ATA N.36. Aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e quatorze, às 20h00, no salão
paroquial da Catedral de Divino Espírito Santo de Barretos, reuniram-se os membros que
compõem o Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), por convocação de nosso Pároco Pe.
Ronaldo, tendo os presentes assinado o Livro de Presenças n. 1, folha 15, que faz parte desta
ata. Iniciando os trabalhos o diácono Lombardi pediu a todos que o acompanhasse na oração
inicial e canto, seguido com a leitura do evangelho do dia e reflexão. Em seguida solicitou a
mim, como secretário, que fizesse a leitura da ata anterior. Feito isto, colocou-a sobre
apreciação de todos, e como ninguém se manifestou ela foi aprovada por unanimidade.
Prosseguindo, Pe. Ronaldo falou sobre a catequese de adultos que já recebeu inscrições para
20 interessados, disse ainda que apesar de todos os avisos na igreja, as inscrições foram
poucas, talvez porque também as outras paróquias estão promovendo esses cursos. Disse
também que foi adotado uma agenda catequética, que é uma carteirinha para as crianças da
catequese, para que, frequentando as missas dominicais, levem suas carteirinhas e, no
término, peguem com as catequistas o comprovante de sua presença. As crianças que tiverem
faltas injustificadas, não serão promovidas para a etapa de catequese seguinte. Sobre a Leitura
Orante, Pe Ronaldo mais uma vez esclareceu que o PRODE não é leitura orante e sim PROJETO
DIOCESANO DE EVANGELIZAÇÃO, e que terá prosseguimento em 2014. Comentou as funções
que a Equipe Paroquial do PRODE tem, a começar pela realização dos Encontros da Campanha
da Fraternidade, e que por isso precisa participar do encontro de formação que vai ser
realizado no próximo domingo dia 09 de fevereiro das 7h00 as 16h00, na sede dos Vicentinos.
E em seguida convocou esta Equipe e os Coordenadores de Comunidades para o encontro do
PRODE que será realizado no dia 23 de março, quando receberão orientações sobre como
promover alguns encontros em seus setores e comunidades no mês de maio deste ano. Os
assuntos seguintes foram: Curso de formação para novos Miniastros Leitores, programado
também para o próximo domingo 9/02, das 8h às 12h no Centro Catequético; Curso bíblico e
Liturgia Quaresmal nos dias 16/02 das 09h às 11h00 na capela N. Sra. Das Graças, e no dia
19/02 das 20h às 22h no Centro Catequético; Pastoral da Saúde – implantação em toda a
Paróquia, com envolvimento dos MECES; início do ano propedêutico para o diaconado
permanente de João Francisco Teixeira, a partir deste mês de fevereiro; dia 18/2, Missa às
07h00 na Catedral em comemoração ao seu 14º aniversário da Dedicação; início do ano letivo
na escola de Teologia Santo Tomás de Aquino no dia 18/02 às 19h30, no salão da SSVP;
ausência de nosso Pároco Pe. Ronaldo no período de 19 a 27/2 em virtude de viagem a Roma
em companhia do Sr. Bispo Dom Edmilson; dia 20/02 às 20h00 reunião do CPAE; dia 05/03, 4ª
feira de cinzas, missa na catedral às 19h30. Já no encerramento, foi avisado que a próxima
reunião do CPP está marcada para o dia 06/03, e no dia 12/3 às 19h30 será a Missa de
despedida de Dom Edmilson, pois no dia 16/03 tomará posse da Diocese de Guarulhos, em
celebração no Ginásio de Esportes; e quem estiver interessado em ir a Guarulhos, haverá
ônibus ao custo de R$ 120,00 e mais informações serão dadas na secretaria paroquial. Foi
falado também que haverá o Retiro denominado “Rebanhão do Carnaval”, neste ano em
Guaíra. Nada mais tendo a ser discutido a reunião foi encerrada com a bênção dada pelo Pe.
Ronaldo, ficando lavrada a presente ata que, se aprovada será assinada e publicada como de
costume. Barretos, seis de fevereiro de dois mil e quatorze.

