ATA N. 38 - Aos três dias do mês de abril de dois mil e quatorze, ás 20h00, no salão
paroquial da Catedral 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 nº 1 (um) página 15
(quinze) verso, que faz parte desta Ata. Iniciando os trabalhos, o diácono Lombardi fez
a oração inicial, e em seguida a leitura sobre o pedido de perdão na parábola do filho
pródigo, com uma breve reflexão sobre o trecho lido. Prosseguindo, solicitou que fosse
feita a leitura da Ata da reunião anterior que, após lida, foi aprovada por unanimidade.
Lombardi justificou a ausência do pároco Pe Ronaldo, que viajou para Aparecida do
Norte, para o sepultamento de nosso bispo emérito Dom Pedro Fré, falecido nesta
madrugada naquela cidade. Em seguida, informou a todos que nos dias 5 e 6 será
realizado o Retiro Paroquial Espiritual no salão da Cúria Diocesana, e se alguém souber
de alguma pessoa que queira participar é só comunicar com a secretária. Lombardi
comentou ainda sobre JOSE DE ANCHIETA, também nesta data canonizado pela Igreja,
citando a maneira como ele se comunicava à época, e suas cartas num linguajar
próprio, onde ele relatava como era a vida aqui no Brasil, escrevendo sobre os nativos,
e também sobre a fauna e a flora locais. Luciane, da Pastoral Familiar, falou sobre o
primeiro encontro de noivos realizado na paróquia da Catedral com o novo método,
dizendo ainda do sucesso deste encontro pois, pela avaliação da equipe diocesana,
alcançou seus objetivos. Foi apresentado pelo responsável pelos jovens uma rifa, para
angariar recursos para que eles possam irem a CRACÓVIA, na Polônia, na próxima
Jornada Mundial da Juventude. Samir, da Pastoral da Saúde, falou sobre as visitas que
já estão agendadas nas comunidades. Foram tratados ainda diversos assuntos de
acordo com a pauta, ou seja: sobre as confissões gerais da quaresma, sobre a vigília da
juventude, sobre a programação da Semana Santa, sobre a reunião com os
coordenadores de comunidades e de Barracas para a 11ª Festa do Divino, a ser
realizada nos dias 4 a 6 de julho. Também foi avisado que no dia 26 e 27 de abril em
todas as missas da Catedral será feito o anúncio das catequeses do Caminho, para o
novo grupo a ser formado, dizendo ainda que as catequeses serão realizadas todas as
terças e quintas-feiras às 20h00 no Centro Catequético, durante os meses de maio e
junho. Foi também anunciado que a missa do Trabalhador na catedral será às 19h30
do dia primeiro de maio e que a reunião mensal da equipe do PRODE para preparação
dos encontros de maio nas comunidades será dia 06/05 às 16h00 no salão paroquial.
Também já ficou agendado que a próxima reunião do CPP será no dia 08 de maio no
salão paroquial. Lombardi lembrou a todos que no próximo dia 27 de abril será a
CANONIZAÇÃO de JOÃO XXIII E JOÃO PAULO II. Nada mais a ser tratado, a reunião foi
encerrada pelo Diácono Lombardi com a oração final; e eu, secretário abaixo assinado,
lavrei a presente Ata que, em sendo aprovada, será publicada como de costume.
Barretos, 03 de abril de dois mil e quatorze.

