ATA Nº 44. Aos seis dias do mês de novembro de dois mil e quatorze, às 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 do pároco Pe Ronaldo, que assinaram o Livro de Presenças nº. um
página 17 verso. A reunião foi iniciada pelo diácono Lombardi com oração do
Espírito Santo. Prosseguindo fez a leitura de um trecho do evangelho de Lucas,
que nos lembra a criação do Reino, seguida de uma breve reflexão. Em seguida
solicitou a mim, como secretário, que procedesse a leitura da ata da reunião
anterior. Feito Isto, colocada em apreciação para os presentes, ninguém se
manifestou, e ela foi aprovada. Lombardi lembrou a todos a necessidade de
apresentar o planejamento para o ano de 2015 até o dia 30 de Novembro.
Lembrou a todos que o planejamento deve ser entregue na secretaria da casa
paroquial com todos os quesitos solicitados para que possa ser elaborado todo
o planejamento paroquial. Solicitou também aos presentes que se alguém
pudesse colaborar para fazer o café para ser servido na assembleia de 7 de
dezembro, que se manifestasse dando o nome na secretaria. Pediu também que
quando da elaboração do planejamento, todos evitem marcar atividades para as
primeiras quintas-feiras de cada mês, em virtude das reuniões do CPP. Solicitou
ainda que ninguém marque atividades nos dias 18 de fevereiro, 29 de março,
02, 03, 04 e 05 de abril, 17 e 24 de maio, 04 e 28 de junho e dia 12 de outubro,
por serem eventos religiosos de maior importância, e que precisam da presença
de todos. Pe. Ronaldo usando a palavra fez um comentário geral, pedindo que
todos façam uma motivação com as pessoas que não são Batizadas ou não
receberam a Primeira comunhão ou Crisma, para que se inscrevam na
Catequese para Adultos em 2015, e que as inscrições já começam em dezembro
e estarão abertas até ao final de janeiro. Falou também que no dia 25 de
novembro será o inicio da Catequese para as crianças e que as missas de Natal e
ano novo serão às 20h00; no dia 24 de dezembro não haverá missa pela manhã
na catedral, nem nas Capelas, e no dia 25 de dezembro a missa será celebrada
somente à noite na Catedral. Foi solicitado ainda que se colocasse na pauta do
dia que: dia 18 de novembro se iniciará a novena de Nossa senhora das Graças;
no dia 25 de novembro na catedral será feita uma Noite de Louvor, pelo
movimento carismático; no dia 13 de dezembro será realizada a Promoção de
Pizzas para angariar recursos que serão destinados a obras nas Comunidades N.
Sra. das Graças, São João Batista e N. Sra. do Perpétuo Socorro. Padre Ronaldo
falou ainda sobre todos os demais itens da pauta. Nada mais tendo a ser
discutido, a reunião foi encerrada com a bênção final, e eu, secretário abaixoassinado, lavrei a presente ata que, se aprovada, será registrada e publicada
como de costume. Barretos, seis de novembro de dois mil e quatorze.

