,ATA N. 45. Aos sete dias do mês de dezembro de dois mil e quatorze, nas
dependências do salão paroquial da catedral de Divino Espírito Santo de Barretos, por
convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo, estiveram reunidos os membros que
compõem o Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), que assinaram o Livro de Presenças
nº 01 na página 18, que faz parte desta ata. Iniciando os trabalhos, o Diácono
Lombardi juntamente com todos os presentes fizeram as orações iniciais e, em
seguida, fez a leitura do evangelho de Mateus capítulo 21 de 28 a 32, com a reflexão
do trecho lido. Prosseguindo, solicitou que fossem inseridas na ata as ausências nesta
reunião, a saber: Pastoral da Saúde, Sociedade São Vicente de Paulo, Comunidade
Nossa Senhora das Graças, Comunidade São João Batista, Ministério da Visitação e
Meces. Em seguida solicitou a mim, como secretário, que procedesse a leitura da ata
da reunião anterior, que depois colocada em apreciação, ninguém se manifestando,
ela foi aprovada por unanimidade. Sobre as reuniões do CPP, Lombardi disse da falta
de comprometimento de alguns, pois já foi dito anteriormente que se o coordenador
não puder estar presente, que envie um representante. Fez também uma avaliação da
caminhada do CPP por mais um ano de atividades. Disse também que, apesar dos
constantes avisos, muitos não entregaram o planejamento para 2015 na data prevista.
Foi solicitado à Pastoral do Batismo o envio das fichas dos batizados, que morarem no
nosso território paroquial, à Pastoral Familiar, para que faça um acompanhamento
pós-batismo. E sugeriu também à Pastoral Familiar para que faça o acompanhamento
aos casais que fizeram o curso de noivos e já se casaram. Buch, usando a palavra, disse
da necessidade de melhorar o Curso de Batismo, mas que esta faltando gente para
fazer as visitas às famílias dos batizados, e que a equipe está precisando de uma
formação mais específica. Pe. Ronaldo falou das pessoas que moram fora da paróquia,
da necessidade de fazer um trabalho desde o Batismo até o Matrimônio. Disse
também que a Celebração da Saúde, com Unção aos Enfermos, precisa ser repetida,
porém deverão ser convidados mais Padres para um atendimento mais satisfatório.
Disse ainda que é intenção do bispo Dom Milton proceder a instituição de ministros
extraordinários da Palavra, mas isso só será melhor esclarecido depois de sua posse.
Sobre o PRODE, Projeto Diocesano de Evangelização, Lombardi comentou este Projeto,
que segue as diretrizes da Igreja, fazendo um esclarecimento do que vem a ser, pois há
quem o confunda com Leitura Orante, pois esta é apenas uma das várias atividades
que o PRODE propõe. Ainda há várias Comunidades que estão encontrando
dificuldades para fazerem a Leitura Orante, por reação de seus membros a ela, e vários
representantes se manifestaram: a Comunidade Nossa Senhora de Fátima não está
conseguindo fazer as leitura orante. A comunidade São Sebastião disse que está com
dificuldade, mas está caminhando, apesar das pessoas não estarem compromissadas.
A comunidade Sagrada Familia disse estar com sua situação complicada, e que nem a
missa está sendo celebrada. A comunidade Maria Auxiliadora esta fazendo reunião
semanal, porém a leitura orante não está sendo feita. Foi solicitado também que cada
comunidade envie seu representante na reunião mensal do PRODE, que é feita nas

primeiras terça-feiras de cada mês às 16h00. Sobre visitas a enfermos da paróquia, Pe.
Ronaldo disse que tudo deve ser agendado. E falou sobre a necessidade de termos
uma pastoral de conjunto, e que as propostas da pastoral familiar têm funcionado. O
representante da comunidade Nossa Senhora de Fátima disse da falta de
comprometimento das pessoas, e que a maioria dos catequizandos são de outras
paróquias. Deise, coordenadora da Equipe de Liturgia, disse que seria importante a
presença do Pe. Ronaldo nas reuniões mensais de sua equipe, para que possa
caminhar melhor e ser ainda mais útil. Esta equipe é formada pelos coordenadores de
cada equipe de celebração das missas tanto da catedral como das comunidades.
Houve então um intervalo de quinze minutos. Na volta aos trabalhos, foi solicitado a
cada um dos coordenadores ou representantes presentes que assumisse um
compromisso para o próximo ano. A equipe de Liturgia prometeu auxiliar mais as
pastorais, e formar melhor os que vão trabalhar com os monitores de TV nas
celebrações. A comunidade São João Paulo II já começou a se empenhar no trabalho
missionário. A comunidade Maria Auxiliadora e a Comunidade N. Sra. de Fátima se
comprometeram a incentivar mais a Leitura Orante. A comunidade N. Sra. do Perpétuo
Socorro vai se empenhar mais na evangelização. A Pastoral Catequética vai se
empenhar na Pastoral de Conjunto. A pastoral do Batismo vai trabalhar na própria
formação e trabalhar numa Pastoral de Conjunto. As comunidades São Pedro e São
Sebastião vão intensificar as visitas aos doentes. A comunidade Sagrada família vai
intensificar visitas a famílias. A Pastoral do Dizimo vai marcar os dias para realização de
suas reuniões. Sílvia, do Movimento Mãe Rainha comprometeu-se a manter a capela
mais aberta ao povo, dizendo ainda que no dia 15 o Bispo Dom Milton vai celebrar
missa lá na Capela. O assunto seguinte foi sobre os preparativos para a posse de Dom
Milton, como a confecção de bandeirolas, e de uma faixa de boas-vindas, dentre
outras providências, convocando então todos para se engajarem nesses trabalhos.
Cumprida toda a pauta, a reunião foi encerrada com oração final feita pelo Pe.
Ronaldo, que agradeceu a presença de todos, e eu, secretário abaixo assinado, lavrei a
presente ata que, se aprovada, será publicada como de costume. Barretos, 07 de
dezembro de dois mil e quatorze.

