Ata nº 46 – Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, nas dependências do salão
paroquial da Catedral do 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 um, páginas 18 e 18 verso, que faz parte desta
ata. O Pe. Ronaldo desta vez esteve ausente, por motivos de viagem. Iniciando a reunião, o
diácono Lombardi convidou a todos para a oração inicial, e em seguida fez uma reflexão sobre
o tema da Campanha da Fraternidade deste ano – “Igreja e Sociedade – explicando seus
objetivos, fazendo também um resumo de toda a influência positiva da Igreja na sociedade
nestes dois milênios de sua história, pois com a presença do Espírito Santo o cristianismo
mudou o mundo. Fez também uma breve explanação sobre o cristianismo no Brasil nos seus
500 anos de história, desde seus tempos de colônia, depois sob o império português até à
separação da Igreja e Estado. Por fim, pediu mais empenho das nossas Comunidades
paroquiais na realização dos cinco encontros de reflexões e leitura orante nas cinco semanas
da quaresma, pois todo o material para eles já está disponível. E a continuidade da influência
da Igreja na sociedade hoje cabe a todos nós, pois todos nós somos Igreja. Em seguida solicitou
a mim que fosse lida a ata da reunião anterior, que foi por unanimidade. Padre Clóvis também
participou da reunião, após a missa das 19h30 na catedral, e falou também sobre a proposta
da Campanha da Fraternidade, dizendo que neste ano o tema está dentro da realidade “Igreja
e Sociedade”, discorrendo inclusive sobre a necessidade de que deveríamos nos empenhar
mais no estudo dos documentos do Concilio Vaticano II, que deu mais poder de participação
do leigo na Igreja e na sociedade. Lombardi disse ter tomado a decisão de não distribuir os
livrinhos da Campanha da Fraternidade às Comunidades que não estiveram com seus
representantes do PRODE na reunião da primeira terça-feira deste mês, pois os convocou para
uma nova reunião na próxima terça-feira, e que só depois desta data os livrinhos serão
oferecidos ao público em geral. A seguir, ele apresentou a todos uma sua proposta para que
haja maior participação na confecção de tapetes para a Procissão de Corpus Christi, que neste
ano será no dia 4 de junho. Como nos anos anteriores esse trabalho tem deixado muito a
desejar, ele trouxe já esquematizado uma divisão de todo o percurso desta procissão, pela rua
18, avenida 17 e rua 16, em 18 pequenos trechos, cada um deles atribuído a cada Pastoral,
Ministério e Movimento existentes em nossa Paróquia, ficando todos comprometidos a
arrecadar os mais diversos artigos artesanais e demais objetos que possam ser comercializados
depois na Festa do Divino e no Bazar das Vocações, colocando-os nos respectivos trechos do
percurso atribuídos. Esta proposta agradou a todos, e foi aprovada por unanimidade. Estes 18
trechos ficaram assim estabelecidos: Catequese, da frente da igreja até o meio da rua 18 em
frente ao Bradesco; Mãe Rainha, a porta do Bradesco até à passagem da av. 19 (passarela
Livre); N. Sra. de Fátima, desta passagem da av. 19 até loja Alto Giro; São Sebastião, do
Shopping 1,99 até à farmácia; São Pedro e Pastoral do Dizimo, restaurante Dragão Dourado e
loja Zappin; Sagrada Família, toda a frente da Casas Bahia; Divino Espírito Santo, Unibanco até
ao meio da Rua 18 com av. 17; São João Batista, daí até ao final de um estacionamento; Maria
Auxiliadora, frentes do Escritório Modelo e loja Marinho; São João Paulo II, frente da Flagui
Imóveis até porta de entrada do Santander; Nossa Sra. das Graças, desta porta do Santander
até Museu; N. Sra P. Socorro, frente do Museu até ao meio da av. 17 com rua 16; Pastoral da
Acolhida e Liturgia, do meio da rua 16 com av. 17 até frente da farmácia e da clinica dentária;
Ministros Leitores, frente do Hotel e de Cabeleireiro; Grupos de Jovens e Pastoral do Batismo,
toda frente do prédio n. 235; MECES, frente do escritório Progresso até ao meio da rua 16 com

av. 19; ECC, do meio da rua 16 com a 19 até ao meio da rua 16 com av . Pe. Cesar Luzio Jr;
Pastoral Familiar, do meio da rua 16 com av. Pe Cesar até à frente da Catedral. Prosseguindo,
Lombardi ainda fez alguns outros comunicados e avisos de próximos eventos, destacando a
Celebração da Saúde com Unção dos Enfermos agendada para o dia 7 de Março próximo.
Esgotado os assuntos, a reunião foi encerrada com oração final feita pelo Pe. Clóvis, e eu,
secretário abaixo assinado, lavrei a presente ata que, se aprovada, será publicada como de
costume. Barretos, cinco de fevereiro de dois mil e quinze.

