ATA Nº 48. Aos nove dias do mês de abril de dois mil e quinze, nas
dependências do salão Paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de
Barretos, estiveram reunidos os membros que compõem o Conselho Paroquial
de Pastoral (CPP), que assinaram o Livro de Presenças número um em suas
páginas 18 verso e dezenove, que faz parte desta ata. Não estiveram presentes
e nem se fizeram representar as Comunidades de N.Sra. do Perpétuo Socorro,
Divino Espírito Santo, Sagrada Familia, grupo de jovens Ruah, Educandário
Sagrados Corações, Sociedade de S. Vicente de Paulo, Caminho, Ministério da
Visitação, e Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística - Meces. A
reunião iniciou-se sob a coordenação do Diácono Lombardi às 20h10, com
Oração, seguida de uma reflexão sobre a Leitura Orante do mês de abril, de
Colossenses capítulo 2,6-15. Logo após, solicitou a mim, secretário, que
procedesse a leitura da ata da reunião anterior que, colocada em apreciação, foi
aprovada por unanimidade. Em seguida iniciaram-se os esclarecimentos sobre
cada item da pauta do dia. O primeiro assunto foi sobre os preparativos em
andamento para a participação de todos na confecção do tapete a ser realizado
no dia da procissão de Corpus Christi, com vários dos presentes falando a
respeito. Lombardi, em seguida, lembrou que neste mês se realizará a 53ª
Assembleia da CNBB, em Aparecida, que será eletiva e, dentre muitos assuntos,
serão aprovadas as Diretrizes pastorais para o período 2015-2018, e que
continuam trabalhando o tema da renovação da Paróquia, Comunidade de
Comunidades. E que dos dias 24 a 26 de abril, haverá também em Aparecida a
Assembleia Nacional de Diáconos, também eletiva e comemorativa pelos 50
Anos da restauração do Diaconato Permanente, da qual ele vai participar.
Tomando a palavra, a Erineia falou sobre as dificuldades das Comunidades, que
ainda sofrem com a falta de comprometimento de muitos. Padre Ronaldo,
dando continuidade, passou a comentar os demais itens da pauta, como as
atividades que serão desenvolvidas durante a realização do Motorcycles, nos
dias 3 a 6 de maio, quando será montada uma barraca ao lado da Catedral,
durante a celebração da missa com os motociclistas, para venda de kaftas e
refrigerantes, e igualmente outra barraca no Parque do Peão, durante o evento,
com venda de Pasteis, caldos, refrigerantes, cervejas e água, etc. para angariar
recursos para a Festa do Divino. Foi comentado ainda sobre as reformas que
estão sendo feitas nas Comunidades de nossa paróquia. Usando a palavra, o
Toninho, da Comunidade São João Batista, falou das promoções para as obras
de construção da Capela, em andamento. Nada mais tendo a ser discutido, a
reunião foi encerrada pelo Pe. Ronaldo com a benção final. Para que fique tudo

registrado, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada e publicada
como de costume. Barretos, nove de abril de dois mil e quinze.

