
Ata n.º 001 – Aos 25 de julho de 2009, no salão paroquial da Paróquia do Divino Espírito Santo, 

sito à Praça Francisco Barreto, n. 107, em Barretos, estado de São Paulo, a partir das 14 

horas, por convocação do pároco Padre Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se coordenadores 

paroquiais de pastorais, de comunidades, de ministérios, de associações e movimentos. As 

vinte e uma pessoas presentes assinaram o Livro de Presenças n. 01, p. 01, que faz parte 

desta ata. José Paulo Lombardi foi indicado como secretário “ad hoc”. Não se fizeram 

presentes os coordenadores das comunidades Nossa Senhora Auxiliadora, São João Batista, 

Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora de Fátima, João Paulo II e Sagrada Família; das 

pastorais, estiveram ausentes os coordenadores do ministério da Distribuição Eucarística e do 

Conselho de Administração, bem como o representante da Sociedade de São Vicente de 

Paulo. O encontro foi iniciado pelo pároco com invocação ao Espírito Santo; em seguida, 

confirmou o seu objetivo de instituir o Conselho Paroquial de Pastoral – CPP, conforme a 

convocação por ele feita em correspondência de 09 de julho corrente, que especificava a 

seguinte pauta: “14h00 – Oração; 14h15 – O que é um CPP, Conselho Paroquial de Pastoral e 

seus objetivos; 15h00 – Missão Continental e PRODE, Projeto Diocesano de Evangelização; 

15h45 – Intervalo; 16h00 – Funcionamento e Organização do CPP; Composição da Comissão 

Executiva; 17h00 – Encerramento”. Cumprindo assim a pauta, distribuiu um impresso para cada 

um dos presentes com explicações básicas sobre o que é um CPP, suas funções, critérios para 

sua formação, seus membros constitutivos, e normas que o regem, conforme orientações 

diocesanas. Padre Deusmar disse que não houve como implantá-lo antes, e um dos motivos 

era por ser a paróquia muito extensa, e que agora isso se tornou viável após a criação da 

Paróquia Santo Antônio de Pádua, desmembrada da nossa paróquia. e esclareceu que este 

CPP será automaticamente extinto por ocasião de “sede vacante” e mudança de pároco, 

embora o novo pároco possa restabelecê-lo a seu critério. Anunciou ainda sua intenção de 

realizar missões populares em toda a área da paróquia do Divino Espírito Santo, na semana de 

17 a 24 de outubro próximo, na preparação da qual a sua própria realização dependerá 

bastante deste Conselho de Pastoral que está sendo hoje criado. Em seguida, foi solicitado que 

cada um dos presentes se manifestasse a respeito do assunto em pauta, bem como de suas 

respectivas atividades em suas áreas de atuação. Todos disseram estar muito satisfeitos com a 

formação deste CPP e esperam muitos benefícios para toda a paróquia e suas diversas 

comunidades. E para falar sobre as diretrizes diocesanas para a pastoral em geral, foi 

convidado o padre Ronaldo José Miguel, pároco da Paróquia Santa Ana e coordenador 

diocesano de pastoral, que se fez presente e foi muito feliz em sua explanação a respeito. Além 

do tema principal de sua palestra, acrescentou muitas informações importantes como se deve 



organizar um CPP, dando por exemplo o que vem sendo realizado em sua paróquia. Depois de 

um pequeno intervalo, o encontro se reiniciou, tendo o padre Deusmar, presidente do CPP, 

após consulta aos presentes, deliberado que, pelo menos de início, este Conselho se reúna de 

dois em dois meses, ficando a data do próximo encontro para ser informada em breve. Quanto 

aos encargos de Coordenador, Vice-coordenador e secretário, ficou para ser decidido pela 

Comissão Executiva, que será constituída por sete membros, a saber: 1) Presidente (pároco); 

2) Seminarista que estiver designado para trabalho pastoral em nossa paróquia; 3) José Paulo 

Lombardi, convidado pelo pároco; 4) representante do Conselho de Administração; 5) 

representante das comunidades; 6) representante de pastorais e ministérios; 7) representante 

das associações e movimentos. Nesse mesmo momento, José Sidnei da Silva, da 

Congregação Mariana, aceitou sua indicação como membro da Comissão Executiva 

representando as Associações e Movimentos; e Rúbia Mara, eleita pelos presentes, também 

fará parte desta Comissão, representando as pastorais e ministérios. O padre Deusmar se 

encarregou de escolher quem representará as comunidades nesta Comissão, que já tem sua 

primeira reunião marcada para a próxima sexta-feira dia 31. Nada mais havendo a ser tratado, 

o padre Deusmar deu por encerrado o encontro com uma bênção final, e eu, abaixo assinado, 

secretário designado, lavrei a presente ata que, depois de lida, conferida e feitas eventuais 

correções, sendo aprovada será assinada. Barretos, 25 de julho de 2009 (seguem-se 

assinaturas). 


