
Ata n.º 003 – Aos 12 de setembro de 2009, na casa paroquial da paróquia do 

Divino Espírito Santo, sito à Praça Francisco Barreto n.º 107 em Barretos estado 

de São Paulo, a partir das 15 horas, por convocação do pároco Pe Deusmar 

Jesus da Silva, reuniram-se os membros da comissão executiva do Conselho 

Paroquial de Pastoral da Catedral, estando presentes os membros Pe Deusmar 

Jesus da Silva, Antonio Carlos H. Antunes, José Paulo Lombardi, Nilton Marques 

, Irmã Cida Reis e Luiz Nogueira Braga Junior, tendo todos assinado o Livro de 

Presenças  n.º 01, p. 02 que faz parte desta ata, não estando presente o 

seminarista Luiz Paulo Soares e José Sidnei da Silva – as duas ausências 

justificadas, o primeiro por estar ministrando um Curso Bíblico e o segundo devido 

a uma promoção na entidade SOS. A reunião foi iniciada com a invocação ao 

Espírito Santo. Após a oração, Lombardi apresentou a todos o novo membro 

desta Comissão, Luiz Nogueira Braga Jr, por ele convidado para assumir o cargo 

de Secretário do Conselho, uma vez que a secretária anterior, Rúbia Mara, pediu 

afastamento ao Pe. Deusmar, por motivos particulares. Na pauta, o assunto 

principal é a preparação da Semana Missionária, agendada para 17 a 25/10/2009, 

e por isso o Lombardi pediu que já definíssemos as datas, horários e locais das 

atividades desta Semana, por Comunidades e setores da paróquia, o que ficou 

assim definido: no dia 17/10, sábado às 19:00h, para os membros do CPP e 

Visitadores Missionários, Oração das Vésperas, seguida da Missa com abertura 

da Semana Missionária. 18/10 -  Nossa Senhora de Fátima, no salão comunitário, 

19/10 – nas Comunidades São Sebastião e Sagrada Família, com a concentração 

inicial pela manhã e a missa às 19h30 no Educandário; 20/10 – na Comunidade 

São João Batista, com local da concentração e da Missa a definir; 21/10 - na 

Comunidade Nossa Senhora das Graças, com iniciação e encerramento na 

própria capela; 22/10 - na região central da paróquia: edifícios, residências, casas 

comerciais, hospitais e escolas, com iniciação e encerramento na Catedral; 23/10 

- na Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora com iniciação e encerramento em 

local a definir; 24/10 -  será na Comunidade N. Senhora do Perpétuo Socorro, 



com iniciação e encerramento na Capela; e 25/10 – na Comunidade João Paulo II 

com iniciação no local e encerramento na Catedral, pois a Missa das 19:30 será o 

encerramento da Semana Missionária. Algumas lideranças de nossa paróquia 

foram convidadas pelo Pe. Deusmar para participarem amanhã, dia 13, das 08:00 

à 16:00, no salão paroquial da Igreja São Luiz Gonzaga, de um encontro de 

preparação de evangelizadores, dentro do Projeto Diocesano de Evangelização – 

PRODE.  Durante a reunião foi apresentada pelo Lombardi uma sugestão do 

logotipo da Semana Missionária; vista por todos, foi aprovada. Foi apresentada 

pelo Pe Deusmar um folheto que ele recebeu da editora Pão e Vinho sobre 

questões a respeito do por quê ser Católico, e sugeriu que se compre uma 

quantidade suficiente desse material para distribuição na Semana Missionária, o 

que também foi aprovado. Também foi aprovada a confecção de bornais, de um 

boletim informativo e de outros materiais necessários para as visitas previstas. 

Ficou definida que a próxima reunião da Comissão Executiva será no dia 06/10, 

às 19:00 – ou seja, uma hora antes de se iniciar a reunião de todos os membros 

do CPP no salão paroquial. Um outro assunto debatido rapidamente foi a escolha 

de uma data para a Assembléia Paroquial, e por fim decidiu-se pelo dia 

06/12/2009, das 08:00 às 16:00h, provavelmente no salão da Nossa Senhora de 

Fátima. Por fim, o novo secretário, Luiz, leu a Ata anterior, nº 002, que foi 

aprovada e assinada. Nada mais havendo a tratar, o pároco Pe Deusmar deu por 

encerrada a reunião com oração e benção final, e eu, secretário, lavrei a presente 

ata que, depois de lida, conferida e feitas eventuais correções sendo aprovada 

será assinada por todos os presentes. Barretos 12 de setembro de 2009. 


