
Ata n.º 004 – Aos 06 de outubro de 2009, no salão paroquial da paróquia do 

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

de São Paulo, a partir das 19 horas, por convocação do pároco Pe Deusmar 

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

Paroquial de Pastoral, e, uma hora mais tarde, a partir das 20h00, os membros de 

todo este Conselho, 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 por 

estar ministrando um Curso Bíblico neste horário. A reunião foi iniciada com a 

invocação ao Espírito Santo, e em seguida foi feita a leitura da Ata anterior n.º 

003 pelo secretário, Luiz, que foi aprovada e assinada. Na pauta, o assunto 

principal é a preparação da Semana Missionária, onde ficou agendado que no dia 

10/10/2009 às 14h00, no salão N. Sra. do Perpétuo Socorro, haverá a preparação 

dos visitadores missionários. O padre Deusmar disse que convocou seminaristas 

e religiosas da Cidade Maria para também participar. Informou também que 

encomendou cerca de 3.000 folhetos sobre “o porquê sou católico” da Editora 

Pão e Vinho para distribuição nas casas que forem visitadas. Foram 

encomendadoss 52 bornais nos quais será impresso o logotipo das Missões 

apresentado na reunião do dia 12/09/2009. Foi sugerido pelo Lombardi e aceito 

por todos a confecção de 1.000 adesivos com o mesmo logotipo para serem 

entregues junto com os folhetos. Haverá também um boletim informativo 

elaborado pelo seminarista Luis Paulo com diversas informações sobre a 

Paróquia. A Irmã Cida comentou sobre a distribuição da água benta e o Lombardi 

se propôs a ver junto às empresas de embalagens plásticas a confecção do 

frasco.  Padre Deusmar sugeriu preparar folhetos de canto único para todos os 

dias das missões, e serão impressos 1,000 folhetos. Ele também ficou de 

providenciar um Folheto de Bênçãos a ser usado nas visitas às famílias. Irmã 

Cida indagou sobre o almoço para os missionários e o padre Deusmar sugeriu 

que o almoço seja servido diariamente às 12h00, cada dia sob a responsabilidade 

da Comunidade onde as Missões estejam acontecendo. Por sugestão da irmã 



Cida, a concentração, cada dia, se dará nos setores às 08h30, para as visitas 

começarem às 09h00. O Padre Deusmar  falou sobre a área que compreende a 

paróquia-catedral, que se inicia na rua 2 e vai até à Rodovia Brigadeiro Faria Lima 

e da Avenida Sete até à Avenida Vinte e Nove. Disse estar preparando um mapa 

de cada setor da paróquia, que será distribuído aos visitadores, e deixou em 

aberto o convite a toda comunidade que se sentisse preparada para trabalhar 

como missionário e que comparecesse à reunião do dia 10/10/2009 para a devida 

preparação. Sidney sugeriu que na Semana Missionária os visitadores 

identificassem as pessoas doentes ou com dificuldades que as impossibilitem de 

receber a comunhão na igreja, mas que tiverem interesse de a receber em casa e 

trouxessem estas informações ao padre Deusmar. Lombardi lembrou sobre o 

encontro de ministros-leitores no próximo domingo as 08h00 no Paulo VI, e que 

nos dias 28 e 29/11/2009 haverá curso de canto e música litúrgica na Cidade 

Maria e que será de grande importância que todos os grupos de canto estejam lá. 

Lombardi comentou ainda que neste momento devemos focar a Semana 

Missionária, mas que no início de novembro vão começar os preparativos para a 

Assembléia Paroquial marcada para 06/12/2009 das 08h00 às 16h00, quando 

será definida a caminhada para 2010. Padre Deusmar completou que neste dia a 

Assembléia vão fazer o planejamento paroquial para o próximo ano, e assim cada 

Ministério, Pastoral, Movimento ou Associação precisa levar o seu respectivo 

planejamento para a Assembléia e apresentá-lo a todos. E encerrou a reunião 

falando da importância de sermos a igreja e não estar na igreja, trazendo as 

pessoas e mostrando que todos têm o direito de participar do projeto de 

evangelização, e que ser discípulo e não ser missionário é o mesmo que uma 

mulher estar grávida e não dar à luz. Nada mais havendo a tratar, o pároco deu 

por encerrada a reunião com oração e bênção 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 06 de outubro de 2009. 


