
Ata n.º 010 – Aos três de setembro de 2010, 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 19h30, por convocação do pároco Pe. Deusmar Jesus da Silva, reuniram-se 

os membros do Conselho Paroquial de Pastoral, tendo todos assinado o Livro de 

Presenças n.º 01, página 04 (Verso) que faz parte desta ata. Após as orações iniciais, o 

Pe. Deusmar iniciou a reunião expondo o assunto do planejamento das pastorais para o 

ano de 2011, solicitando que, desde já, todos os movimentos, ministérios, pastorais e 

comunidades iniciassem o processo de elaboração do calendário de atividades para o 

ano que vem, a fim de serem apresentados e entregues na próxima Assembléia 

Paroquial, agendada para o dia 05 de dezembro de 2010. Ressaltou, ainda, a 

importância das missões para a Igreja Católica, pregando pelo despertar deste 

importante movimento em cada comunidade, quarteirão, rua e casa, reforçando que não 

deveriam ser realizadas apenas durante uma semana ou um mês, mas sim durante todo 

o ano e que, através das missões, fossem realizadas ações concretas, como por 

exemplo, casamentos comunitários e o censo nas comunidades. Tendo feito a abertura 

desta reunião, o Pe. Deusmar precisou se retirar por ter que celebrar um casamento, 

transferindo a coordenação do encontro ao Lombardi que, então, também abordou o 

tema missionário e sua importância, além de realçar a necessidade de se dinamizar as 

comunidades, e que tenham em suas reuniões semanais Leitura Orante, formação 

litúrgica, doutrinal, programação de atividades mensais, além da Santa Missa, Campanha 

da Fraternidade etc. Lembrou, ainda, as dificuldades que algumas pastorais, ministérios, 

comunidades e movimentos tiveram para a elaboração do calendário de 2010, para que 

as falhas não se repitam no próximo ano. Ao final, todos os representantes receberam 

uma folha de exemplos para a elaboração de seus calendários de atividades para o ano 

de 2011, no intuito de facilitar o trabalho de todos para o referido exercício. Nada mais 

havendo a tratar, o Lombardi deu por encerrada a reunião com uma oração final, e eu, 

secretário, lavrei a presente ata que, depois de lida, corrigida e aprovada, será assinada 

por todos os presentes. Barretos 03 de setembro de 2010. 


