
ATA Nº 19 - Aos quatorze dias do mês de junho de dois mil e 
doze, por convocação do Pároco Pe. Ronaldo, estiveram reunidos 
no salão paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de 
Barretos, os membros componentes do Conselho Paroquial de 
Pastoral (CPP), que assinaram o Livro de Presenças n. 1 página 
09 e verso, que faz parte desta ata. Na oportunidade estiveram 
presentes também os membros encarregados da realização da 9ª 
Festa do Divino que se realizará nos dias seis e sete de julho 
próximo. A reunião iniciou-se as 20h00, e foi coordenada pelo 
Lombardi, já que o Pároco Pe Ronaldo se encontrava viajando 
para Aparecida do Norte em reunião com Bispos naquela cidade. 
Iniciando os trabalhos, o Sr. Lombardi fez a leitura de um trecho 
do evangelho do dia, com uma reflexão a respeito em seguida. 
Apresentou a pauta do dia, com estes ítens: Oração inicial; 
Proclamação da Palavra-Partilha; leitura da Ata da reunião 
anterior; Festa do Divino; Decisão sobre as celebrações litúrgicas 
nas comemorações dos 135 anos de criação de nossa Paróquia; 
Comemoração do Jubileu de Ouro da Ordenação Presbiteral de 
Dom Antonio Gaspar com Missa na catedral no dia 27 de julho; 
Ordenação Diaconal de José Paulo Lombardi no dia 10 de agosto; 
Agenda do Sr Bispo para o mês de junho; dia 20 de junho 4ª feira, 
19h30, na casa paroquial - Reunião do CPAE; dia 23 de junho 
sábado, 14h00 - chá no Educandário Sagrados Corações; dia 24 
de junho domingo 16h00, Missa do Padroeiro na Comunidade S. 
João Batista; dia 28 de junho 5ª feira paróquia São Luiz Gonzaga 
- reunião da Região Barretos sobre fé e política com a 
participação de coordenadores de pastorais sociais, casais da 3ª 
etapa do ECC, Carlito, Lombardi e Francisco. A Ata anterior foi 
aprovada sem restrições. Em seguida foi passada a palavra ao Sr. 
Carlos Eugenio Zardini, festeiro da Festa do Divino deste ano, 
para que ele comentasse sobre o andamento dos preparativos. Ele 
pediu a colaboração de todos para ajudá-lo na organização, pois 
apesar de ter solicitado informações na reunião anterior sobre 



várias tarefas dadas, ainda ninguém o havia procurado, e que 
precisa com urgência saber de cada um o que será preciso para as 
providências necessárias, e que se evitasse essas falhas de 
comunicação. Frei Lázaro diante disso solicitou a marcação de 
uma outra reunião para o dia 19 de junho  às 19h30, com todos os 
coordenadores de comunidades para fazer o fechamento de tudo 
que estava faltando. Foi comunicado a todos que nos dias 6 e 7 de 
julho as missas serão iniciadas às 19h00 e não às 19h30, como de 
praxe, para não retardar o inicio da Festa. Lombardi lembrou a 
todos que a próxima reunião do CPP será no dia 12 de julho, 
pedindo a presença de todos. Esgotada a pauta, Lombardi 
encerrou a reunião com a oração  e Frei Lázaro deu a Benção 
final, e eu, secretário, lavrei a presente ata que se aprovada será 

devidamente assinada, registrada e publicada como de costume. 


