
Ata nº 20 - Aos doze dias do mês de julho de dois mil e doze, nas dependências do salão 

paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos às 20h00, por convocação de nosso 

Pároco Pe Ronaldo, estiveram  reunidos os membros componentes do Conselho Paroquial de 

Pastoral, que assinaram o Livro de Presenças nº 01 páginas 9 verso e 10, que faz parte desta 

Ata. Depois da oração inicial, leitura do evangelho do dia e uma breve reflexão, foi feita a 

leitura da ata n. 19 da reunião anterior, sendo aprovada com uma observação feita pelo 

Toninho da Comunidade São João Batista, comunicando que o horário da missa do padroeiro 

citada na ata anterior como sendo às 19h30 foi alterada para às 16h30. Prosseguindo, Pe. 

Ronaldo falou sobre a Ir Cláudia do Educandário Sagrados Corações que havia falecido no dia 

05.07.12, sendo sepultada na cidade de Taquaritinga, dizendo ainda que a missa de sétimo dia 

foi celebrada na Matriz e também na comunidade São Sebastião, pediu ainda que todos 

orassem por ela, e que ela havia prestado um grande serviço no educandário durante sua 

permanência em nossa cidade. Teceu ainda diversos comentários sobre a realização da festa 

do Divino, afirmando ter ficado surpreso com a participação da comunidade, pois todos 

entenderam e compareceram nos dois dias da festa. Disse também que ainda não podia falar 

sobre a parte financeira, pois o Zardini estava viajando e ainda não tinha feito o fechamento 

das contas. Também sobre o bazar feito pelo Educandário nos dois dias, com os objetos 

doados pela comunidade por ocasião da procissão de Corpus Christi, tinha sido arrecadado a 

importância de R$ 3.215,00 (três mil duzentos e quinze reais), sendo que ainda ficaram alguns 

objetos que as irmãs estão vendendo no próprio educandário. Foi fornecida aos presentes a 

AGENDA para o mês de julho sendo: dias 13 e 14/07- Quermesse na comunidade N. Sra do 

Perpétuo Socorro- Vila America; Semana Teológica com Dom Edmilson de 16 ao dia 20 de 

julho, na sede dos Vicentinos, com taxa de R$ 15,00 até o dia 13/07, após R$20,00, com o 

tema sobre Escatologia; dia 27/07 celebração do Jubileu de Ouro de Ordenação Sacerdotal de 

Dom Antonio Gaspar na catedral às 19h30; no dia 28/07 Ordenação Diaconal do Ir. Nivaldo na 

paróquia N. Sra. do Rosário às 19h30; no dia 29-07 encontro com os crismandos da 3ª etapa da 

região pastoral de Barretos, na paróquia São Luís Gonzaga  das 8h00 às 13h00; no dia 02-08, 

reunião do CPP no salão paroquial da catedral às 20h00; do dia 04 ao dia 12/08 Bazar da O.V.S 

(Obra das Vocações Sacerdotais) no salão paroquial da catedral; no dia 05/08 Gincana 

Vocacional das regiões pastorais Barretos e Guaíra, no salão de São Luís Gonzaga; no dia 07/08 

visita pastoral do PRODE CATEDRAL no salão paroquial da catedral às 20h00; no dia 10/08 

Ordenação Diaconal de JOSÉ PAULO LOMBARDI às 19h30 na catedral, e sobre isso pensar em: 

Tríduo, Missa, Recepção e participação das comunidades; dia 12/08 Dia dos Pais, 36º 

Aniversário de Morte do primeiro bispo Dom José de Matos Pereira. Dando prosseguimento à 

reunião, Pe. Ronaldo nos disse que diversas pessoas o estão procurando oferecendo ajuda ao 

Educandário, que muitos dirigentes de empresas estão fazendo diversas promoções em prol 

do Educandário, fez também um comentário sobre a situação do mesmo e teceu diversos 

elogios para a Ir Paulina, que por muitos anos com sua humildade conseguiu tocar, mesmo 

com dificuldades, mas sempre dava um jeitinho na hora que precisava. Falou-se também sobre 

a comunidade São João Batista, sobre a necessidade de se iniciar as obras do salão, já que 

vândalos estão roubando os tijolos já ganhados e colocados no local, pedindo ainda a 

divulgação para que a comunidade toda possa dar sua parcela de colaboração. Indagado pela 

coordenadora Zilah sobre a possibilidade da Cúria Diocesana ajudar na construção do salão 

comunitário, Pe Ronaldo explicou que a cúria é mantida pelas paróquias, por isso não tem 

condições de ajudar nenhuma comunidade em construções  ou outro tipo de ajuda; a sra. Zilah 



disse ainda que a renda da ultima promoção foi de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), 

sendo que o total disponível para o inicio da construção em caixa está em torno de R$ 

20.000,00 (vinte mil reais). Pe. Ronaldo disse que está de acordo com o inicio das obras, mas 

que a comunidade faça conforme a sua possibilidade para “não dar um passo maior que as 

pernas.” Pe. Ronaldo comentou também sobre as obras de melhorias realizadas na catedral e 

que a cúria está investindo na infra estrutura para termino do salão de reuniões, disse ainda da 

idéia de criação de uma infra-estrutura para realização das festas nas paróquias, sendo 

necessário a união de todas para compra daquilo que é utilizado, tais como barracas, cadeiras, 

mesas etc. Teceu ainda elogios ao Frei Lázaro, pela sua disposição na ajuda na catedral e nas 

comunidades, onde ele tem dado tudo de si para que seja feito o melhor. Voltando a falar 

sobre a festa do Divino disse que houve sim algumas falhas, mas não atrapalharam em nada, 

que a festa foi boa, todos se acomodaram, e que havia ficado surpreso com a festa, 

acreditando que o resultado tenha sido ótimo. Que tão logo tenha o resultado vai marcar uma 

celebração com a prestação de contas. Disse também que as comunidades Perpétuo Socorro e 

N. Sra das Graças apresentaram um problema no telhado em seus salões, sendo necessário 

diversos reparos, mas que as duas comunidades já estão trabalhando no sentido de sanar os 

estragos. Por fim colocou a todos os presentes a necessidade de se resolver o que será feito na 

recepção após a ordenação diaconal do Lombardi, ficando definido que será feito um 

Churrasco para mais ou menos 300 pessoas  e que o local escolhido é o Educandário Sagrados 

Corações, principalmente pela sua localização, facilitando com isso aquelas pessoas 

convidadas que virão de outras cidades, e que para isso ele iria iniciar já os contatos para ver o 

que se pode ganhar e com quê as comunidades poderão ajudar. Nada mais havendo a ser 

tratado, a reunião foi encerrada por volta das 22h20, com a bênção final feita pelo Pe Ronaldo 

que agradeceu a presença de todos, e eu, secretário, lavrei a presente ata que, sendo 

aprovada, será devidamente assinada e publicada como de costume. Barretos, 12 de julho de 

2012.   

 


