
ATA Nº 24 - No primeiro dia do mês de novembro de dois mil e doze, ás 20h20, 
no salão Paroquial da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, por 
convocação de nosso pároco Pe. Ronaldo, estiveram reunidos os membros que 
compõem o Conselho Paroquial de Pastoral, que assinaram o livro de presença n. 
01 página 11, que faz parte integrante desta ata. Iniciando a reunião o Diácono 
Lombardi fez a leitura de um trecho do evangelho do dia e com explicações do 
trecho lido, em seguida pediu a todos que partilhassem comentários sobre o 
assunto, o que foi feito. Em seguida, foi lida a ata da reunião anterior, sendo 
aprovada sem restrições.  A PAUTA da reunião  constava de: Oração inicial, 
proclamação da Palavra - Ef 6,14-20 - Partilha. Leitura da ata da reunião anterior, 
e os seguintes comunicados: dia 6/11, 3ª feira na comunidade N. Sra das Graças, 
Palestra sobre o sacramento da Eucaristia pelo Diácono Lombardi, aberta a todos 
os interessados; Dia 8/11 (5ª feira), 19h30 na Catedral, Crisma de Jovens e 
Adultos; Dia 11/11 (domingo), 09h30 na catedral - 1ª Eucaristia; Dia 13/11, 3ª 
feira, 19h30, na comunidade N. Sra das Graças, Palestra sobre a santa Missa e 
sua Liturgia pelo diácono Lombardi, aberta a todos os interessados; de 18 a 
26/11, Novena de N. Sra das Graças (programação no jornal da Catedral); Dia 
18/11 (domingo), 09h00, comunidade N. Sra. das Graças, Curso bíblico-
Litúrgico, que será repetido no dia 21/11, 4ª feira 20h00 no  salão paroquial; dia 
25/11, 9h30, entrega da Biblia às crianças da Catequese 1ª etapa; dia 27/11, (3ª 
Feira), 19h00, Festa da Padroeira N. Sra. das Graças, com Procissão, Missa e 
Coroação da imagem de N. Sra., com a presença de Dom Edmilson; 9/12, 07h30, 
11h00, salão paroquial – planejamento paroquial de pastoral para 2013. O 
Diácono Lombardi justificou a ausência do Pe. Ronaldo que se encontrava em 
reunião com o bispo na Região Guaíra-Miguelópolis. Continuando, apresentou 
aos presentes novos coordenadores de Pastorais e Movimento, a saber: Dr. 
RENATO ATALA DIB FILHO, como coordenador da Pastoral da Escuta; 
SILVIA MARIA DE PAULA, nova coordenadora do movimento da Mãe 
Rainha, e SELMA MUSSI, nova coordenadora da OVS - Obras das Vocações 
Sacerdotais. Prosseguindo, Lombardi distribuiu a Leitura Orante do Prode e 
pediu a todos os coordenadores de comunidades, pastorais, ministérios e 
movimentos que façam o planejamento de suas respectivas atividades para 2013, 
conforme o modelo de anos anteriores, pois deverão ser entregues no próximo 
dia 9 de dezembro a partir das 7h30, no salão paroquial da Catedral, por ocasião 
da reunião já agendada para esse fim. Para isso, várias orientações foram 
passadas no sentido de que todos possam preparar seus planejamentos de modo 
objetivo. Nada mais havendo a ser tratado, feitas as orações finais, foi dada por 
encerrada a reunião, e eu, secretário, lavrei a presente ata que, em sendo 
aprovada, será devidamente assinada e publicada como de costume. Barretos, 1º 
de novembro de 2012. 


