
 

ATA Nº 29. Aos dois dias do mês de maio de dois mil e treze, às 20h00, no 

salão paroquial da Catedral de Divino Espírito Santo de Barretos, por 

convocação de nosso Pároco Pe. Ronaldo, reuniram-se os membros que 

compõem o Conselho Paroquial de Pastoral – CPP, que assinaram o Livro 

de Presenças na página 13, que faz parte desta ata. A reunião foi iniciada 

pelo Diácono Lombardi, que fez a leitura do evangelho de João 15,12-17, 

com uma breve reflexão. Lombardi apresentou aos presentes o sr. LUIZ 

VICENTINI, representante da Comunidade N. Senhora do Perpétuo 

Socorro. Pe Ronaldo solicitou a mim que procedesse a leitura da ata da 

reunião anterior, que, em seguida colocada em discussão, foi aprovada 

sem restrições. Prosseguindo, Pe Ronaldo falou sobre a missa da Legião de 

Maria, dizendo que o que mais lhe chamou a atenção foi a presença das 

pessoas, sendo que a Igreja ficou lotada, numa segunda-feira, dizendo 

ainda que se as pessoas se envolvesse mais seria mais fácil também se 

formar uma unidade destas em nossa paróquia. Falou ainda sobre a 

reunião com o Pe Luiz Paulo, assessor das Pastorais Sociais, na qual esteve 

presente uma boa quantidade de pessoas da catedral, e informou que o 

tema a ser debatido neste ano provavelmente será sobre sobre Drogas. 

Sobre a peregrinação do Quadro do Ícone do Espírito Santo, que chegou à 

nossa paróquia, disse que cada Comunidade deve buscar a imagem 

peregrina na Comunidade anterior. O roteiro desta peregrinação é o 

seguinte: 29 e 30/04, Comunidade São Pedro e São Sebastião; 1º e 2/05, 

Comunidade São João Batista; 3 e 4/05, Comunidade Sagrada família; 5 e 

6/5, Comunidade Nossa Senhora das Graças; 7 a 9/5, Comunidade Maria 

Auxiliadora e Beato João Paulo II; 10 e 11/5, Comunidade Nossa Sra. do 

Perpétuo Socorro; 12  e 13/5, Comunidade Nossa Senhora de Fátima; 14 a 

19/5, Catedral do Divino Espírito Santo. Continuando, o Pe Ronaldo disse 

que os encontros programados para a Semana da Unidade deverão ser 

feitos na Catedral, sempre no horário das 19h30, nos dias 14 a 17 de maio, 

sendo que no dia 13 todos deveremos participar da Procissão e Missa em 

Louvor a Nossa Senhora de Fátima, naquela Comunidade; mas tanto esta 

Comunidade, como as da N. Sra. do Perpétuo Socorro e N. Sra. das Graças, 

poderão fazer os encontros da Semana da Unidade em suas respectivas 

Comunidades. Para isso, foi solicitado que todos, se possível, suspendam 



demais atividades pastorais programadas, para que se possa participar 

desta semana de preparação à festa de Pentecostes. O livreto para estes 

encontros já estão disponíveis, ao custo de um real. Comunicou ainda que 

no dia 19 de maio o início da programação da solenidade de Pentecostes, 

com as comemorações do Jubileu de 40 anos da diocese, no Rochão, será 

às 16h00, com a presença do Núncio Apostólico Dom Giovanni D´Aniello. 

Neste dia, só haverá missas, em toda a diocese, na parte da manhã. Na 

pauta distribuída, constou ainda os seguintes assuntos: Dia 04/5 sábado s 

19h30, inicio da novena de N. Sra de Fátima, nesta Comunidade, onde, no 

Dia da Padroeira, haverá Missa às 07h00 e Terço ao meio-dia. À noite, 

após a Missa, haverá quermesse. No dia 18/5, às 19h30 na catedral, 

haverá a Missa Solene da Vigília de Pentecostes com o Núncio Apostólico 

e Dom Edmilson; e no dia 19/5, após a Missa das 09h30 na catedral, 

haverá uma reunião de todos os jovens da diocese com o Núncio Dom 

Giovanni. Outras datas da agenda são: 23/5, reunião do CPAE no salão 

paroquial; dia 24 a 26/5, na cidade de Maria, XXVIII ECC 1ª etapa; 25/5 às 

14h00, na sede dos Vicentinos, 2º Encontro de Noivos deste ano; 30/5 às 

09h00, Solenidade de Corpus Christi com Procissão até ao Educandário 

Sagrados Corações, com oferta de produtos artesanais. Nada mais 

havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada por nosso pároco Pe 

Ronaldo com oração final e bênção aos presentes,  e eu, secretário 

Francisco Guimarães Neto, lavrei a  presente ata que, se aprovada, será  

assinada e publicada como de costume no site da paróquia. Barretos, 02 

de Maio de 2013.  


