
ATA N. 37. Aos  seis dias do mês de março de dois mil e quatorze, ás 20h00, no salão paroquial 

da Catedral do Divino Espírito Santo de Barretos, reuniram-se os membros que compõem o 

Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), por convocação de nosso Pároco Pe. Ronaldo, tendo os 

presentes assinado o Livro de Presenças n. 1 página 15 e 15 verso, que faz parte desta ata. 

Iniciando os trabalhos, o diácono Lombardi fez a oração inicial e uma leitura de parte da 

Exortação Apostólica “Alegria do Evangelho”, parágrafos 28 e 29, do Papa Francisco. Em 

seguida, o Pe. Ronaldo comentou esta leitura. Falou também sobre a experiência vivida nos 

dias em que esteve acompanhando Dom Edmilson em Roma. Após seus relatos, solicitou a 

mim como secretário que procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada 

por unanimidade. Dentre os assuntos da pauta, o primeiro foi os encontros da Campanha da 

Fraternidade, e que os livretos já estão disponíveis para as Comunidades. o da despedida de 

Dom Edmilson, com missa na Catedral às 19h30 do dia 12 próximo, mas que está encontrando 

dificuldades para conseguir pessoas para ir até Guarulhos em sua posse, que será no domingo 

dia 16. Lembrou que os coordenadores de Comunidades e a Equipe Paroquial do PRODE 

devem se inscrever para o encontro de formação que será realizado no salão da igreja N. Sra. 

do Rosário, no dia 23 próximo, inscrições a serem feitas junto à secretaria. Neste encontro, 

para toda a Região Barretos, haverá um treinamento para encontros que deverão ser 

realizados nas Comunidades e Setores no próximo mês de maio. Nos dias 22 e 23 deste mês, 

haverá o primeiro Encontro de Noivos deste ano com a nova metodologia, ou seja, em dois 

dias – sábado, das 14h30 até às 22h, e no domingo de manhã até às 16h00. Pe. Ronaldo 

comentou, em seguida, as Cartas ao Clero e aos leigos da Província Eclesiástica de Ribeirão 

Preto sobre administração do sacramento do Matrimônio, para que sejam evitados certos 

abusos e excessos que vêm ocorrendo, e que estão a partir de agora terminantemente 

proibidos. E, aos leigos, para que saibam discernir a nossa Igreja Católica Apostólica Romana 

de outras seitas que vêm usando indevidamente o termo “católicas”. O assunto seguinte, 

Pastoral da Saúde, seu coordenador SAMIR falou sobre as visitas que fez às Comunidades N. 

Sra. de Fátima e São Sebastião, e que neste mês é na Sagrada Família; mas que é necessário 

que mais Ministros da Eucaristia se envolvam nesta Pastoral. Pe. Ronaldo comentou em 

seguida sobre o Retiro Espiritual Paroquial, marcado para os próximos dias 5 e 6 de abril na 

cúria Diocesana, estando as inscrições abertas na secretaria paroquial, ou com os 

coordenadores de Comunidades, Pastorais, Ministérios, Movimentos e Associações. Disse que 

no ano passado o Retiro foi em setembro mas que, neste ano, preferiu antecipá-lo para o 

tempo da Quaresma, que é mais propício para um evento deste tipo. Foi solicitado pela 

comunidade Nossa Senhora das Graças a colaboração de todos para a ampla reforma que está 

sendo feita na Capela e no seu salão, colaboração esta que pode ser feita por carnês de 

contribuição mensal. A próxima reunião do CPP será no dia 3 de abril às 20h00, no salão 

paroquial. Dia 11 de abril acontecerão as Confissões Gerais na Catedral, às 19h30. Nada mais 

tendo a ser tratado, a reunião foi encerrada com as orações finais pelo Pe. Ronaldo, sendo 

lavrada a presente ata, que sendo aprovada, será assinada e publicada como de costume. 

Barretos, seis de março de dois mil e quatorze. 


