
Ata 39 - Aos cinco dias do mês de junho de dois mil e quatorze, às 20h00, no salão 

paroquial da Catedral Divino Espírito Santo de Barretos, reuniram-se os membros que 

compõem o Conselho Paroquial de Pastoral (CPP), por convocação do pároco Pe 

Ronaldo, tendo os presentes assinado o Livro de Presenças n. 1 (um) página 16 

(dezesseis), que faz parte desta ata. Iniciando a reunião, o diácono Lombardi pediu a 

todos que o acompanhassem na oração inicial e canto. Prosseguindo, fez a leitura de 

um trecho do evangelho do dia com uma breve reflexão. Ato contínuo solicitou a mim, 

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

sem restrição. Lombardi justificou também que a reunião do CPP no mês de maio não 

foi realizada em virtude dos encontros do PRODE nas Comunidades. Emily, 

representando os Ministros da Eucaristia, comunicou uma reunião a ser realizada no 

dia 13/06 no salão da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, às 19h00, sobre Exames 

Preventivos de câncer, com palestra pelo dr. Marcelo, da Fundação Pio XII. Os 

seguintes assuntos constantes da pauta foram também abordados, a saber: a Vigília de 

Pentecostes no dia 07 de junho às 19h30, celebrando nosso Padroeiro paroquial. Dia 

08/06, solenidade de Pentecostes e Celebração da Unidade Diocesana, com Santa 

Missa na igreja de São Benedito às 17h00. Dia 10/06, reunião com leigos da Região 

Barretos às 20h00 no salão da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, com as pastorais 

sociais. Pe. Ronaldo lamentou também o desinteresse de muitos fiéis que fogem das 

missas que terão uma duração maior, como as solenidades, como por exemplo a da 

Vigília de Pentecostes. Dia 15/06, às 8h30, no salão paroquial, haverá a reunião do 

PRODE em nivel diocesano com o Pe. Ronaldo, e nossa paróquia estará representada 

pelo secretário do CPP, Francisco Guimarães (Chico). Dia 27/06, na comunidade N. Sra 

do Perpétuo Socorro, haverá a festa da Padroeira às 19h30. No mesmo dia 27/06, na 

catedral, haverá a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, com instituição do 

Apostolado da Oração, com Missa a ser presidida pelo Pe. Raphael, pároco de Cajobi e 

assessor diocesano deste Movimento. No dia 01/07 às 16h00, haverá a reunião mensal 

do PRODE. De 04 a 06 de julho, acontecerá a 11ª Festa do Divino. Sobre a 

comemoração do dia de CORPUS CHRISTI, 19 de junho, Pe. Ronaldo comunicou que 

haverá a renovação do compromisso dos Ministros Extraordinários da Comunhão 

Eucarística, sendo com presença obrigatória de todos na missa às 9h00 na catedral. E 

pediu a todos que doem objetos artesanais para confecção do tapete desta procissão, 

que depois serão vendidos no Bazar das Vocações, em agosto. No dia 24/06, haverá a 

Missa do Padroeiro na Comunidade São João Batista, às 19h30. E a próxima reunião 

deste CPP já está agendada para o dia 10/07. Nada mais a ser tratado, a reunião foi 

encerrada com a oração final e benção do Pároco Ronaldo; e eu, como secretario, 

lavrei a presente ata que, se aprovada, será publicada como de costume no site da 

Catedral. Barretos, 05 de junho de 2014. 


