
ATA Nº 40 – Aos dez dias do mês de julho de dois mil e quatorze, 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. A 

reunião iniciou-se às 20h00, tendo os presentes assinado o Livro de Presenças nº 01, 

páginas 16 e 16 verso, que fazem parte desta ata. Iniciando os trabalhos, o Diácono 

Lombardi fez a abertura com a oração inicial e canto, e a leitura de um trecho do 

evangelho de Mateus seguida de uma breve reflexão sobre a Pastoral da Saúde, para 

que os enfermos de nossa paróquia, bem como os idosos, tenham um melhor cuidado 

e assistência notadamente pelos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística. 

Citou como exemplo o trabalho desenvolvido pelos Vicentinos, que fazem visitas 

semanais aos seus assistidos e, prosseguindo,  apresentou o casal Sérgio Borges e 

Heloisa como novos coordenadores destes MECES. Samir disse do desinteresse de 

muitos ministros no cumprimento das visitas aos doentes. O padre Ronaldo explicou 

que o Sérgio e a Heloisa assumem a coordenação de MECES em substituição ao 

Alexandre que, devido a muitos compromissos particulares e profissionais, ficará mais 

nos trabalhos de retaguarda e de formação. Pe Ronaldo citou também que seria bom 

que houvesse uma escala dos Ministros para adoração ao Santíssimo nas sextas-feiras. 

A seguir, Pe Ronaldo informou que neste ano a caminhada para a Cidade de Maria, no 

próximo dia 12 de outubro, haverá um tema sobre a prevenção do câncer. Comunicou 

aos presentes que no dia 19 de julho às 18h00 , no salão paroquial, haverá o segundo 

encontro com os jovens do novo grupo “Huah” que se formou na paróquia, explicando 

o significado desta palavra. E que neste dia haverá uma Hora Santa para os MECEs, 

mas também aberta à participação de todos que quiserem. Lombardi pediu que quem 

tiver alguma matéria para ser divulgada no jornal da catedral, que a envie  até o dia 20 

de cada mês para dar tempo da publicação. Pe Ronaldo  falou sobre o dia 2 de agosto, 

quando haverá a Celebração da Saúde, com administração do sacramento da Unção 

dos Enfermos, a partir das 10h00 na catedral, solicitando a todos que procurem trazer 

os doentes, os idosos, as pessoas com dificuldades de se locomoverem para essa 

celebração. Informou que no dia 8 de agosto viajará até Guarantã, para participar da 

ordenação presbiteral de CLOVES CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETO, e que 

possivelmente este novo padre poderá vir a trabalhar algum tempo em nossa 

paróquia, ajudando-o nos trabalhos da paróquia. Fez também um elogio sobre a 

realização da Festa do Divino, dizendo que tudo correu muito bem, tendo recebido a 

colaboração dos jovens na limpeza das mesas e outros serviços juntamente com outras 

pastorais. Lembrou a galinhada que no dia 20 de julho será realizada na Comunidade 

Nossa Senhora das Graças com renda a ser revertida para a reforma da capela. 

Comunicou que no dia 9 de agosto será realizado na Cidade de Maria, a partir das 

13h30, o 1º Encontro de Namorados da Diocese, estando as inscrições abertas, sem 

cobrança de taxas. Nada mais havendo a ser discutido, a reunião foi encerrada com a 

oração final e bênção pelo Pe Ronaldo, ficando lavrada a presente ata que, se 

aprovada, será publicada como de praxe. Barretos, 10 de julho de 2014. 


