
ATA N. 47 - Aos cinco dias do mês de março de dois mil e quinze, nas dependências do 

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 (CPP), que assinaram o Livro de Presenças número um, página 18 

verso, que faz parte desta ata. Não estiveram presentes e nem se fizeram representar 

as Comunidades Sagrada Família, São João Batista e N. Sra. do Perpétuo Socorro; 

Ministros da Eucaristia; Caminho NeoCatecumenal; OVS; Congregação Mariana; Grupo 

de Jovens Ruah; e Pastoral do Dízimo. Iniciando a reunião às 20h05, Lombardi dirigiu a 

oração inicial e canto, em seguida solicitou a todos que fizessem a leitura de um artigo 

escrito por Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas TO, intitulado “O que é 

uma IGREJA EM SAÍDA”, reproduzido no jornal Catedral deste mês, fazendo em 

seguida uma reflexão a respeito. Na oportunidade, esteve presente a coordenadora da 

Festa do Divino 2015, sra. Rosa Pires, que pediu a colaboração de todos para a 

realização do evento. Prosseguindo, Lombardi solicitou a mim como secretário que 

procedesse a leitura da ata da reunião anterior, que foi aprovada por unanimidade. 

Dando sequência aos assuntos em pauta, Pe. Ronaldo falou sobre o tapete a ser 

confeccionado pelas Comunidades, Pastorais e Movimentos, por ocasião da procissão 

de Corpus Christi, sobre a responsabilidade de cada um, e que toda renda será em prol 

das vocações sacerdotais, e as dificuldades para confecção do tapete serão vencidas 

com a união de todos os respectivos integrantes. Pediu também a todos  para 

combinarem com quem vai ficar a responsabilidade da retirada dos objetos após a 

procissão. Pe. Ronaldo  falou sobre os Ministros da Eucaristia que não estão vindo às 

reuniões do CPP, e que é preciso maior participação de todos. Sobre a Celebração da 

Saúde, pediu que se alguém souber de algum enfermo, procure trazê-lo, e que alguém 

se disponibilize na arrumação da igreja no dia. Pediu que todos vissem o jornal  

Catedral em sua página cinco, onde está a programação completa da Semana Santa. 

Padre Ronaldo falou ainda sobre a pauta do dia, dando os esclarecimentos de todos os 

itens. Lombardi lembrou a necessidade da presença de todos os ministros na missa do 

Lava-Pés, e a ideia sugerida de que os “doze apóstolos” sejam os Devotos da Festa do 

Divino deste ano foi aprovada. A sra. Rosa, festeira deste ano, solicitou a colaboração 

de todos para a Barraca que será instalada no Parque do Peão, por ocasião da 

realização da festa dos motociclistas, com venda de kafta e pasteis. Foi sugerido o 

envio de ofícios para as escolas promoverem gincanas para angariar produtos ara a 

Festa do Divino. Rosa marcou uma reunião com os Devotos para o dia 20 de março, no 

salão paroquial, para começar a definir a participação de cada um no evento. Nada 

mais havendo a ser tratado, a reunião foi encerrada pelo Pe Ronaldo, com a bênção 

final, e eu, secretário, lavrei a presente ata que, se aprovada, será publicada como de 

costume. Barretos, cinco de março de dois mil e quinze. 


