
APASCENTA “OUTRAS” OVELHAS! 



CRITÉRIOS PARA  
AS TRANSFERÊNCIAS  



 
O sacerdote não vive para si mesmo, 

 mas consagra-se a Deus a serviço da  

Igreja, e de modo muito concreto,  

a serviço de sua Diocese.   
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A exemplo do próprio Jesus Cristo,  

não viemos para ser servidos,  

mas para servir. 
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No dia da ordenação sacerdotal fizemos 

nossa promessa de obediência, renovada  

anualmente na Missa do Crisma, 
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e de modo incondicional,ou seja,  

sem colocar condições para servir, 

a exemplo do próprio Cristo. 

 



 
 

O diálogo é possível e necessário,  

mas em certas circunstâncias,  

o bem maior da Diocese,  
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avaliado pelo bispo, que tem  

uma visão global da Diocese e das  
situações pessoais, 



precisa exigir uma renúncia, e um  
“Faça-se” mariano do sacerdote. 



 
 

Cabe ao Bispo Diocesano determinar 

a função e o local para que o sacerdote 

exerça seu ministério a serviço do  

Reino, em comunhão eclesial. 
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As transferências não se realizam para 

penalizar o sacerdote. O bispo quer, 

auxiliado pelo Colégio de Consultores, 

o bem do padre e da Diocese. 
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O tempo de permanência numa mesma 

comunidade (6 a 7 anos) não é critério 

definitivo para a transferência do 
sacerdote, mas... 
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Não é bom para o padre e nem para 

a comunidade ficar muito tempo no  

mesmo local. Quem já está mais 
de 7 anos no mesmo local...  

8 



... para o seu bem e o do povo, tem 

 o dever de colocar-se disponível  

para outras “missões” e  

sem impor condições... 



Por outro lado, o fato de estar  

6 a 7 anos no mesmo local, não  
gera direito adquirido de saída. 
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Certas situações podem permitir 

e até exigir um período maior  
do que 7 anos. 



 

Abaixo-assinados e coisas do gênero 

não têm espírito de comunhão eclesial. 
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Uma comunidade não tem conhecimento  
de todas as necessidades da Diocese. 



Quanto ao afeto pessoal pelo padre,  

na média geral, 10% o adoram,10% o  

suportam e para 80% interessa que  
haja atendimento paroquial. 



E a faixa dos que adoram o  

padre diminui na proporção  
dos anos passados.  



 

Lembremos um critério  

de bom senso: 

“ninguém é juiz em causa própria”. 
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E concluímos que nossa missão  

não é nos servir da Igreja, 

mas estar a seu serviço. 
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ASPECTOS PRÁTICOS  

NAS TRANSFERÊNCIAS 



1. A provisão canônica para todos, 

ordinariamente, será  01 de fevereiro;    

2. A cerimônia de posse, com a 

presença do bispo, acontecerá no 

mês de fevereiro, em data a ser 

determinada com o novo pároco; 

3. A secretaria da Cúria Diocesana 

enviará um modelo para a cerimônia 

de posse;  



4. O atual pároco permanece 

responsável pela sua paróquia até o 

final de janeiro;  

5. As datas de saída do ex-pároco e a 

entrada do novo pároco deverão ser 

combinadas pelos interessados;  

6. Sugere-se uma boa conversa entre o 

pároco que sai e o que inicia o seu 

novo ofício;  



7. Nos meses de dezembro ou janeiro, 

a paróquia deverá ser “vistoriada” em 

data a ser combinada entre o 

sacerdote que deixa a paróquia e 

quem a receberá em nome do bispo 

diocesano;  

8. Na prestação de contas exige-se a 

presença do pároco e coordenador 

do CMPP e EEAE.   



9. Os Seminário serão “recebidos” 

pelo Bispo Diocesano e pelo novo 

Reitor. 

 

 

AMÉM... 

 



DEIXAR A CASA EM ORDEM 



    Atualizar os livros: 

 

-         Batizados 

-         Crismas 

-         Casamentos 

-         Tombo. 



Deixar em dia a situação 

 contábil e financeira com  

a Cúria: contribuições,  

taxas, coletas, balancete. 



Não deixar de notificar as  

pendências, como contas a  

pagar e problemas trabalhistas. 



Fazer um relatório geral  

sobre os procedimentos, 

normas e práticas na  

administração e  

organização paroquial, 

a saber: 



Reuniões e programações 

permanentes, manutenção,  

veículos, finanças da 

Matriz e das 

Comunidades. 



Não há direito de se cobrar 

nenhum tipo de indenização 

monetária pelos anos do  

ministério exercido 

na paróquia. 



Prejuízo financeiro:  

o padre deverá ressarcir  

a Comunidade. A Mitra reterá,  

entre outras penalidades, 

30% de sua côngrua e  

repassará à paróquia lesada. 



 

Grave prejuízo à Comunidade:  

Serão levados em conta os  

critérios do Motu Próprio  

“Qual Mãe amorosa”, de   

04 de junho de 2016 

do Papa Francisco. 



Artigo 1º 
§ 1. O Bispo diocesano, ou aquele que, mesmo 
temporariamente, tem a responsabilidade de uma 
Igreja particular, ou de outra comunidade de fiéis 
equiparada, nos termos do cân. 368 CIC e do cân. 313 
CCEO, pode ser legitimamente removido do seu 
ofício, se tiver, por negligência, realizado ou omitido 
atos que tenham provocado um dano grave a outrem, 
quer se trate de pessoas físicas, quer se trate uma 
comunidade no seu conjunto. O dano pode ser físico, 
moral, espiritual ou patrimonial. 
 



 

Grave prejuízo à Comunidade 

poderá, inclusive, levar à justiça  

civil o delinquente.   

Recordo que tais casos são  

passíveis, até, de demissão  

do estado clerical. 



 

Livro de Registro de Bens 

Patrimoniais (equipamentos, 

objetos, aparelhos 

eletro/eletrônicos e outros), 

pertencentes à Paróquia,  

distinto dos bens pessoais 

do(s) sacerdote(s)  

e terceiros. 



CRITÉRIOS PARA  

CRIAR  
NOVAS PARÓQUIAS 



1. Terreno em nome da Mitra 

2. Casa paroquial 

3. Carro (em bom estado) 

4. Condições financeiras 

5. Tais itens são de 

responsabilidade primária 

da(s) paróquia(s) mãe(s) 


