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DECRETO DE DESTITUICAO DA FUNCA0 DE PAROCO

PROT. o34co20. Lv in

DOM MAUR0 MONTAGNOLI
Por merce de Deus e da S6 Apost6lica

Bispo dr Diocese de llhds

Aos que esta nossa PROVISAO virem, sauda€ao, paz e ben€ao no Senhor!

A fin de cumprir com as exigchcias can6nicas que sao de competencias do Ordihario

da Igreja particular e, cono pastor deste rebanho, de acordo com o, cch. 375, §1 C6digo de

Direito Can6nico e desejoso de manter a disciplina, em vista do maior ben dos diooesanos,

CONSIDERANDO a decisao do Rev.mo. Pe. Genalo Medrado dos Santos de lan¢ar-

se pre-candidate ao cargo politico de gestor da Prefeifura de Gongoti, Bahia.

CONSIDERANDO o que regulamente o can. 285, § 3, que proibe os presbiteros de

assumirem fung6es de ordem pthlica.

CONSIDERANDO, ainda, que o Rev,mo. Pe. Genato Medrado dos Santos fomalizou

sua renincia a fungao de pdroco da par6quia Senhora Santarm, com carta datada de 25 de maio

de 2020.

PELAS PRESENTES LETRAS

Decreto, respaldado pelo can.  1743 do C6digo de Direito Can6rico, a aceita¢o da

rentincin e a destitui€ao can6Diea da funcao de pf roco da pardquia Senhora Santana em

desfavor do Rev.mo Pe. Gendrio Medrado dos Santos.

Pelo mesmo ato, em confomidade com o can. 539 doja mencionado C6digo, confimo

anomeapaodoRev.mo.Pe.MarcosAnt6hioCardosoAlcantaraparaadminstrarinterinanente

a dita par6quia, ate a tomada de posse do novo paloco ji nomeado, o Rev.mo.  Pe.  Marcos

Ant6nio da Silva Matos, com data marcada pars o dia 24 dejimho, is l9H, na iglqja matriz.
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Com a rendncia ao oficio de pfroco aceita pelo Bispo diocesano, ben como com a sua

escolha para o momento de sua vida, ser candidate a prefeito da cidade de Gongogi, o Rev.mo.

Pe. Gendrio Medrado dos Santos fica proibido de residir na casa paroquial, igualmente de fazer

qualsquer tipos de articulapao politica em none da Igreja cat6lica.  0 presbitero mencionado

devera se ausentar imediatanente das atividades ligadas a pardquia Senhora Santana e colaborar

com o ben da Santa Igr2ja Cat6lica como uni born cristao, inbuido da grapa sacerdotal, ainda

que esteja privado diretanente da cura de almas.

Que Deus possa conduzir o Pe. Genirio neste novo momento de sua vida!

Dado e passado nesta Episcopal cidade de llh6us-BA, junto a Cdria diocesana, aos 30

dias do mss de malo do ano da glapa do Senhor de 2020.

Ano VocadonaJ.


