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DECRETO DE SUSPENSAO DA SAGRADA ORDEM
PROT. o37/ Lv in

DOM MAURO MONTAGNOLI
Por meree de Deus e da Se Apost6lica
Bispo da lhiocese de nheus

Como pastor pr6prio desta IgrEja Particular de Sao Jorge dos llheus, em pleno exerctcio de
mchus de govemo, conforme os Cinones 375 e 381, §1 do C6digo de Direito Can6rico,

CONSIDERANlro as conversas realizadas orm o Pe. Gendrio sobre seus planos
futuros, os quads implicarao diretanente na condapao do seu mihistdio presbiteral, que e urn
don grandioso, concedido pelo pr6prio Senhor, o Sumo e Etemo Sacerdote.

CONSIDERANlro sun decisao de se envolver mats efetivamente na dimeusfro politico-

partidala, inclusive efetuando sun filiapao a `m partido politico, o que e proibido aos
presbiteros, de acordo com o can. 287, § 2 do C6digo de Direito Can6nico.

CONSIDERANlro que recebi, por escrito, das mtos do Pe. Genirio Medrado dos
Santos a carta de rendncia da pardquia Senhora Santana de Gongoa, BA, para pleitear o cargo

de gestor na prefeitura da mencionada cidade, deeidido em contralo do que determina o cia.
285, §3 e cumprindo o clever de Ordinalo desta diocese.

I'EIAS PRESENTES LETRAS

DECRETO, para que produzam todos os efeitos legais esperados a SUSPENSA0

CANONICA DO EXERcicro DA SAGRADA ORDEM do Rev.mo Pe. Genfrio dos
Santos Medrado. Assim, segundo o que determina o can 1333, § I em cousequencia, o

referido sacerdote fica privndo do "Use de Orders" e nfro ten jurisdicfro para presidir ou
admihistrar qualquer sacratnento ou sacramental. E-Lhe vedado, pois, o exercicio do mihist6rio

presbiteral e qualsquer outros encargos eclesi6sticos, exccto o que esti regulamentado nos
cinones Cia. 976 e 986, § 2.

\:`j,.

Pela condi9ao de suspeuso das Sagradas Orders, o Pe. Gendrio dos Santos Medrado fica

proibido de realizar quaisquer atividades ligadas a par6quia Senhora Santana ou em none dela,
a saber, sacramentos ou sacramentals, reuni5o, caminhadas e movimentos outros.

Ele deve continuar colaborar com o ben da Santa Igreja Cat6lica como urn born cristao,
imbuido da gra9a sacerdotal, ainda que esteja privado de exerce-la, ficando ausente da vida
pastoral da par6quia.

Dado e passado nesta cidade Episcopal de llkeus-BA, junto a Cdria diocesana, aos 05 dias do
mss de junho do ano da grapa do Senhor de 2020.

Ano Vocacional.
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