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Esta nova edição do Regimento das comunidades-Igreja é ofe-
recida aos padres e a todas as comunidades eclesiais de nossa 
Diocese.

Nestes últimos anos surgiram novos desafios e necessidades. 
Foram elaborados novos documentos e novas orientações por parte 
da Diocese e da Igreja universal.

Este subsídio quer ajudar o padre e as lideranças das comuni-
dades-Igreja para terem uma posição clara e equilibrada diante das 
dúvidas e problemas que podem surgir ao longo da caminhada.

Por isso recomendamos que este trabalho seja estudado e 
conhecido nas reuniões pastorais da paróquia e das Regiões.

É indispensável que ao assumir os encargos e as responsabili-
dades de uma comunidade-Igreja todos estejam informados sobre os 
seus deveres e compromissos. Aquilo que se pretende com este tra-
balho é a unidade e a continuidade dos trabalhos e serviços das lide-
ranças. 

Todos nós, Bispo, padres e lideranças, estamos numa comuni-
dade-Igreja para servir, visando unicamente o bem, a união e o respei-
to para com as pessoas e os bens que a comunidade-Igreja possui.

Nota-se, em algumas comunidades-Igreja, um certo cansaço e 
uma resistência em assumir responsabilidades. Recordo que Jesus 
nos ensina que na Igreja o mais importante é quem serve e que a 
maior alegria é evangelizar. 

Agradeço todos aqueles que ajudaram na revisão e atualização 
deste livreto. Tenho a certeza que nem tudo está contemplado ou pre-
visto de modo definitivo. O que deve nos orientar é, acima de tudo, a 
caridade, o amor à Igreja, o respeito e a humildade.

O meu abraço e bênção e vamos trabalhar com alegria e entu-
siasmo.

Caxias do Sul, 26 de maio 2018.

+ Alessandro Ruffinoni
Bis po Dio ce sa no de Ca xias do Sul

Coordenador
Nota
e de toda a Igreja (retirar da Igreja universal).



2

INTRODUÇÃO

A presente atualização do Regimento das Comunidades-Igreja deseja ser um 
caminho de continuidade. As raízes de fé, da fraternidade e comunhão dos imi-
grantes foi a luz para a organização inicial das comunidades Igreja, correspon-
dentes às suas necessidades. Tudo se firmou e também cresceu do mundo rural 
para o urbano. Cresceu também a visão teológico-bíblico-pastoral, graças ao 
Concílio Vaticano II da Igreja povo de Deus presente no mundo celebrando e 
concretizando a natureza essência missionária e ecumênica. De vital importância 
foram as Assembleias dos bispos da América Latina, os documentos pontifícios 
e a mística profética e misericordiosa, caminho da santidade.

O Regimento das Comunidades-Igreja da Diocese de Caxias do Sul contém 
as orientações básicas para garantir a finalidade primeira da razão de “ser da 
Igreja”. Seu objetivo é auxiliar o povo de Deus na “missão de Evangelizar, na 
Mística de Jesus Cristo, organizando as Comunidades-Igreja na comunhão, na 
participação e na solidariedade, para ser presença profética na sociedade”. O 
Regimento quer ser fiel à história que nossos antepassados e os migrantes 
recentes escreveram e estão escrevendo. O passado nos ensina, e nós quere-
mos valorizar sua importância, no sentido de que a Comunidade-Igreja tenha: 

1) A consciência de que é convocada pela Palavra de Deus, acolhida com fé, 
para viver a caridade, a unidade e para celebrar a presença do Senhor Jesus 
Ressuscitado; 

2) O compromisso de construir o Reino de Deus a partir das pessoas que 
vivem o batismo e se comprometem, na força do Espírito Santo, a transformar a 
realidade, descobrindo e revelando os “Sinais do Reino, sua verdade e sua 
justiça”; 

3) A missão de viver a comunhão, organizando, para isso, os serviços 
necessários ao anúncio da Palavra de Deus para o acolhimento e aprofunda-
mento da fé, para a celebração da vida e para o crescimento de todos no espíri-
to comunitário, na fraternidade e “no dever de anunciar Cristo a todos os povos” 
(RMi, 3). 

O ideal de Igreja, proposto pelo Regimento, é uma Comunidade-Igreja partici-
pativa, co-responsável e missionária. O uso deste Regimento será orientado pelo 
que nos diz São Paulo: “Somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, 
construção de Deus... De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do 
que já está colocado: Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce 
com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada 
um acabará sendo conhecida: o Dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo e 
o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um” (1Cor 3,9-13). 

Este Regimento é um instrumento normativo das Comunidades-Igreja da 
Diocese de Caxias do Sul. Tem, como Lei Maior, o AMOR e o ANÚNCIO DA BOA 
NOVA DE JESUS CRISTO SALVADOR. Como norma, o Código de Direito 
Canônico, do qual recebe sua força e à luz do qual deve ser compreendido e 
interpretado e como prática, a história de nossas Comunidades Eclesiais. 

Coordenador
Nota
compromisso em negrito
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IGREJA QUE ESTÁ ACONTECENDO

1) FUNDAMENTO

Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, na força e poder do Espírito Santo, 
para revelar o grande amor à humanidade e anunciar seu Reino de paz e justiça. 

Se olhamos mais de perto a prática de Jesus Cristo, vemos que ele forma sua 
Comunidade-Igreja com os discípulos e com os Doze. Entre eles, “chamou os que 
ele quis” (Mc 3,13):

Jesus anda com eles. Fala-lhes da “Boa Nova do Reino”. Apresenta o seu 
Projeto, revelando que Deus é Pai e nós todos irmãos: “Aquele que fizer a vontade 
de meu Pai, que está nos Céus, esse é meu irmão...” (Mt 12,50). Envia os discípu-
los em missão, para anunciar que o “Reino de Deus está próximo” (Lc 10,9). E, 
como Bom Pastor, não quer que se perca nenhuma ovelha, mas quer que “todos 
sejam um” (Jo 17,11). 

Os apóstolos enviados por Jesus e com a assistência do Espírito Santo 
assumem o compromisso de anunciar a Boa Nova em todo o mundo. Sempre 
atentos aos apelos de Jesus, o Bom Pastor, não desanimam diante das dificul-
dades; procuram a ovelha desgarrada, formam comunidades-Igreja e tornam 
presentes as palavras do Mestre: “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham 
em abundância” (Jo 10,10). 

2) AS PRIMEIRAS COMUNIDADES CRISTÃS 

As primeiras comunidades-Igrejas cristãs nascem do anúncio dos apóstolos 
pelos dons do Espírito Santo e seguem o caminho de Jesus, na realidade da vida. 
Seguindo o Bom Pastor, impulsionados pelo Espírito Santo, os apóstolos orga-
nizam as pessoas em comunidades-Igreja, constituem os ministérios e serviços, 
valorizam o modo de viver e a cultura de cada região. 

O Livro dos Atos dos Apóstolos nos apresenta uma Igreja de vivência comuni-
tária das primeiras comunidades cristãs (At 2,42) e nos oferece linhas inspirado-
ras para a ação das Comunidades Eclesiais de todos os tempos: “Eles se mostra-
vam assíduos ao ensinamento dos Apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do 
pão e às orações.” 

No ensinamento dos apóstolos, as pessoas que tiveram o privilégio de con-
viver com Jesus de Nazaré, ouvir sua mensagem, reúnem-se para transmitir a 
Boa Nova, seguindo o que ordenou: “Sereis minhas testemunhas até os confins 
da terra” (At 1,8). 

Os Apóstolos anunciavam Jesus Cristo morto e ressuscitado, “revelando ao 
mundo os sinais do Reino de Deus, sua verdade e sua justiça”. Pela comunhão 
fraterna fizeram uma experiência radical de vida comunitária, como um sinal do 
Reino: “... todos viviam unidos e tinham tudo em comum. Dividiam os bens entre 
todos, segundo suas necessidades” (At 2,44-45).
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São Paulo afirma que formamos um só corpo “porque, como o corpo é um 
todo tendo muitos membros, e todos os membros do corpo embora muitos for-
mam um só corpo, assim, também Cristo. Em um só Espírito fomos batizados 
todos nós, para formar um só corpo” (1 Cor 12,12-13). E diz: “Vós sois o corpo de 
Cristo e cada um, de sua parte, é um dos seus membros” (1 Cor 12,27). 

Na fração do pão e nas orações, reuniam-se para ouvir a Palavra, os ensina-
mentos de Jesus, para louvar a Deus e repetir o gesto de Jesus “a fração do pão”, 
que é “ação de graças”, a Eucaristia, a presença do Senhor Ressuscitado no 
Mistério do pão e do vinho. 

3) AS NOSSAS COMUNIDADES-IGREJA 

As Comunidades-Igreja da Diocese de Caxias do Sul, nestes mais de 140 
anos, construíram uma história bonita que não pode ser esquecida.

Os primeiros imigrantes que aqui chegaram foram para o meio da floresta, 
ocuparam as glebas já demarcadas. Suas preocupações iniciais foram abrir cla-
reiras, plantar roças e construir suas casas. O isolamento e a solidão da floresta 
chamavam para a integração e a ajuda entre as famílias. 

Na sua bagagem eles trouxeram uma força, bem mais forte e profunda, que 
os levou a se unirem e se organizarem: foi a fé em Deus e a devoção, especial-
mente, a Nossa Senhora, e aos santos, os valores culturais da família e da vida 
comunitária, a solidariedade que sustentaram o ânimo, para enfrentarem todas 
as dificuldades e se unirem em torno da religião e da vida de fraternidade.

Em seguida, construíram uma capela de madeira (tábuas rachadas). Lá se 
encontravam  para a oração e a vivência comunitária. Com o andar do tempo, ao 
lado das capelas, construíram a escola, onde as crianças aprendiam a ler e a 
escrever. Mais tarde, fizeram uma cancha de bochas e um barracão, igualmente 
tosco, onde se encontravam para o lazer, após a reza do terço e nas festas. 

Em mutirão, foram abrindo estradas. Num primeiro momento eram “picadas”, 
nas quais  mal podiam andar a pé. Depois, por essas picadas, passaram as tro-
pas e, bem mais tarde, as carretas. 

Mais tarde, os imigrantes organizaram os serviços necessários à comunidade-
Igreja cristã,  distribuindo tarefas: alguém foi encarregado de zelar pela comuni-
dade, outro, de ensinar na escola e ensinar o catecismo às crianças e quem tinha 
jeito assumia a responsabilidade de dirigir os momentos de oração comunitária; 
havia quem cuidasse dos doentes e familiares nos momentos mais difíceis e 
também, quem zelasse pelo cemitério e pela conservação das estradas. 

A divisão de tarefas ajudou muito para que todos participassem da vida da 
comunidade-Igreja e realizassem a entreajuda. Foi isso que lhes deu condições 
de sobrevivência e de vida comunitária, enfrentando todos os desafios. 

Assim, com pequenas variantes, foram surgindo as nossas Comunidades-
lgreja rurais, espalhadas por toda a região de imigração. Muitas delas, hoje são 
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cidades, sedes de municípios. Todas, porém, se alimentam nessa vertente 
comum: a força organizadora da fé, a experiência de vida comunitária, a manu-
tenção dos valores morais e culturais. 

A fé, a esperança, a união e a organização são valores religiosos e culturais 
que estão na raiz de nossas comunidades-Igreja. Esta história, mestra da vida, 
não pode ser esquecida. Esta tradição deve ser cultivada. Tradição não é repetir o 
que fizeram os antepassados, mas, com o mesmo espírito que eles tiveram, criar 
coisas novas, adequadas ao nosso tempo. Essa foi a maneira simples de realizar 
o ideal da Comunidade-Igreja: comunhão, participação, organização e missão. 

Assim, na simplicidade, com muito amor e fé, com trabalhos e dificuldades, 
com momentos de alegria e tensão, na realidade da vida, viveram o mandamento: 
“Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo” (Mt 22,37). 

A CAMINHADA DE NOSSAS COMUNIDADES-IGREJA

Hoje sentimos as grandes mudanças ocorridas no mundo do trabalho, tanto 
industrial como rural, e a conseqüência da migração interna desenfreada. Com 
isso, esvaziaram-se muitas capelas rurais, cresceram as cidades e incharam as 
periferias urbanas. 

Novas etnias se agregaram e trouxeram novos elementos culturais, novos 
valores e novos desafios. Tudo isso constitui a beleza e a complexidade das 
Comunidades-Igreja rurais e principalmente urbanas. 

Evangelizar esta realidade é o grande desafio da ação pastoral. Na tentativa 
de atender e garantir adequadamente a vida de nossas comunidades-Igreja, a 
Diocese realiza a evangelização no meio urbano e no meio rural: 

1) AS COMUNIDADES URBANAS congregam a grande maioria do nosso 
povo. 

É uma multidão que forma as comunidades-Igreja das cidades e as comunida-
des-Igreja de periferia. O povo que chega, a maioria desenraizado de suas comu-
nidades-Igreja, se abriga nas periferias e exige um atendimento diferenciado. 

A cidade requer novos métodos, novos serviços, novos ministérios, para aten-
der aos anseios fundamentais da fé. A situação de desigualdade, desafia a Igreja 
a assumir, com urgência, a promoção humana da maioria excluída, situada nas 
periferias, organizando as pastorais sociais e o mundo do trabalho. 

2) AS COMUNIDADES RURAIS, minoria em população, enfrentam o êxodo 
rural. Hoje, muitas delas estão reduzidas a poucas famílias. 

Respeitando a cultura, os valores e a tradição de cada região, o Conselho 
Comunitário de Pastoral, “numa só cabeça e num só coração”, deverá responder, 
adequadamente, aos desafios pastorais, saberá escutar e programará os passos 
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da comunidade-Igreja, para seguir o BOM PASTOR, Jesus Cristo, que é vida e 
esperança, ontem, hoje e sempre. 

3) NOVOS CAMINHOS PARA AS NOSSAS COMUNIDADES-IGREJA 

Olhando as quase 1.000 comunidades-Igreja que tornam presente a Igreja de 
Cristo e formam a nossa Igreja Particular de Caxias do Sul, vemos que cada uma 
tem sua fisionomia própria. Há uma diversidade de valores e culturas, mas todas 
sedentas da Palavra de Deus, confiantes e orantes. Como Igreja Diocesana, 
devemos assumir essas realidades e descobrir “as sementes do Verbo” aí pre-
sentes e a todos animar com a força da fé, com a luz da Palavra de Deus e res-
ponder, pastoralmente, às novas exigências: Evangelizar com novo ardor, novo 
método e nova expressão. “É nossa obrigação, lançar-nos para o futuro que nos 
espera e guardar o tesouro da graça recebida, traduzindo-a em ardentes propó-
sitos e diretrizes concretas de ação” (NMI,3);

“Agora devemos olhar para frente, temos de avançar para águas profundas 
confiados na palavra de Cristo. Na causa do Reino não há tempo para olhar para 
trás, menos ainda para entregar-se à preguiça. Há muito trabalho à nossa espera; 
por isso, devemos nos dedicar a uma eficaz programação pastoral, pós-jubilar”.

Os sinais do Espírito de Deus continuam presentes iluminando nosso Papa 
Francisco. A Alegria do Evangelho nos convoca para sermos a Igreja de Jesus 
em “saída” para as periferias, na opção pelos pobres e misericordiosa. Com mis-
são apostólica indica que o caminho da santidade é a decidida opção pelos 
pobres e a busca da justiça. A santidade é um caminho aberto a todas as pesso-
as que se faz à luz da grande convocação de Jesus com as Bem-aventuranças 
e a declaração de que os misericordiosos são felizes. “A santidade é o rosto mais 
belo da Igreja” é o chamado que o Senhor faz a cada um de nós, Gaudete et 
exultate, “a missão só se compreende em Cristo”, no Amoris Laetitia, em “nossa 
casa comum”.

Nossa Igreja Particular de Caxias do Sul, continuando sua caminhada, na 
alegria e na força do Espírito Santo, renova sua fé e seu entusiasmo para anun-
ciar o Evangelho que ilumina e aponta os caminhos da vida e que faz crescer 
entre nós o espírito de comunidade-Igreja. Nossas comunidades-Igreja devem 
ser acolhedoras, formadoras e missionárias, a exemplo da prática de Jesus 
Cristo.
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CAPÍTULO I

DA NATUREZA E FINALIDADE DA COMUNIDADE-IGREJA

Art. 1: Igreja é a Assembleia do “povo reunido na unidade do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo” (LG 4) para: 

§ 1º: Formar o Povo de Deus, peregrino, que celebra na vida a presença do 
Senhor Jesus Cristo, o Salvador; 

§ 2º: Tornar presentes na comunidade-Igreja humana os sinais e a esperança do 
Reino definitivo (Mt 5); 

§ 3º: Viver em comunhão com os sucessores dos Apóstolos, com o presbitério e 
os irmãos e irmãs na fé. 

Art. 2: A Igreja de Cristo se concretiza na Igreja Particular, “porção do povo de 
Deus, confiada a um Bispo para que a pastoreie em cooperação com o presbité-
rio” (CD 11). Para conseguir melhor coordenação dos trabalhos pastorais, a 
Diocese está dividida em: Vicariato, Regiões de Pastoral, Áreas, Paróquias e 
Comunidades-Igreja.

§ 1º: Uma Comunidade-Igreja, esteja ela situada num bairro, ou sendo uma cape-
la do interior, ou mesmo a matriz, é formada por pessoas ou famílias católicas, 
numa determinada área geográfica, que se unem para conviver a partir da fé e 
da caridade, e testemunham a presença viva de Jesus Cristo, o Senhor. 

§ 2º: São membros participantes da Comunidade-Igreja as famílias católicas, que 
se reúnem na fé e se comprometem com a proposta de Jesus Cristo; colaboram 
com os serviços da Comunidade-Igreja e expressam sua participação nas reuni-
ões, na celebração e na manutenção da vida comunitária. 

§ 3º: A Paróquia é uma “rede de comunidades” unidas na comunhão da fé, sob a 
animação de um Pároco ou de uma Equipe Sacerdotal (cf. Cân. 517 do CDC). 

§ 4º: A Área de Pastoral se define como a integração das comunidades-Igreja de 
duas ou mais Paróquias, com a finalidade de buscar melhor atendimento pasto-
ral, também, confiada a uma Equipe Sacerdotal. 

§ 5º: O Vicariato e as Regiões de Pastoral compreendem a união de várias 
Paróquias que, pela proximidade e semelhança, planejam e coordenam a ação 
pastoral, mantendo objetivo e prioridades comuns. 

Art. 3: Toda a Comunidade-Igreja, para ser um “sinal do Reino”, deve: 

§ 1º: Promover a Evangelização e organização comunitária, assumindo corres-
ponsavelmente as Diretrizes da Ação Pastoral da Diocese; 

§ 2º: Estabelecer um relacionamento de comunhão e ajuda entre seus membros, 
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entre as diversas Comunidades-Igreja da Paróquia, das Regiões de Pastoral e da 
Diocese; 

§ 3º: Cultivar a Comunhão com as outras Dioceses do Brasil, tendo presente as 
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil; 
§ 4º: Assumir corresponsavelmente a evangelização e a dimensão missionária 
sem fronteiras para testemunhar “Cristo, a Luz dos povos e ser o sinal e instru-
mento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano” (LG 1). 

Art. 4: Para atingir sua finalidade Evangelizadora, a Comunidade-Igreja se carac-
teriza pela: 

§ 1º: Acolhida amável e fraterna de todos; 

§ 2º: Participação na oração, nos encontros e reuniões comunitárias; 

§ 3º: Celebração da Eucaristia, da Palavra de Deus e dos Sacramentos;

§ 4º: Formação integral e continuada; 

§ 5º: Caridade e compromisso com as necessidades da vida e com a luta pelo 
bem-estar de todos;

§ 6º: Cuidado da casa comum promovendo a defesa da vida e a ecologia integral;  

§ 7º: Ajuda financeira às Comunidades-Igreja pobres e iniciantes; 

§ 8º: Vivência da dimensão missionária, exigida pelo compromisso da fé.

CAPÍTULO II

DA ORGANIZAÇÃO PASTORAL DA COMUNIDADE-IGREJA: 

DOS SERVIÇOS E MINISTÉRIOS

Art. 5: Para concretizar o objetivo principal que é a Evangelização, a Comunidade-
Igreja articula, organiza e integra: 

I - Os Serviços; 

II - As Pastorais; 

III - Os Ministérios; 

IV - Os Movimentos; 

V - As Associações;

VI - As Novas Comunidades-Igreja. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: Todas as pessoas que prestam serviços à Comunidade-
Igreja o fazem de forma gratuita e são considerados serviços voluntários, enqua-
drados na Lei Federal nº 9.608, de 18 de fevereiro de 1998. 

DA ASSEMBLEIA DE PASTORAL

Art. 6: A Assembleia é o meio de unidade, de corresponsabilidade e de comu-
nhão; é um momento para ouvir a Palavra de Deus e escutar a voz do povo. A 
Assembleia é necessária para a troca de informações, partilha e comunhão de 
vida, meio privilegiado para garantir um processo participativo, aberto a toda a 
comunidade-Igreja. 

Art. 7: A Assembleia é o instrumento de construção da comunidade eclesial. Dela 
saem e por ela passam os planos de pastoral, a organização dos serviços, dos 
ministérios e a experiência de fraternidade e corresponsabilidade comunitária. 

Art. 8: A Assembleia é órgão de decisão da Comunidade-Igreja. Suas decisões 
serão válidas quando estiverem de acordo com as Diretrizes da Ação Pastoral da 
Diocese.

Art. 9: A Assembleia é constituída pelos membros que participam da Comunidade-
Igreja, especialmente nos Serviços, Ministérios, Pastorais, Movimentos, 
Associações e Novas Comunidades-Igreja. 

Art. 10: A Assembleia ordinária de avaliação e planejamento realizar-se-á a cada 
dois anos. 

DOS CONSELHOS DE PASTORAL 

Art. 11: O Conselho Comunitário de Pastoral, por ser a célula vital de coordenação, 
integração e animação da Comunidade-Igreja deverá existir em todas as comunida-
des-Igreja. Será constituído pelos representantes dos diversos serviços, ministé-
rios, pastorais, novas comunidades-Igreja e movimentos apostólicos da 
Comunidade-Igreja, sob a animação dos padres da Paróquia. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho Comunitário de Pastoral terá uma coordena-
ção própria, com Livro de Atas próprio. 

Art. 12: Compete ao Conselho Comunitário de Pastoral: 

I - Garantir o bom andamento da comunidade-Igreja, o crescimento na fé, a orga-
nização pastoral, mantendo viva a esperança e, sobretudo, a convivência partici-
pativa e fraterna; 

Coordenador
Nota
retirar "Igreja"
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II - Convocar e coordenar as Assembleias Comunitárias de Pastoral; 

III - Encaminhar e acompanhar as decisões da Assembleia; 

IV - Providenciar, junto com a Equipe Administrativa, os recursos necessários 
para garantir o bom andamento dos serviços e decidir sobre a aplicação dos 
recursos da Comunidade-Igreja; 

V - Organizar encontros de formação na comunidade-Igreja e encaminhar as 
lideranças para cursos de formação na área e na Diocese; 

VI - Articular a participação da Comunidade-Igreja nas lutas pela promoção 
humana e social; 

VII - Integrar a Comunidade-Igreja com as demais entidades atuantes no Bairro 
ou na Região para somar forças nas lutas comuns a serviço da vida; 

VIII - Ser um elo integrador da Comunidade-Igreja com as demais Comunidades-
Igreja da Paróquia, Região de Pastoral, Vicariato e Diocese. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho Comunitário de Pastoral, enquanto órgão 
integrador de todos os serviços e ministérios da Comunidade-Igreja, convocará 
tantas reuniões quantas forem necessárias para garantir a execução do Plano de 
Pastoral paroquial, regional e diocesano. 

Art. 13: O Conselho de Pastoral da Paróquia, como tem a função de articular, 
animar e coordenar a ação pastoral de toda a Paróquia deverá existir em todas 
as paróquias. É constituído pela Equipe Paroquial e pelos representantes dos 
Conselhos das Comunidades-Igreja. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Conselho de Pastoral da paróquia terá uma coordena-
ção própria, com um livro de Atas próprio.

Art. 14: O Conselho de Pastoral do Vicariato e das Regiões de Pastoral, 
estabelece o Plano de Pastoral, à luz das Diretrizes da Ação Pastoral da Diocese. 
É formado pelos representantes dos Conselhos das Paróquias, Pastorais, 
Movimentos Eclesiais e projetos específicos. 

§ 1º: O Conselho de Pastoral do Vicariato e das Regiões de Pastoral terá uma 
coordenação própria, com um livro de Atas próprio. 

§ 2º: A escolha do Vigário Episcopal e coordenadores das Regiões de Pastoral:

a) O Vigário Episcopal é nomeado pelo Bispo diocesano. 

b) O Coordenador das Regiões Pastorais deverá ser eleito conforme o Regimento 
do Conselho de Presbíteros: sua eleição se processará em duas etapas: primei-
ramente, o Conselho Pastoral da Região escolherá entre seus presbíteros três 
candidatos; depois, um deles será eleito, em votação secreta, por maioria de dois 
terços dos presbíteros presentes, como Coordenador Regional, com mandato de 
três anos, podendo ser reeleito somente por mais um período consecutivo. Se em 
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primeiro e segundo escrutínio nenhum candidato obtiver os dois terços dos votos, 
haverá terceiro escrutínio bastando então maioria simples dos votos para se 
escolher entre os dois candidatos mais votados (ou, se houver empate no segun-
do escrutínio, entre os três candidatos).

c) Cada Região Pastoral terá um Coordenador e a região Pastoral de Caxias do 
Sul terá dois Coordenadores. 

Art. 15 - O Conselho Diocesano de Pastoral 

§ 1º: É organismo de corresponsabilidade, de comunhão, participação e articula-
ção de toda a Igreja Diocesana; 

§ 2º: É composto pelo Bispo Diocesano, Vigário Geral, Ecônomo, Coordenação 
Diocesana de Pastoral, pela Coordenação do Vicariato, das Regiões de Pastoral 
e Áreas, representantes do Conselho de Leigos, das Pastorais e dos Movimentos 
Eclesiais em nível de Diocese, pelos representantes da Equipe de Formação e 
do Santuário de Nossa Senhora de Caravaggio. 

§ 3º: Tem por finalidade: 

I - Elaborar, a partir da Assembleia Diocesana, as Diretrizes da Ação Pastoral e 
acompanhar sua execução; 

II - Coordenar a ação Pastoral da Diocese, de modo que aconteça a entreajuda 
fraterna; 

III - Fortalecer o espírito missionário da Igreja. 

§ 4º: A coordenação cabe ao Bispo e à Coordenação Diocesana de Pastoral. 

CAPÍTULO III 

DOS MEMBROS PARTICIPANTES DA COMUNIDADE-IGREJA:

DOS DIREITOS 

Art. 16: Os membros participantes da Comunidade-Igreja têm direito: 

§ 1º: A assistência espiritual; 

§ 2º: A participar de todas as promoções religiosas, culturais, assistenciais e 
recreativas, promovidas pela Comunidade-Igreja; 

§ 3º: De indicar e serem indicados para prestar serviços e integrar Ministérios da 
Comunidade-Igreja. 

§ 4º: De participar das decisões a serem tomadas em Assembleia; 
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§ 5º: A serem informados, anualmente, sobre a situação econômico-financeira da 
Comunidade-Igreja, através da prestação de contas, feita pela Equipe 
Administrativa; 

DOS DEVERES 

Art. 17: É dever de todo o membro da Comunidade-Igreja: 

§ 1º: Respeitar e observar as leis da Igreja, normas da Diocese e este Regimento; 

§ 2º: Participar da vida e atividades da Comunidade-Igreja; zelar pela unidade; 
integrar-se na convivência comunitária e celebrar os sacramentos na própria 
Comunidade-Igreja; 

§ 3º: Portar-se de forma cristã, conduzir o comportamento familiar como constru-
tor de bem-estar, evitando intrigas, brigas, escândalos, abusos na bebida alcoó-
lica e tudo o mais que desrespeita o convívio social e a cidadania; 

§ 4º: Participar das reuniões e prestigiar as iniciativas promovidas pela 
Comunidade-Igreja; acatar as decisões das Assembleias e do Conselho 
Comunitário de Pastoral; 

§ 5º: Empenhar-se, com dedicação e gratuidade, nos serviços e ministérios para 
os quais for escolhido, pelo tempo previsto, conforme determina este Regimento, 
evitando acumular funções; 

§ 6º: Participar do serviço de evangelização, campanhas e promoções sociais. 

§ 7º: Dirigir-se ao Conselho Comunitário para apresentar sugestões que possam 
ajudar o bem da Comunidade-Igreja. 

DOS MOVIMENTOS ECLESIAIS E NOVAS COMUNIDADES-IGREJA

Art. 18: Os Movimentos e Novas Comunidades-Igreja presentes na Igreja caracterizam-se por: 

I - Despertar e reanimar a fé; 

II - Buscar uma autêntica experiência de Deus; 

III - Incentivar o espírito missionário e assumir projetos concretos de evangeliza-
ção e de missão na comunidade e além-fronteiras; 

IV - Buscar condições de vida humana para todos. 

Art. 19: Os Movimentos e Novas Comunidades-Igreja devem:

§ 1º: Estar inseridos e comprometidos com as Diretrizes da Ação Pastoral da 
Diocese e da Comunidade-Igreja. 

§ 2º: Participar dos compromissos e exigências da própria Comunidade-Igreja. 

§ 3º: Partilhar com a Comunidade-Igreja a riqueza que emana dessa experiência, 
contribuindo para enriquecer a caminhada de todos. 

Coordenador
Nota
Retirar "Igrejas"



§ 4º: Ser acompanhados por um padre indicado pela Diocese, como assessor 
espiritual.

CAPÍTULO IV

DAS EQUIPES DE SERVIÇO E MINISTÉRIOS

Art. 20: Todos os Serviços, Ministérios e Pastorais devem ser confiados à pessoas 
que: 

§ 1º: Tenham uma prática de fé e saibam defender os valores do Evangelho e da 
Igreja; 

§ 2º: Acreditem na Comunidade-Igreja como lugar e fonte de alimento para a fé e 
a fraternidade; 

§ 3º: Estejam abertas ao trabalho em equipe e dispostas a aprimorar sua forma-
ção e a servir gratuitamente à comunidade-Igreja; 

§ 4º: Estejam integradas na Comunidade-Igreja, demonstrando bom relaciona-
mento; 

§ 5º: Saibam respeitar e dar continuidade aos serviços iniciados; 

§ 6º: Tenham amor e zelo pelo que é da Comunidade-Igreja (serviços, patrimônio 
e outros); 

§ 7º: Estejam dispostas a assumir com responsabilidade as exigências do servi-
ço, para o qual foram indicadas e observar as orientações deste Regimento.

PROCESSO DE INDICAÇÃO E ESCOLHA 

Art. 21: As pessoas que constituirão as equipes de cada serviço e ministério 
serão indicadas e escolhidas pela Comunidade-Igreja, que receberão a devida 
preparação para o cargo ou serviço, observado o seguinte: 

§ 1º: A indicação será feita de forma ampla, pelas lideranças atuantes e pela 
Comunidade-Igreja, observados os Artigos 3º e 4º deste Regimento; 

§ 2º: A comunicação e o convite serão feitos pelo Conselho Comunitário, a partir 
dos nomes indicados, e serão apresentados à Comunidade-Igreja; 

§ 3º: Aceito o encargo, serão feitos encontros de formação, para aprofundar a 
Palavra de Deus, estudar o Regimento, no que se refere à missão e organização 
comunitária e do específico para cada serviço ou ministério; 

§ 4º: A confirmação deve ser feita pelo Pároco ou por um dos Presbíteros na 
celebração da comunidade-Igreja; 

13
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§ 5º: Para as diferentes Equipes de Serviço ou Ministérios podem ser indicadas 
pessoas com idade compatível com a função. 

PARÁGRAFO ÚNICO - Podem ser adotadas outras formas e processos de esco-
lha, desde que aprovados pelo Conselho Comunitário de Pastoral. 

DA FORMAÇÃO 

Art. 22: A formação da Comunidade-Igreja, do povo cristão e das lideranças, será 
sempre uma prioridade. Para isso serão reservados recursos do Dízimo, das 
festas e das promoções das comunidades-Igreja para cursos, encontros, forma-
ção de lideranças e material necessário para a promoção humana. 

Art. 23: Todas as lideranças e agentes de Pastoral da Comunidade-Igreja partici-
parão de encontros e cursos de formação na Comunidade-Igreja e na Paróquia. 
Os representantes destas lideranças participarão dos equivalentes cursos e 
encontros na Região de Pastoral e em nível de Diocese. 

DAS EQUIPES DE SERVIÇO 

Art. 24: Para o bom funcionamento da Comunidade-Igreja, cada equipe estará 
integrada com os demais serviços e com o Pároco ou Padres que atuam na 
Paróquia. Todas participarão e estarão em comunhão com o Conselho Comunitário 
de Pastoral e comprometidas com a finalidade principal da Comunidade-Igreja, 
que é a evangelização. 

Art. 25: Compete às Equipes dos diversos Serviços, Pastorais, Ministérios e 
Movimentos (Catequese, Liturgia, Zeladoras das Capelinhas, Ministros da 
Palavra, da Eucaristia, do Batismo, da Esperança e outros) organizarem-se inter-
namente, com coordenador, vice, secretário e representante para o Conselho 
Comunitário de Pastoral. 

Art. 26: Compete à Equipe Administrativa: 

§ 1º: Executar o presente Regimento; 

§ 2º: Garantir os recursos para a formação de lideranças, cursos e material didá-
tico necessário; 

§ 3º: Cuidar da rotina administrativa, como conservação e manutenção dos bens 
e patrimônio, limpeza, pagamento de taxas, impostos; 

§ 4º: Convocar a Comunidade-Igreja para colaborar nas diversas atividades e 
promoções; 

§ 5º: Participar do Conselho Comunitário de Pastoral, através de um ou mais 
representantes; 
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§ 6º: Acompanhar o registro da contabilidade, em livros próprios, e garantir a 
transparência na Administração, prestando contas regularmente à Comunidade-
Igreja, à Paróquia e à Diocese;

§ 7º: Zelar para que os ambientes da Comunidade-Igreja sirvam para a evange-
lização, a boa convivência e a promoção dos valores cristãos e do evangelho.

Art. 27: A duração do exercício da Equipe Administrativa será de dois anos, 
podendo esse tempo ser reduzido ou prorrogado por mais um ano, com a apro-
vação do Conselho Comunitário de Pastoral. 

§ 1º: Os membros da Equipe Administrativa poderão ser indicados para um novo 
mandato, no todo ou em parte; 

§ 2º: Antes de assumirem o cargo, os membros da Equipe serão preparados, 
mediante o estudo deste Regimento, participando da Assembleia de avaliação e 
planejamento da Comunidade-Igreja; 

§ 3º: Tanto a Equipe como o membro eleito que lesar a moral, a ética ou o patri-
mônio, após a advertência, será destituído do cargo pelo Conselho Comunitário 
de Pastoral, com o consentimento do Pároco. 

Art. 28: A Equipe Administrativa poderá, com a aprovação do Conselho 
Comunitário de Pastoral, promover eventos da comunidade-Igreja ou para fins 
beneficentes. 

§ 1º: Para os eventos ou locações ser firmado contrato entre a Comunidade-Igreja 
e a Contratante.

§ 2º: Não é função da Equipe Administrativa promover bailes terceirizados ou em 
benefício pessoal, ou garantir o funcionamento e manutenção de “Sedes Sociais” 
ou de “Clubes Esportivos”, de bares e similares. 

Art. 29: Compete ao Coordenador da Equipe Administrativa: 

§ 1º: Convocar e dirigir as reuniões da Equipe, iniciando com uma oração ou 
reflexão sobre a Palavra de Deus; 

§ 2º: Coordenar as atividades da Equipe, valorizando a participação de todos; 

§ 3º: Cuidar para que sejam observadas as prescrições deste Regimento. 

Art. 30: Compete ao Secretário da Equipe Administrativa: 

§ 1º: Secretariar as reuniões da Equipe Administrativa, lavrar atas, registrando os 
assuntos tratados, as sugestões e as decisões; 

Art. 31: Compete ao Tesoureiro da Equipe Administrativa: 
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§ 1º: Providenciar os pagamentos de rotina, como: água, luz, contribuições, taxas, 
campanhas e outros; 

§ 2º: Comprar material necessário, após a aprovação do Conselho Comunitário 
de Pastoral; 

§ 3º: Disponibilizar os recursos necessários para cursos e encontros de forma-
ção; 

§ 4º: Entregar mensalmente a contabilidade da Comunidade-Igreja à Paróquia, e 
esta à Cúria Diocesana; 

§ 5º: Apresentar à Comunidade-Igreja o demonstrativo mensal de entradas e 
saídas, e no final do ano o demonstrativo anual;

§ 6º: Assinar cheques em conjunto com o Pároco ou com o Coordenador da 
Equipe (cf. Art. 34) 

Art. 32: As contas bancárias serão abertas em nome da Mitra Diocesana de 
Caxias do Sul (MDCS), da Paróquia e da Comunidade-Igreja, com CNPJ da 
respectiva Paróquia, e movimentadas em conjunto pelo Tesoureiro e Coordenador 
e/ou o Pároco. 

PARÁGRAFO ÚNICO: É proibido contas bancárias da Comunidade-Igreja em 
nome de Pessoa Física.

Art. 33: As Equipes Administrativas devem cumprir tudo o que prevê a legislação 
civil e estão subordinados a ela.

DA RESPONSABILIDADE DO PÁROCO 

Art. 34: Cabe ao Pároco, além de todas as atribuições inerentes ao cargo da 
animação pastoral e espiritual da Comunidade-Igreja: 

I - Zelar pela execução das Diretrizes da Ação Pastoral Diocesana e pela obser-
vância deste Regimento; 

II - Representar a Comunidade-Igreja; 

III - Responder perante a Autoridade Diocesana, pela vida pastoral da Comunidade-
Igreja; 

IV - Responsabilizar-se pela integridade do patrimônio, pela preservação de 
obras de valor histórico e artístico; 

V - Abrir e movimentar contas, nos estabelecimentos bancários, das Comunidades-
Igreja de sua jurisdição, assinar cheques, em particular e em conjunto com o 
tesoureiro e/ou coordenador da Equipe Administrativa (cf. Art. 31, § 6º); 

VI - Orientar e providenciar junto ao Conselho de Apoio Administrativo da 
Paróquia o registro de todos os bens, no livro oficial da Diocese. 
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DO CONSELHO DE APOIO ADMINISTRATIVO DA PARÓQUIA 

Art. 35: O Conselho de Apoio Administrativo, em nível de Paróquia, existe para 
coordenar, supervisionar as atividades administrativas e concretizar a entreajuda 
das Comunidades-Igreja. 

§ 1º: O Conselho de Apoio Administrativo será composto: 

I - Pelo Pároco e demais padres da Paróquia; 

II - Por 3 a 7 membros integrantes. 

§ 2º: A duração do cargo será de 5 anos e a renovação, no todo ou em parte, é 
feita no final do ano. 

DA FUNÇÃO 

Art. 36: É função do Conselho de Apoio Administrativo: 

I – Orientar e assessorar as Comunidades-Igreja na elaboração de seus projetos 
arquitetônicos e nas questões administrativas e jurídicas; 

II – Assessorar toda e qualquer compra, venda ou permuta de bens patrimoniais 
das Comunidades-Igrejas e encaminhar a proposta ao Conselho Diocesano de 
Assuntos Econômicos; 

III – Orientar o registro de receitas e despesas no livro-caixa e na apresentação 
dos balancetes. 

CAPÍTULO V

DA ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO PATRIMÔNIO

Art. 37: O patrimônio da Comunidade-Igreja é constituído pelo conjunto de bens 
móveis e imóveis, como terrenos, edificações, legados, contribuições, dízimo e outros.

PARÁGRAFO ÚNICO: Destina-se, exclusivamente, para o serviço da evangeliza-
ção e educação da fé, encontros de formação e promoções comunitárias, obras 
de caridade e ajuda missionária. 

Art. 38: Como povo eleito de Deus, para prosseguir eficazmente na sua missão, 
a Comunidade-Igreja necessita: 

§ 1º: Ter espaço físico adequado para as celebrações, reuniões, educação da fé, 
que atenda aos diversos serviços comunitários, como igreja, salas para a cate-
quese, expediente paroquial, salão e outros;
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§ 2º: Favorecer a ação evangelizadora com recursos adequados à realidade da 
Comunidade-Igreja, tendo os equipamentos necessários para a Pastoral; 

§ 3º: Fornecer aos agentes de pastoral as condições necessárias para exercerem 
o serviço à comunidade.

Art. 39: O Patrimônio da Comunidade-Igreja estará sob o cuidado do Conselho 
Comunitário de Pastoral e, em especial, da Equipe Administrativa que tem a res-
ponsabilidade de garantir a infraestrutura para o bom funcionamento da organi-
zação comunitária, com a concordância e orientação do pároco. 

Art. 40: A Diocese de Caxias do Sul tem personalidade jurídica civil própria, sob 
a denominação de MITRA DIOCESANA DE CAXIAS DO SUL, por força do 
Decreto 119 A, de 07 de janeiro de 1890. 

§ 1º: As Paróquias e Comunidades-Igreja não têm personalidade jurídica civil 
própria: identificam-se, na organização civil, com o nome e o CNPJ da Mitra; 

§ 2º: Para garantir a finalidade e sustentar a unidade da Comunidade-Igreja local, 
todos os bens móveis e imóveis destinam-se ao serviço da Comunidade-Igreja 
local e os bens imóveis devem ser escriturados e registrados em nome de Mitra 
Diocesana de Caxias do Sul, nome da Paróquia com o correspondente CNPJ;

§ 3º: A finalidade principal de todo o patrimônio é sustentar e garantir as ativida-
des próprias da Igreja. 

DAS CONSTRUÇÕES 

Art. 41: Considerando que a missão eclesial é EVANGELIZAR, em caso de cons-
trução ou reforma de maior vulto nos prédios da Igreja, salão e outros bens imó-
veis da Comunidade-Igreja, deve ser observado que: 

I - Sejam simples, funcionais e de bom gosto; 

II - Se evitem obras desproporcionais com a dimensão da comunidade-Igreja; 

III - As construções sejam planejadas de modo a atender a normalidade da vida 
comunitária, priorizando-se espaços de celebração, formação e catequese, favo-
recendo o itinerário da iniciação à vida cristã e não em função de eventos oca-
sionais;

IV - A decisão seja tomada em Assembleia da Comunidade-Igreja;

V - O projeto arquitetônico seja aprovado pelo Conselho Comunitário de Pastoral, 
pela Equipe de Apoio Administrativo da Paróquia e pelo Conselho Diocesano de 
Assuntos Econômicos. Ao tratar-se de projetos de igrejas e oratórios estes devem 
ser avaliados pela Comissão Diocesana de Arquitetura e Arte Sacra (CDAAS); 

VI - Toda construção e reforma necessita de projeto registrado junto aos órgãos 
competentes;
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VII - Sejam feitos pelo menos três orçamentos junto a empresas competentes, por 
escrito e assinado. A empresa que for escolhida esteja em dia com o seu registro, 
bem como os trabalhadores legalmente habilitados;

VIII - Todos os custos da obra tenham nota fiscal e a correspondente comprova-
ção fiscal de mão de obra registrada;

IX - Admite-se somente construir em terreno de propriedade da Mitra Diocesana 
de Caxias do Sul. Excepcionalmente, com autorização do Conselho Econômico 
Diocesano, poder-se-á fazer uso do comodato;

X - A não observância dos itens acima implica em responsabilidade civil da 
Equipe Administrativa e do Conselho Comunitário de Pastoral. 

DAS FONTES DE MANUTENÇÃO 

Art. 42: “Os cristãos têm obrigação de socorrer às necessidades da Igreja, a fim 
de que ela possa dispor do necessário para o culto divino, para as obras do 
apostolado e de caridade, e para o honesto sustento dos ministros do culto” (CDC 
Cân. 222). Toda a oferta tem sentido quando feita com fé e espírito comunitário, 
em sinal de pertença e corresponsabilidade. 

Art. 43: São fontes de receita nas Comunidades-Igreja: 

I - Dízimo, por ser um sinal de pertença à Comunidade-Igreja e de corresponsa-
bilidade entre cristãos. É um gesto de amor, gratidão e partilha. Por isso, deve ser 
organizado em toda a Diocese. 

a) Cada Comunidade-Igreja organizará a contribuição do dízimo que será, no 
mínimo, de 1% da renda mensal de cada família. 

b) A família dizimista compreende os pais, os filhos solteiros e demais dependen-
tes que moram na mesma residência. 

c) Os filhos de famílias participantes que constituírem novo lar, ainda que residin-
do na mesma casa, passarão a ser contribuintes novos, mediante nova inscrição;

d) As famílias católicas que moram de aluguel ou são agregadas, serão admitidas 
como membros da Comunidade-Igreja, dizimistas e participantes, com os mes-
mos direitos e deveres dos membros da Comunidade-Igreja. 

II - Festas, que priorizem a dimensão religiosa e não apenas o lazer e o lucro. 

III - Eventos como almoços, jantas, chás comunitários, campanhas, coletas,  
ofertas e outras.

PARÁGRAFO ÚNICO - Dever-se-á ter o cuidado para que o patrimônio não seja 
usado com fins meramente financeiros.

IV - Aluguéis. 
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PARÁGRAFO ÚNICO: A locação de áreas ou prédios não utilizados pela comu-
nidade-Igreja só deve ser feita mediante contrato de locação devidamente regis-
trado, após ouvir a Equipe de Apoio Administrativo da Paróquia e o Conselho 
Diocesano de Assuntos Econômicos. 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS 

Art. 44: Os bens da Comunidade-Igreja devem estar a serviço da mesma e o 
dinheiro deve ser empregado para a sua finalidade específica, que é atender às 
exigências da evangelização, da formação de pessoas, dos serviços pastorais, 
das celebrações e da promoção humana. 

§ 1º: A aplicação do dinheiro e os gastos da Comunidade-Igreja serão adminis-
trados pela Equipe Administrativa da comunidade-Igreja, de acordo com o 
Conselho Comunitário de Pastoral. 

§ 2º: A Comunidade-Igreja terá um caixa único, que concentra o resultado finan-
ceiro de todas as receitas e atende a todos os serviços da Comunidade-Igreja, 
priorizando sempre a formação, a evangelização, a caridade e o atendimento aos 
pobres. 

DA VENDA DE IMÓVEIS 

Art. 45: Nenhum bem imóvel, ou bem móvel de valor histórico, como imagens e 
antiguidades, pertencentes à Comunidade-Igreja, poderá ser vendido, permuta-
do, alugado, onerado ou doado, sem a aprovação, por escrito, do Conselho 
Diocesano de Assuntos Econômicos.

I - Para a venda ou transferência de um bem imóvel, a comunidade-Igreja deverá 
sempre decidir em Assembleia, mediante a aprovação de 2/3 dos votos dos pre-
sentes. 

II - A venda ou troca de automóvel será decidida pelo Conselho de Apoio 
Administrativo ou pelas Equipes Administrativas das Comunidades-Igreja. A deci-
são será apresentada ao Ecônomo Diocesano, que dará a devida procuração. 

DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL 

Art. 46: Fora da rotina administrativa e necessidades normais da Comunidade-
Igreja, a Equipe Administrativa não pode fazer despesas sem autorização do 
Conselho Comunitário de Pastoral, sob pena de responsabilidade. 

Art. 47: É proibido emprestar dinheiro da Comunidade-Igreja a particulares ou a 
outras entidades ou depositá-lo em contas particulares, sob pena de responsabi-
lidade. 
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Art. 48: Conservar-se-á em caixa apenas o necessário para as despesas corren-
tes; o restante será depositado em estabelecimento bancário, em nome da 
Comunidade-Igreja, e nunca em nome pessoal. 

Art. 49: A Equipe Administrativa fará a prestação de contas anual, bem como um 
inventário, por ocasião de novo mandato. 
PARÁGRAFO ÚNICO - Este dispositivo aplica-se, também, por ocasião da trans-
ferência do Pároco. 

Art. 50: A copa ou bar podem ser administrados por uma equipe encarregada, 
mas seu movimento mensal será lançado no livro-caixa da Comunidade-Igreja e 
o resultado entregue ao tesoureiro, mediante recibo. 

Art. 51: É vedado o empréstimo do salão comunitário ou de bens da Comunidade-
Igreja para exploração de particulares. 

Art. 52: A Comunidade-Igreja estará aberta à colaboração com comunidades-Igreja 
vizinhas e à entidades estabelecidas no bairro, ouvido o Conselho Comunitário de 
Pastoral. 

Art. 53: As escrituras e documentos de valor, dos bens da Comunidade-Igreja 
serão guardados na secretaria paroquial e a segunda via enviada para a Cúria 
Diocesana. 

PARÁGRAFO ÚNICO: O Patrimônio da Comunidade-Igreja é escriturado em 
nome da Mitra Diocesana de Caxias do Sul. Onde ainda não está legalizado 
providenciar-se-á o quanto antes.

DOS FESTEIROS 

Art. 54: Os festeiros ajudam a Equipe Administrativa e o Conselho Comunitário 
de Pastoral a planejar e realizar a festa. 

§ 1º: O serviço prestado pelos festeiros será gratuito, bem como as demais pes-
soas que prestam serviço na festa;

§ 2º: Em hipótese alguma os festeiros podem reter o dinheiro da festa ou deposi-
tá-lo em conta particular. O dinheiro será entregue imediatamente à Equipe 
Administrativa. 

DAS CONTRIBUIÇÕES 

Art. 55: Com o fim de crescer na consciência de corresponsabilidade pela vida e 
trabalhos da Igreja Católica, além da organização do dízimo, são prescritas as 
seguintes coletas e campanhas: 



I - Contribuição mensal à Diocese: todas as Paróquias contribuem, mensalmente, 
para ajudar a Diocese a manter suas atividades normais, com taxas pré-determina-
das; 

II - Coletas para as vocações:

a) Oferta das Capelinhas da Visita Domiciliar; 

b) Contribuição por ocasião da Crisma. 

III - Campanha da Fraternidade. O valor arrecadado será destinado de acordo 
com a indicação da CNBB. 

IV - Campanha para a Evangelização. O valor arrecadado será destinado de 
acordo com a indicação da CNBB. 

V - Outras coletas:

a) Sexta-feira Santa: Coleta da Terra Santa para manter a presença cristã nos 
Lugares Santos; 

b) Pentecostes: Coleta do projeto da CNBB-Sul 3 com Moçambique e Amazônia; 

c) Festa de São Pedro e São Paulo: Coleta do Óbulo de São Pedro, enviada ao 
Papa, para ajudar as obras e necessidades da Igreja; 

d) Penúltimo domingo de outubro: Coleta das Missões para ajudar a obra das 
missões da Igreja Católica; 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 56: Os casos omissos ou duvidosos deste Regimento serão dirimidos pela 
Autoridade Diocesana. 

ANEXO I

DA COMUNIDADE-IGREJA E SOCIEDADE CIVIL

Onde existir Sociedade com personalidade jurídica própria que funcione nas 
dependências da Comunidade-Igreja, a Equipe Administrativa adotará as normas 
que seguem: 

I - Mútua compreensão e ajuda nas promoções que ambas realizarem; 

II - Mesmo que os integrantes da Comunidade-Igreja coincidam ser também inte-
grantes da Sociedade Civil, saibam pertencer a entidades distintas; 

III - A Sociedade poderá funcionar nas dependências da Comunidade-Igreja 
somente mediante contrato de locação, celebrado com a aprovação do Conselho 
de Apoio Administrativo da Paróquia; 
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IV - A Equipe Administrativa da Comunidade-Igreja deve ser distinta da Diretoria 
da Sociedade Civil; 

V - A Equipe Administrativa da Comunidade-Igreja não responde perante os 
órgãos oficiais e perante terceiros por atos praticados pela Sociedade Civil; 

VI - Nos livros oficiais da Comunidade-Igreja não poderá ser lançado o movimen-
to da Sociedade Civil; 

VII - Se a Sociedade Civil der alguma ajuda financeira à Comunidade-Igreja, será 
lançada nos livros oficiais, mediante recibo, como doação; 

VIII - O movimento da Sociedade Civil não poderá ser incluído na “declaração de 
renda anual” da Comunidade-Igreja; 

IX - A Sociedade Civil não poderá, de forma alguma, usar o nome da Comunidade-
Igreja e nem usar o CNPJ da Paróquia para obter alvará de licença de suas promo-
ções; 

X - A Sociedade Civil não poderá fazer compras de mercadorias em nome da 
Comunidade-Igreja e nem usar o CNPJ da Paróquia; 

XI - Fica terminantemente proibido doar, vender, ceder terreno ou emprestar 
dinheiro da Comunidade-Igreja para adquirir terreno ou construir Sede para a 
Sociedade Civil; 

XII - O Conselho de Apoio Administrativo da Paróquia, quando for oportuno, em 
consonância com a Equipe Administrativa da Comunidade, elaborará um regula-
mento interno para o funcionamento dos Salões Sociais, podendo recorrer ao 
Conselho Diocesano de Assuntos Econômicos. 

XIII - Onde existem associações, clubes e outros, funcionando em terrenos ou 
imóveis da Mitra Diocesana de Caxias do Sul, deve ser realizado contrato de 
comodato, com tempo determinado.

ANEXO II

DO CEMITÉRIO

As Comunidades-Igreja que prestam serviço de cemitério a seus membros obser-
varão o seguinte: 

I - Nas Comunidades-Igreja onde houver cemitério escriturado em nome da Mitra 
Diocesana de Caxias do Sul, aconselha-se passá-lo a responsabilidade da 
Prefeitura, ou, formar uma Sociedade Independente com estatutos próprios, res-
peitados os direitos adquiridos.

II - A Equipe Administrativa nomeará uma equipe ou zelador do cemitério, exer-
cendo a função de forma voluntária, que providenciará a conservação e  
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limpeza do mesmo e indicará aos interessados os lugares da sepultura, conforme 
a planta de ocupação. 

III - Procure-se não negar um lugar para a sepultura de pessoas que participam 
da comunidade-Igreja, em caráter transitório, como agregados, inquilinos ou  
indigentes. 

IV - As Comunidades-Igreja que mantêm caixa próprio do cemitério, poderão 
continuar com o mesmo sistema. Neste caso, o responsável da mesma prestará 
contas, anualmente, ao Conselho Comunitário de Pastoral. 

V - Quando alguém se transfere, deixa de pertencer à Comunidade-Igreja de 
origem e começa a integrar a Comunidade-Igreja da nova residência, onde deve 
contribuir com o dízimo. No entanto, não perde o direito ao cemitério da 
Comunidade-Igreja de Origem, devendo, porém, pagar uma taxa de conservação, 
que não é o dízimo. 

VI - Taxa paga à Comunidade-Igreja de Origem existe somente em função do 
direito ao cemitério. Não inclui o direito que é próprio dos residentes daquela 
Comunidade-Igreja. 

ANEXO III

DOS VELÓRIOS E CAPELAS MORTUÁRIAS

I - Para os velórios em igrejas e salões sejam observadas a Lei Federal e 
Municipal.

II - As Capelas mortuárias, construídas pela Comunidade-Igreja, serão regidas 
por um regulamento a ser elaborado pelo Conselho Comunitário de Pastoral da 
Comunidade-Igreja, estipulando as exigências e as condições para o uso da 
mesma. 

III - Quando a Capela mortuária for construída em terreno da Igreja com a parti-
cipação da Comunidade-Igreja e de outras entidades existentes no Bairro, o 
regulamento será elaborado com a participação das entidades que colaboraram 
na construção, e que em conjunto, estipularão as exigências e condições para o 
uso.
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