
Arquidiocese de São Luís do Maranhão

DECRETO NO 02„2023

O Presidente da Província Eclesiástica do Maranhão, o Arcebispo da Arquidiocese de São
Luís, Dom Gilberto Pastana de Oliveira, reunido juntamente com os Bispos da supracitada
Província, estabeleceram para toda a província os valores em conformidade com o can. 848;
can. 952 c/c can. 1262, referentes aos emolumentos eclesiásticos na Província Eclesiástica
do Maranhão, tendo sempre presente a gratuidade para os necessitados, a fim de que não
sejam privados do auxílio dos sacramentos por causa de sua pobreza:

1. Recomendamos, insistentemente, o empenho de todas as Dioceses e Paróquias no
sentido de promoverem a implantação do Dízimo, a mais adequada forma de manutenção
do culto divino, de sustento dos ministros e das obras de caridade e apostolado.

2. Enquanto se aguarda a devida implantação do Dízimo em todas a Paróquias da Província,
estabelecemos a tabela de emolumentos eclesiásticos:

R$
SACRAMENTOS

60,00
BATISMO

60,00
CRISMA

150,00
MATRIMÔNIO

40,00
MISSA

20,00
CERTIDÕES

Solicitamos a atenção para os seguintes pontos a serem observados:
3. A tabela determina o máximo que se pode pedir, sempre com o devido cuidado para que
os necessitados não sejam privados do auxílio dos sacramentos por causa de sua pobreza.
(cên. 848);
4. Recomenda-se aos presbíteros, que mesmo sem receber nenhuma espórtula, celebrem
a missa segundo a intenção dos fiéis, especialmente dos pobres. (cân. 945, S 2). Além disso,

afastar dos emolumentos "qualquer aparência de negócio ou comércio" (cân. 947).
5. Com base nas orientações pastorais das Dioceses da Província Eclesiástica deve-se
evitar qualquer tipo de abuso relacionado ao já estabelecido.
6. Não anexar aos valores dos sacramentos: velas, camisas, diplomas, certificados e outros.
Este decreto entra em vigor a partir do dia 13.02.2023.
E para constar, dado e passado nesta Cúria Metropolitana da Nossa Arquiepiscopal
Cidade de São Luís do Maranhão, sob o Sinal e Selo de Nossas Armas, aos dias dez (10)
do mês de fevereiro do ano do Senhor de dois mil e vinte e três.
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