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VICARIATOS FORÂNEOS 
- Regimento interno - 

 

1. Para melhor atingir suas finalidades, a arquidiocese 

de São Luís se organiza em dez foranias, a saber: 

 

1.1. Forania Nossa Senhora da Vitória, 

compreendendo as seguintes paróquias: Nossa 

Senhora da Vitória (incluída a igreja Nossa 

Senhora do Carmo), Nossa Senhora dos 

Remédios, São João Batista (incluída a igreja 

Santo Antônio do Centro) e São José e São 

Pantaleão (incluída a comunidade São Roque). 

1.2. Forania Anjo da Guarda, compreendendo as 

seguintes paróquias: Nossa Senhora da Penha, 

São Daniel Comboni e São José do Bonfim. 

1.3. Forania São Luís Rei de França, 

compreendendo as seguintes paróquias: Nossa 

Senhora Aparecida da Foz do Rio Anil, Sagrado 

Coração de Jesus do Bequimão, Santo Antônio 

de Pádua, São Francisco de Assis, São João 

Batista de Vinhais, São Maximiliano Kolbe e 

São Paulo Apóstolo. 

1.4. Forania Nossa Senhora da Conceição, 

compreendendo as seguintes paróquias: Divino 

Espírito Santo da Liberdade, Nossa Senhora da 

Conceição do Monte Castelo, Nossa Senhora de 

Fátima do Bairro de Fátima e São Vicente de 

Paulo. 
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1.5. Forania São Judas Tadeu, compreendendo as 

seguintes paróquias: Nossa Senhora da 

Conceição do Coroadinho, Espírito Santo do 

Alto Timbira, Santa Teresinha e Nossa Senhora 

da Glória e São Judas Tadeu. 

1.6. Forania Nossa Senhora de Nazaré, 

compreendendo as seguintes paróquias: Nossa 

Senhora da Conceição do Anil, Nossa Senhora 

de Nazaré, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 

Sant’Ana, Santa Paulina e Nossa Senhora do 

Rosário do bairro João de Deus. 

1.7. Forania São Francisco e Santa Clara, 

compreendendo as seguintes paróquias: Nossa 

Senhora de Fátima da Vila Luisão, Santo 

Antônio do Parque Vitória, São Francisco e 

Santa Clara e São Pedro Apóstolo. 

1.8. Forania São Cristóvão, compreendendo as 

seguintes paróquias: Nossa Senhora da Boa 

Viagem, Nossa Senhora Mãe da Divina 

Providência, Santíssima Trindade, São 

Cristóvão, São João Calábria, São José dos 

Migrantes e São Raimundo Nonato. 

1.9. Forania São José do Ribamar, 

compreendendo as seguintes paróquias: Nossa 

Senhora Aparecida da Vila São Luís, Nossa 

Senhora da Luz, Sagrada Família, Sagrado 

Coração de Jesus do Moropoia e São José do 

Ribamar 
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1.10. Forania São Benedito, compreendendo 

as seguintes paróquias: Imaculada Conceição da 

Bem-aventurada Virgem, Nossa Senhora 

Aparecida do Munim, Nossa Senhora da 

Conceição de Cachoeira Grande, Nossa Senhora 

da Conceição de Icatu, Nossa Senhora do 

Rosário e São Benedito, Nossa Senhora da 

Saúde, São José do Periá, Santa Rita de Cássia e 

Santo Amaro. 

 

2. As foranias têm as seguintes finalidades: 

2.1. Promover e coordenar a atividade pastoral 

comum da forania (v. Cân. 555); 

2.2. Cuidar que as atividades pastorais da forania se 

inspirem nas Diretrizes Gerais da Ação 

Evangelizadora da Arquidiocese de São Luís e 

em outros documentos oficias da Igreja. 

2.3. Cuidar que sejam observadas as normas do 

Diretório Pastoral Litúrgico-sacramental, bem 

como do Diretório Econômico e de outros 

diretórios e regimentos que visem a prática da 

pastoral de conjunto na arquidiocese. 

 

3. A forania se organizará através dos seguintes meios: 

3.1. Assembleia anual de pastoral, composta pelos 

presbíteros e diáconos permanentes atuantes na 

forania, pelos coordenadores das pastorais, 

movimentos e serviços de cada paróquia, por 
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representantes da vida religiosa consagrada e 

por assessores convidados; 

3.2. Coordenação, constituída pelo vigário forâneo, 

pelo vigário forâneo adjunto, pelo 1º e 2º 

tesoureiro/a e pelo 1º e 2º secretário/a. 

 

4. Os presbíteros que atuam na forania proporão ao 

bispo, para a devida nomeação, dois de seus colegas 

para exercerem respectivamente o cargo de vigário 

forâneo e de vigário forâneo adjunto. 

4.1. O vigário forâneo e o vigário forâneo adjunto 

são nomeados por um prazo de dois anos. 

4.2. Os demais membros da coordenação serão 

eleitos em assembleia anual e suas funções se 

estenderão por dois anos. 

 

5. São atribuições do vigário forâneo, além das 

prescritas no cân. 555: 

5.1. Convocar e presidir reuniões da forania; 

5.2. Elaborar, juntamente com o/a secretário/a, a 

pauta da reunião; 

5.3. Representar a forania junto à cúria 

arquidiocesana; 

5.4. Ordenar as despesas; 

5.5. Promover a comunhão e a colaboração entre os 

presbíteros da forania. 
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6. São atribuições do vigário forâneo adjunto: 

6.1. Substituir o vigário forâneo em suas ausências e 

impedimentos; 

6.2. Colaborar com o vigário forâneo no exercício de 

suas atribuições; 

6.3. Desempenhar outras funções delegadas pelo 

vigário forâneo. 

 

7. São atribuições do/a 1º e 2º tesoureiro/a: 

7.1. Cobrar, receber e controlar os recursos 

financeiros advindos das paróquias, bem como 

efetuar pagamentos de despesas; 

7.2. Manter a coordenação informada acerca dos 

recursos orçamentários disponíveis. 

 

8. São atribuições do/a 1º e 2º secretário/a: 

8.1. Elaborar atas das reuniões; 

8.2. Arquivar e encaminhar os documentos 

recebidos e expedidos; 

8.3. Redigir e elaborar as correspondências oficiais 

da forania; 

8.4. Manter atualizados os endereços e telefones dos 

membros da forania. 

 

9. Esse regimento é fruto de consultas às foranias e foi 

aprovado pelo bispo diocesano. 
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10. Propostas de modificações a esse regimento poderão 

ser encaminhadas ao bispo diocesano, para 

consultas às foranias e possível aprovação. 

 

11. A partir desse regimento, cada forania poderá 

aprovar para si um regimento particular. 

 

12. Casos omissos sejam dirimidos pela coordenação. 
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CONSELHO PRESBITERAL 
- Regimento interno - 

 

 

1. O Conselho Presbiteral da Arquidiocese de São Luís 

se comporá de treze conselheiros.  

2. São três as categorias dos componentes do Conselho 

Presbiteral, a saber: 

 Por razão de ofício participam do Conselho 

Presbiteral: o Reitor do Seminário 

Arquidiocesano de Teologia Santo Antônio, o 

Reitor do Seminário Arquidiocesano de Filosofia 

São João Maria Vianney, o Chanceler da Cúria e 

o Representante Diocesano junto à Comissão 

Regional de Presbíteros; 

 Por nomeação do Arcebispo Metropolitano, três 

presbíteros; 

 Por eleição de seus pares, os demais até 

completar o número de treze conselheiros. 

3. Têm voz ativa e passiva na constituição do Conselho 

Presbiteral todos os sacerdotes seculares 

incardinados na arquidiocese, bem como os 

sacerdotes seculares não incardinados na 

arquidiocese e os sacerdotes membros de instituto 

religioso ou de sociedade de vida apostólica que, 

residindo na arquidiocese, exerçam a seu favor 

algum ofício (cf.  Cân. 498). 
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4. Quanto ao mandato, os membros natos exercerão 

seu mandato enquanto durar seu ofício ou função; 

os membros eleitos terão um mandato de cinco anos. 

§ único – Todo o Conselho, ou pelo menos parte 

dele, se renove dentro de cinco anos (cân. 501 § 1.). 

5. O Conselho Presbiteral se reunirá ao menos seis 

vezes durante o ano. 

6. Os conselheiros escolherão um dos seus pares como 

secretário, o qual se encarregará de lavrar as atas e 

de preparar, junto com o bispo, a pauta das reuniões. 

7. Será destituído o conselheiro que faltar não 

justificadamente a três reuniões seguidas. 

8. Quanto às demais normas do Conselho Presbiteral, 

confiram-se os Cân. 495 a 502 do Código do Direito 

Canônico. 
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COLÉGIO DOS CONSULTORES 
- Regimento interno - 

 

1. Entre os membros do Conselho Presbiteral, o 

Arcebispo Metropolitano nomeará seis presbíteros 

que constituirão o Colégio de Consultores. 

 

2. O mandato do Colégio de Consultores se estenderá 

por um quinquênio. 

 

3. Quanto às demais normas do Colégio de 

Consultores, confira-se o Cân. 502 do Código do 

Direito Canônico. 
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     ASSEMBLEIA 

ARQUIDIOCESANA DE PASTORAL 
- Regimento interno - 

 

1. A Assembleia Arquidiocesana de Pastoral se reunirá 

ordinariamente uma vez por ano, sob a presidência 

do Arcebispo Metropolitano. 

2. A Assembleia Arquidiocesana de Pastoral será 

preparada e coordenada pelo Conselho 

Arquidiocesano de Pastoral. 

3. Tomarão parte na Assembleia Arquidiocesana de 

Pastoral: 

 O Arcebispo e o Bispo Auxiliar; 

 Párocos, Vigários Paroquiais e presbíteros que 

atuem na pastoral da arquidiocese; 

 Dez pessoas de institutos de vida consagrada 

indicadas pelo Núcleo Arquidiocesano da CRB 

Nordeste 5; 

 Um representante das comissões 

arquidiocesanas de pastoral; 

 Um representante das principais associações de 

fieis que marcam presença na arquidiocese; 

 Além dos já citados, um representante por cada 

paróquia ou quase-paróquia. 

 Eventuais convidados do Conselho 

Arquidiocesano de Pastoral. 
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4. Na primeira sessão, os trabalhos a serem realizados 

durante a assembleia – como, coordenação de 

sessões plenárias secretaria, cronometria e outros 

que se fizerem necessários – serão distribuídos entre 

os participantes. 

5. É tarefa da Assembleia Arquidiocesana de Pastoral: 

estudar e analisar tudo quanto se refira às atividades 

pastorais e propor, a partir daí, conclusões práticas 

com vistas a promover a conformidade do viver e do 

agir do povo de Deus com o Evangelho.(Ver 

tamanho da fonte) 
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CONSELHO ARQUIDIOCESANO 

DE PASTORAL 
- Regimento interno - 

 

1. Comporá o Conselho Arquidiocesano de Pastoral 

um representante de cada comissão arquidiocesana 

de pastoral, bem como um representante dos 

principais movimentos, associações e organismos 

presentes na Arquidiocese de São Luís. 

2. Por razão de ofício participa do Conselho 

Arquidiocesano de Pastoral o Coordenador 

Arquidiocesano de Pastoral. 

3. O Conselho Arquidiocesano de Pastoral se reunirá 

pelo menos quatro vezes ao ano. 

4. Compete ao Conselho Arquidiocesano de Pastoral: 

fazer cumprir as decisões da Assembleia 

Arquidiocesana de Pastoral; analisar iniciativas e 

propostas da Assembleia Arquidiocesana de 

Pastoral; acompanhar através de avaliações e 

reflexões as iniciativas das paróquias, movimentos 

e pastorais; preparar as Assembleias 

Arquidiocesanas de Pastoral. 
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Conselho Arquidiocesano de 

Assuntos Econômicos 
- Regimento interno - 

 

1. O Conselho Arquidiocesano de Assuntos 

Econômicos se comporá de seis conselheiros. 

 

2. Por razão de ofício participa do Conselho de 

Assuntos Econômicos o Ecônomo da Arquidiocese. 

 

3. Os demais componentes do Conselho 

Arquidiocesano de Assuntos Econômicos serão 

escolhidos pelo Arcebispo, após ouvir o presbitério, 

pastorais e demais pessoas envolvidas no trabalho 

diocesano. 

 

4. O Conselho Arquidiocesano de Assuntos 

Econômicos se reunirá, pelo menos, quatro vezes ao 

ano. 

 

5. É tarefa do Conselho Arquidiocesano de Assuntos 

Econômicos: refletir e fazer sugestões sobre as 

questões financeiras e administrativas da 

arquidiocese. 

 

6. Também cabe ao Conselho Arquidiocesano de 

Assuntos Econômicos estudar e, eventualmente, 
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recomendar projetos de pedidos de ajuda financeira 

a igrejas irmãs ou a outras instituições. 

 

7. Em cada reunião, o balanço de entradas e despesas 

da arquidiocese, fornecido pelo Ecônomo 

Arquidiocesano, será objeto de análise por parte do 

Conselho de Assuntos Econômicos. 

 

8. Em questões administrativas e financeiras 

consideradas extraordinárias – por exemplo, compra 

e venda de bens imóveis – o Conselho de Assuntos 

Econômicos sempre deverá ser ouvido. 

 

9. Os conselheiros terão um mandato de cinco anos, 

com possibilidade de serem reconduzidos a seus 

cargos. 
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