
O DEVER DE CONTRIBUIR PARA A SUSTENTAÇÃO DO PÁROCO:  
DIREITOS PAROQUIAIS OU CÔNGRUA  
 
 
Durante os meses de novembro e dezembro encontram nas entradas da 
nossa Igreja envelopes identificados como CÔNGRUA PAROQUIAL. 
 
O QUE É ISSO? 
  
Na Carta de Nomeação, lida na entrada de um novo pároco, entre outras 
coisas, o bispo diz: ‘espero que os paroquianos concorram para a côngrua 
sustentação do pároco’.  
‘Côngrua sustentação’ significa ‘justa sustentação’.  
 
Mas o que é uma ‘justa sustentação’ do pároco?  É garantir que o padre 
tem o necessário para viver e pagar as suas contas, como qualquer família 
ou pessoa. Sendo que o padre tem o dever de seguir um estilo de vida 
simples e sóbrio.  
 
A paróquia tem direito ao seu pároco – é essa a missão do bispo, garantir 
que não haja paróquia sem pároco – mas a paróquia, isto é, os 
paroquianos, têm também o dever de contribuir para a sua justa 
sustentação. 
 
No que diz respeito à economia paroquial, a paróquia conta com o 
Conselho para os Assuntos Económicos (antigamente dizia-se 
Fabriqueira), que tem o dever de zelar e gerir estes assuntos. 
 
Não é um tema fácil, este do dinheiro e dos dinheiros na Igreja. Quem já 
não ouviu comentários tão pouco “caridosos” como: ”os padres estão 
sempre a falar e a pedir dinheiro”? 
 
Sobre o difícil e incómodo tema do sustento do pároco e dos dinheiros 
da paróquia queria abordar ainda três coisas: 
 
1. Para garantir o sustento do pároco, a Igreja propõe que cada família 
contribua com o correspondente a um dia de salário. O ideal seria que 
fosse o suficiente para garantir o pagamento do salário ao longo do ano. 
Não tem acontecido assim. Mas vamos tentar que seja. 



2. Quando falo dos outros dinheiros da paróquia, refiro-me às ofertas, na 
Missa e noutros sacramentos e celebrações, às taxas que recebemos ao 
tratar de alguns sacramentos e sacramentais (batismos, casamentos, 
funerais) e outras ofertas que algumas pessoas generosamente nos 
fazem chegar. Deveriam ser estes dinheiros a garantir as despesas 
habituais da paróquia: manutenção e luz, comunicações, secretaria 
(papel, fotocopiadora…), salários dos funcionários, segurança social, 
seguros, impostos, obras de manutenção, etc. 
3. Quanto aos estipêndios da missa (o dinheiro que recebemos das 
intenções das missas), esse dinheiro deverá ter um ‘tratamento’ 
diferente. Uma parte deste dinheiro deve ser enviada para a Diocese. 
Também deverá servir para apoiar e garantir a formação e despesas 
relacionadas com a liturgia. O que a Igreja nos diz é que a Paróquia não 
deveria depender desse dinheiro das intenções para as despesas 
correntes. O que, nos tempos que correm, nem sempre é fácil. 
 
Hoje, a grande maioria dos paroquianos, refiro-me à Paróquia de 
Mafamude, não sentem este dever. Uns porque se sentem cada vez mais 
longe da Igreja/paróquia (ainda que recorram a ela nalgumas 
circunstâncias); outros porque desconhecem o modo como funciona a 
economia paroquial (ou porque pensam que é a diocese que paga, ou 
porque pensam que a paróquia vive dos ‘serviços que vende’, passe a 
crueza da expressão).  
Não se trata de ‘uma esmola’ nem devia ser sentido como facultativo, 
ainda que a paróquia não vá atrás de ninguém nem discrimine quem não 
cumpra esse dever. 
 
Outros países resolveram esta difícil questão de outras maneiras. Nós, 
em Portugal, continuamos com esta convicção e esperança de que os 
paroquianos amem, sirvam ou se sintam ligados à paróquia também 
desta maneira. Ser batizado – ser cristão – é também assumir esta 
participação na vida da sua comunidade paroquial, sabendo que têm um 
pároco que está ao serviço de todos e que tudo fará para cumprir a 
missão pastoral que o bispo lhe confiou. 
 
 
 
 



Passado o tempo mais duro e difícil da Pandemia, com um corte quase 
total nas fontes de receita da Paróquia, vamos ver se conseguimos 
equilibrar tudo isto. 
 
Tenho consciência que a vida tem sido difícil para todos. Porém, também 
acredito que quando todos se juntam à volta de um objetivo e 
colaboram, custa menos a cada um. 
 
O que peço e agradeço é a colaboração e contribuição do maior número 
possível de paroquianos, e a confiança na gestão que o Conselho 
Económico faz. 
 
 
Com amizade, o vosso Pároco, 
Pe. Jorge Duarte 
 

 

 

 

 

 


