
ATA DA TOMADA DE POSSE 
DO PÁROCO DA PARÓQUIA XXXXXXXXXXX – CIDADE – SP, REVMO. 

SR. PADRE XXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
 
No vigésimo terceiro dia (23) dia do mês de Fevereiro (02) do ano do Senhor de 

dois mil e dezesseis (2018), sendo Sumo Pontífice Sua Santidade o Papa 

Francisco, nosso Arcebispo Metropolitano – Dom Moacir Silva, na Igreja Matriz 

da Paróquia XXXXXXXXXXXXX, com sede à (COLOCAR RUA/AVENIDA, NÚMERO, 

BAIRRO, CIDADE E ESTADO), às dezenove horas e trinta minutos, em Solene 

Concelebração Eucarística, sob a presidência de Sua Excia. Revma, Dom Moacir 

Silva, Arcebispo Metropolitano, e padres concelebrantes, diáconos, religiosos e 

religiosas (se quiser mencionar os nomes dos padres, diáconos e religiosos e 

religiosas, colocar nome completo); com numerosa participação do Povo de Deus 

desta paróquia e demais paróquias da Forania xxxxxxx e arquidiocese; TOMOU 

POSSE, como PÁROCO, o Revmo., PE. XXXXXXXXXXXXXXXX, portador do R.G. nº 

XXXXXXXX SSP/SP e C.P.F. nº XXXXXXXXXXX, nomeado em (COLOCAR A DATA DA 

PROVISÃO), conforme provisão expedida pela Cúria Metropolitana de Ribeirão 

Preto, protocolo nº xx/xx, pelo Exmo. Sr. Dom Moacir Silva, Arcebispo 

Metropolitano de Ribeirão Preto, por tempo indeterminado, conforme as 

prescrições do Direito Canônico, c. 522. Após a saudação inicial da celebração, o 

arcebispo pediu ao (COLOCAR O NOME DE QUEM FEZ A LEITURA DA PROVISÃO) 

para fazer a leitura do documento de nomeação (provisão); em seguida o padre 

XXXXXX fez sua profissão de fé diante do arcebispo e de toda comunidade 

paroquial; seguiu-se a Liturgia da Palavra. Na aclamação ao evangelho recebeu das 

mãos do arcebispo o Evangeliário e proclamou o evangelho, lembrando que uma 

das funções do padre é o anúncio da Palavra. Na homilia o arcebispo recordou as 

funções do padre na paróquia e dos fieis da paróquia para com o padre. Após a 

homilia, Padre XXXXX renovou as Promessas Sacerdotais; o arcebispo lhe entregou 

as chaves do sacrário e se dirigiram para a Capela do Santíssimo para um breve 

momento de adoração; em seguida prestou o Juramento de Fidelidade e o 

arcebispo o declarou empossado como pároco da referida paróquia. A celebração 

seguiu de acordo com o rito da Santa Missa. Após a oração depois da comunhão, a 

Comunidade Paroquial proferiu a mensagem de acolhida ao novo Pároco, Padre 



XXXX e em seguida o Padre XXXXX dirigiu suas palavras de pastor à Comunidade 

que lhe foi confiada ao pastoreio. O arcebispo agradeceu a participação de todos, 

agradeceu aos padres presentes, sinal da comunhão sacerdotal (sacramental), e em 

proferiu a bênção sobre todos os fiéis. Nada mais havendo, lavrei a presente ata, a 

mesma lida e aprovada pelos presentes que assinam. 

  

Ribeirão Preto (SP), XX de XXXXX de 2018. 

 

Dom Moacir Silva 
Arcebispo Metropolitano 

 

Pe. XXXXXXXXXXXXXXX 
Pároco empossado 

Assinaturas: 
 


