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DECRETUM

Dom José Carlos Chacorowski, CM

Por Merce de Deus                                                                             e da Sé Apostólica

  Bispo Diocesano                                                                               de Caraguatatuba

Aos que este Decreto virem e ouvirem, a graça e a paz de Cristo Nosso Senhor.

      O progresso da cidade de São Sebastião e a preocupação pastoral do povo de Deus neste local nos 

leva, já algum tempo, a pensar na criação de uma Pró Paróquia, o que mereceu estudos por parte dos 

Revmos. Srs. Párocos do Setor, em consonância com o Conselho de Presbíteros desta Diocese de 

Caraguatatuba.

      Finalmente, chegou-se a um consenso inclusive quanto à área que comporá a pró Paróquia. Assim 

sendo, com alegria, neste ANO DO PROJETO CONTRUINDO COMUNHÃO, segundo as normas dos 

Cânones 374 – 515 do C.I.C. Erigimos e instituímos a PRÓ PARÓQUIA SANTA ROSA DE LIMA, 

cujo território é desmembrado da Paróquia Nossa Senhora do Amparo, Sebastião/ SP. 

     A PRÓ Paróquia será constituída pelas comunidades: Sagrada Família, bairro Canto do Mar; 

Comunidade Senhor Bom Jesus, bairro Enseada; Comunidade Santa Terezinha do Menino Jesus, 

bairro Jaraguá do Alto. Tendo seu inicio territorial a ponta do Camaroeiro no sentido centro de São 

Sebastião, em direção a Praia Enseada tendo como referencia a SP 55 até o Rio Pereque Mirim, Avenida 

das Nereidas, Canto do Mar, encontrando com a Avenida Odiceu – Rio Pereque Mirim, passando pela 

Rua Carreador da Enseada, Rua São Marcos até a Avenida Dario Leite Carrijo. No sentido morro, a Pró 

Paróquia ainda tem como referencia Rio São Tomé e ao pé da Serra as Ruas: Ademir Fortunato de 

Souza, Rubens do Nascimento e José Catarina de Santana, indo em direção e fechando a sua área até a 

ponta do Camaroeiro. 

     “Entre as formas de renovação da paróquia está a urgência de sua “setorização em unidades territoriais 

menores, com equipes próprias de animação e de coordenação que permitam maior proximidade com as pessoas 

e grupos que vivem na região”131. Sabemos que nem sempre é fácil passar de uma paróquia centralizada num 

único prédio, onde acontecem todas as atividades, a uma paróquia comunidade de comunidades espalhadas por 

todo seu território. Importa, porém, investir na descentralização, seja iniciando experiências significativas, seja 

reconhecendo, no dia-a-dia das comunidades, o que já existe. O importante é ter sempre em conta a advertência 

de Aparecida: ninguém pode se isentar de dar estes passos 132”.

   



   Este Decreto entra em vigor a partir do dia 01 de agosto, data da solene instauração da nova Pró 

Paróquia, revogadas as disposições em contrário.  

Pró Paróquia Santa Rosa de lima, situada à 

Rua Camões Couto Magalhães, 585 – Bairro Jaraguá

11660-000 - São Sebastião – SP

               Dado e passado em nossa Cúria de Caraguatatuba, sob o Nosso Sinal e Selo de Nossas Armas, 

aos 01 de agosto de 2015.

                                  E eu, Pe. Stanislaw Ciurkot,                                               Chanceler do Bispado, o subscrevi.

Dom José Carlos Chacorowski, CM
Bispo Diocesano

   Prot. Nº ____ Livro ____ Fls. ____


