
O que é?

O contributo paroquial, também 
conhecido por côngrua, é a 
contribuição regular dos paroquianos 
para as despesas da sua paróquia. 
Não é esmola, porque esta depende 
exclusivamente da generosidade livre 
da pessoa.

É uma das formas mais concretas de 
participação dos fiéis nas 
necessidades da vida e missão da 
Igreja, para o bem de todos. Sendo a 
Igreja uma instituição de natureza e 

fins sobrenaturais, não deixa de ser constituída por pessoas em vida terrena,
entregues à missão realizada num contexto social específico, realizando 
actividades que, no seu conjunto, comportam custos materiais.

O quinto mandamento da Igreja Católica diz:

«Contribuir para as despesas do culto e para a
sustentação do clero segundo os legítimos usos e
costumes e as determinações da Igreja». Aponta aos fiéis
a obrigação de, conforme as suas possibilidades, «prover
às necessidades da Igreja de forma que ela  possa dispor
do necessário para o culto divino, para as obras
apostólicas e de caridade e para a honesta sustentação
dos seus ministros» (Catecismo da  Igreja Católica, n.
2043).
 
Estão dispensados do contributo paroquial (naturalmente) os não católicos e 
os que não auferem qualquer tipo de rendimento.
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A que se destina?

Uma paróquia pode ter dois tipos de necessidades: correntes e 
extraordinárias. O contributo paroquial destina-se especificamente a prover 
as necessidades correntes, ficando as extraordinárias, (por exemplo, obras 
de maior dimensão), ligadas a iniciativas de angariação para o efeito.

Eis um elenco de despesas correntes; entre outras: gastos com o
culto divino; Caridade; sustento dos sacerdotes; salários e 
encargos sociais dos funcionários; formação; seguros; serviços e 
cartório (expediente, correio, telefone, etc.); custos de 
manutenção (limpeza, água, electricidade, gás, reparações e 
obras de manutenção etc.); equipamentos; contributo para a 
Diocese.

Todos os anos as contas da nossa paróquia são afixadas na 
Igreja Paroquial para poderem ser consultadas.

Indicações práticas

O preenchimento atento da ficha de inscrição proporciona a resposta a estas 
e outras questões.

Com quanto devo contribuir?
Cada um há-de contribuir de acordo com a sua consciência e possibilidades. 
Só Deus conhece bem o valor real de cada oferta (Cf.  Lc 21,1-4:  a oferta da
viúva pobre).

Como inscrever-me?
Basta preencher, destacar e entregar a presente ficha nos serviços 
paroquiais ou na colecta da Missa.

Como contribuir?
Pode fazê-lo por entrega directa, por exemplo, num envelope, devidamente 
identificado,  indicando tratar-se do seu contributo paroquial, por correio ou 
através de transferência bancária

Qual a periodicidade do contributo?
De uma só vez ou em várias fracções, conforme preferir.

Posso obter comprovativo?
Sim. Quando tiver entregue a totalidade do valor com que se dispôs a 
contribuir no corrente ano, receberá a declaração para o IRS.



CONTRIBUTO PAROQUIAL 2018
Ficha de inscrição

Nome

O meu contributo paroquial para 2018: euros

MODALIDADE

Entrega de uma só vez ⎕

Pagamento em ____ fracções ⎕
Entrega directa na Paróquia ⎕
Envio por correio (só em cheque) ⎕

Tranferência bancária (Paróquia de Cristo Rei ⎕
de Algés – Banco Caixa Geral de depósitos)
IBAN PT50 0035 2156 0000 5373 6301 5

Pretendo recibo para efeitos de dedução no IRS: Sim ⎕      Não  ⎕  

Endereço

CÓDIGO POSTAL

Telefone Telemóvel

E-mail

Número de contribuinte

 Sff. ASSINALE AS PREFERÊNCIAS COM ⌧:

MÉTODO

RECIBO

Mais informações
Paróquia de Cristo Rei, Rua João Chagas, 4A

1495-069 ALGÉS / Tel.: 214 116 767
09:00 – 12:30 e 15:00 – 18:00

E-mail: cartorioalges@gmail.com



A multidão dos que haviam 
abraçado a fé tinha um só 
coração e uma só alma.
Ninguém chamava seu ao 
que lhe pertencia, mas 
entre eles tudo era comum.

Entre eles não havia 
ninguém necessitado, pois 
todos os que possuíam 
terras ou casas, vendiam-
nas, traziam o produto da 
venda e 
depositavam-no aos pés dos 
Apóstolos.

Distribuía-se, então, a cada 
um conforme a necessidade 
que tivesse.

Actos 4,32.34-35

A COMUNIDADE CRENTE

TABGHA : mosaico da multiplicação dos pães e dos peixes.


