Don Silvio Guterres Dutra
Por graga de Deus e da Santa Se Apost6lica,
Bispo Diocesano de Vacaria,
em paz e em comunhao com o Santo Padre e o Col6gio Episcopal

DECRETO

DECLARACAo DE cENsuRA DE ExcoMUNHAo z4r4E £EIvrEIV"E
E SUSPHNSA0 DO MINISTERIO SACERDOTAL

A todos que este Decreto virem, saudapao, paz e bengao do Senhor!

CONSIDERANDO os fatos recentes que envolvem o Rev.mo Pe. Joao Carlos
Zanella, presbitero desta Diocese de Vacaria e ate entao Pdroco da Par6quia Nossa Senhora
das Dores, em Barracao, RS, de ter publicamente repudiado a fe cat6lica e se recusado a
comunhao com a Igreja de Cristo, cometendo, assim, conforme tipificapao do can. 751, os
delitos de apostasia e de cisma;
CONSIDERANDO o que prescreve o cia. 1364, § 1, que o ap6stata ou cismatico
"incorre em excomunhao /czfcre se#fe72/z.cze";

CONSIDERANDO o que prescreve o cia.194 § 1, 2°, que imp6e a destituicao, zZ7so

/czcfo, de oficio eclesiastico a "quem tiver abandonado publicamente a fe cat6lica ou a
comunhao da lgreja";

DECLARAMOS

que o Rev.mo Pe. Joao Carlos Zanella esta automaticamente excomungado da Igreja
Cat61ica, pelo que nao podefa celebrar os Sacramentos e os Sacramentais (cf. cia.1331), e, se

algu5m a ele os buscar, nao os recebera validamente.

DECRETAMOS
a suspensao do exercicio das Ordens Sacras do Rev.mo Pe. Joao Carlos Zanella,
incardinado em nossa Diocese.

Recordamos a todos os fi6is cat6licos, que, embora ainda se apresente como Padre e
ate convide as pessoas a procura-lo para determinados atendimentos e celebrap6es, em verdade

o Rev.mo Pe. Joao Carlos Zanella nao esta mais habilitado a tais feitos e todos os matrim6nios
por ele assistidos, batizados por ele administrados, bengaos por ele concedidas e mesmo
celebrap6es Eucaristicas por ele presididas, nao t€m validade e nao sao reconhecidas pela lgreja
Cat6lica.

Com particular zelo, elevamos nossas orag6es para que o ora declarado excomungado

e suspenso reencontre-se no caminho da fidelidade e da comunhao com Deus e com a Igreja e
nao condura os fi6is cat61icos ao erro. Por isso mesmo fazemos ptiblico esse Decreto, para que
ningu6m possa se dizer ignorante seja do delito por ele cometido, seja de que ele nao mais pode
celebrar os Sacramentos e os Sacramentais.
Aos fieis exortamos que evitem juizos particulares contra o Rev.mo Pe. Joao Carlos

Zanella; antes, seja ele confiado ao Senhor em orapao confiante e fervorosa que pede pelo
arrependimento de sua falta e a sua conversao e reconciliapao sincera.
PUBLIQUE-SE;

CUMPRA-SE;
ARQUIVE-SE.
Dado e passado sob o sinal do nosso selo em nossa Ciiria Diocesana, no dia 08 de
j aneiro de 2021.

