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ORIENTAÇÕES LITÚRGICAS 

FESTA DA DEDICAÇÃO DA CATEDRAL METROPOLITANA 

 

"Também vós, como pedras vivas,  

formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo,  

a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, 

 por Jesus Cristo" (1 Pd 2,5). 

 

Todos os anos, no dia 10 de outubro (antecipado “in perpetuum” do dia 12), 

celebramos o aniversário da Dedicação da nossa Catedral Metropolitana, que tem como 

o título “Nossa Senhora Aparecida”. A Catedral Metropolitana foi dedicada no dia 12 de 

outubro de 1995, por Dom Geraldo Majela de Castro, OPraem, após processo de 

recuperação da mesma. Por coincidir com a Solenidade de Nossa Senhora Aparecida, 

padroeira do Brasil e da Paróquia Catedral, em decreto da Cúria Diocesana datado de 08 

de setembro de 1996, a Festa da Dedicação da igreja Catedral foi transferida 

perpetuamente para o dia 10 de outubro de cada ano.  

A Catedral, além de significar a igreja-mãe da diocese, na qual o bispo preside a 

porção do povo de Deus a partir de sua cátedra – daqui a palavra catedral – como zeloso 

pastor, é também o centro de sua vida litúrgica. O aniversário de dedicação de uma igreja 

é um momento oportuno para tomada de consciência de nossa própria identidade e missão 

enquanto comunidade cristã. Pela morte e ressurreição, Cristo verdadeiro templo da Nova 

Aliança, reuniu um povo santo para o louvor de Deus. Esse povo é a Igreja. “Com muita 

razão, desde a antiguidade, deu-se o nome de ‘igreja’ também ao edifício no qual a 

comunidade cristã se reúne… [em torno da mesa da Palavra e da Eucaristia.] Por ser 

edifício visível, esta casa aparece como sinal peculiar da Igreja peregrina na terra e imagem 

da Igreja que habita nos céus.” (Pontifical Romano, p. 432, n. 1-2). Orienta ainda o 

Pontifical Romano (p. 438, n. 26-27) que “Para se realçar a importância e a dignidade da 

Igreja local, o Ofício do Aniversário da Dedicação da Igreja Catedral terá o grau de 

solenidade na própria igreja catedral e de festa nas outras igrejas da diocese, na data em 

que foi dedicada”. Ao celebrar o aniversário de Dedicação da Igreja Catedral nas outras 

igrejas da diocese sinaliza-se, também, a unidade arquidiocesana em torno do pastor que 

ocupa a cátedra episcopal e entre todos os membros da Igreja. Pode-se dizer que essa é a 

festa própria da unidade da Igreja Particular. 

Portanto, conforme o Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja no Brasil 

(CNBB) – 2021 (p. 35-35; 165), como se trata da Festa da Dedicação da Catedral, esta tem 

precedência sobre o 28º domingo do tempo comum (10 de outubro de 2021). Assim sendo, 

diante da importância evangelizadora desta data, orientamos que em todas as igrejas 

paroquiais e capelas de nosso território diocesano, a contar das I Vésperas, sejam 

celebradas neste dia 10 de outubro a Festa da Dedicação da Igreja Catedral tendo as 

seguintes orientações: 

1. A cor litúrgica para esta celebração é o branco ou festivo (dourado); 
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2. Os textos eucológicos (oração do dia, oração sobre as oferendas, prefácio e oração 

depois da comunhão) sejam tomados do Comum da Dedicação (em outra igreja), Missal 

Romano, p. 731-732; 

3. Na Catedral Metropolitana, por ser Solenidade, os textos eucológicos a serem utilizados 

é o de Aniversário na própria igreja dedicada, Missal Romano, p. 729-730; 

4. Os textos litúrgicos propostos para a Liturgia da Palavra, podem ser tomados à escolha 

do Lecionário III para as missas dos santos, dos comuns, para diversas necessidades e votivas (p. 235-

349); ou como sugerido a seguir: 

 a) 1ª Leitura: Ez 47,1-2.8-12; 

 b) Salmo Responsorial: Sl 45(46) – Os braços de um rio vêm trazer alegria, à Cidade de 

Deus, à morada do Altíssimo. 

 c) 2ª Leitura: 1 Cor 3,9c.16-17; 

 d) Evangelho: Jo 2,13-22. 

5. Em todas as celebrações canta-se ou reza o Glória e o Creio. 

6. A Bênção do fim da missa pode ser utilizada a fórmula da bênção solene n. 19, p. 529, 

com as palavras “para o aniversário da dedicação da sua casa”. 

 

 Desejamos que a riqueza oferecida pela sagrada liturgia nos proporcione perceber 

não apenas a Catedral como casa do nosso culto, mas reconhecer-nos como verdadeiros 

templos de Deus. Suplicamos, ainda, à Maria, Mãe da Igreja e São Pio X, que continuem 

a interceder por nós e pela comunhão em nossa Igreja Arquidiocesana. 

 

Montes Claros, 04 de outubro de 2021 

Memória litúrgica de São Francisco de Assis, 

Ano de São José e da Família Amoris Laetitia. 

 

 

Pe. Henderson Pereira do Carmo 
Assessor Eclesiástico da Comissão Arquidiocesana de Liturgia - CAL 

 

Pe. Cleydson Rafael Nery Rodrigues 
Coordenador do Secretariado para a Liturgia 

 

+ João Justino de Medeiros Silva 
Arcebispo Metropolitano 

 

 

 


