Prezados Irmãos e Irmãs em Cristo,
“A Igreja Catedral, pela majestade da sua construção, é a expressão daquele templo espiritual
que é edificado no interior das almas e brilha pela magnificência da graça divina, segundo
aquela sentença do Apóstolo São Paulo: ‘vós sois o templo do Deus vivo’ (2Cor 6,16).
Depois deve considerar‐se como imagem figurativa da Igreja visível de Cristo, que em toda a
terra reza, canta e adora; deve ser tida como a imagem do Seu Corpo Místico, cujos membros
estão conglutinados pela união na caridade, alimentada pelo orvalho dos dons celestes”
(Cerimonial dos Bispos, nº 43).

A Pastoral Litúrgica vem lembrar a todos os Párocos e/ou Administradores Paroquiais
que a Dedicação da Catedral é uma data a ser comemorada como FESTA na Diocese.
Neste ano de 2017, o Aniversário da Dedicação da Catedral Santo Antônio, celebrado
sempre no dia 28 de janeiro, cairá num sábado. O Diretório Litúrgico da CNBB assim
orienta:

“(...) Quando o aniversário da dedicação ocorre na véspera de um
domingo ou solenidade (...): a) na própria igreja catedral: Solenidade (...)
sem II Vésperas que são substituídas pelas I Vésperas do Domingo ou
Solenidade; b) na diocese: Festa com I Vésperas do Domingo ou
Solenidade seguinte” (cf. Diretório da Liturgia e da Organização da Igreja no
Brasil/2017, pág. 37, n. 5).
Para facilitar esta importante celebração em nossa Diocese, a Equipe Diocesana de
Animação Litúrgica (EDAL), elaborou este subsídio que contém indicações de
comentário, leituras, orações e cantos próprios para esta Festa (os cantos de entrada e
comunhão foram compostos especialmente para esta festa, por José Procópio da Silva,
de São Gonçalo do Sapucaí).
Esperamos que estas simples sugestões – dentro da sobriedade que a Liturgia exige –
possam auxiliar a celebração desta Festa diocesana que é a dedicação da nossa Igreja
Catedral.

Em Cristo Jesus, Pedra Angular da Igreja,
Pe. Daniel Menezes Fernandes
Pela Equipe Diocesana de Animação Litúrgica.

