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RELATO HISTÓRICO DA DIOCESE DE PATOS-PB
CRIAÇÃO DA DIOCESE
A Diocese de Patos – PB foi criada pelo Papa João XXIII (Canonizado pelo Papa Francisco) por Bula
Quandoquidem Deus (Quando Quis Deus) no dia 27 de janeiro de 1959. Empenharam-se para a
criação da nova Diocese, Dom Zacarias Rolim, Bispo da Diocese de Cajazeiras, Dom Otávio Aguiar,
Bispo de Campina Grande, Monsenhor Manoel Vieira e Pe. Fernando Gomes, além de outros
sacerdotes de Patos que solicitaram à Santa Sé por intermédio da Nunciatura Apostólica o
desmembramento de Patos das Dioceses de Cajazeiras principalmente e de Campina Grande.
1º. BISPO
A Diocese de Patos–PB teve como primeiro Bispo o Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. Dom
Expedito Eduardo de Oliveira, natural de Pacatuba, Estado do Ceará, onde nasceu aos 08 de janeiro
de 1910, sendo filho de Dr. Alfredo Augusto de Oliveira e Dona Elvira Eduardo de Oliveira. Ingressou
no seminário de fortaleza em fevereiro de 1924, quando dez anos mais tarde assumia o oficio
eclesiástico de vigário da paróquia de São Geraldo, em Fortaleza. Sua sagração episcopal aconteceu
aos 13 de dezembro de 1953, tornado bispo auxiliar de Fortaleza, sendo nomeado o 1º Bispo da
Diocese aos 07 de março de 1959. Houve uma programação de três dias para comemorar a chegada do
1º Bispo, bem como a instalação da nova diocese datada de 11 a 13 de julho do mesmo ano. Dom
Expedito foi recepcionado no Distrito de Santa Gertrudes pelo então prefeito da cidade Nabor
Wanderley da Nóbrega. O ponto alto da instalação da nova Diocese se deu com a presença do então
Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. Núncio Apostólico do Brasil Dom Armando Lombardi. Dom
Expedito pastoreou a Diocese durante quase 24 anos, quando faleceu aos 08 de maio de 1983 e foi
sepultado na Igreja Catedral ao lado do altar de São José, sendo que seus restos mortais foram
transladados em outubro de 2006, para o jazido da referida Igreja fincando ao lado esquerdo de quem
adentra a Igreja Catedral. Na primeira carta enviada a sua já Diocese de Patos Dom Expedito após
saudar a Senhora Da Guia, eleva apreço que, no dizer de sua excelência, as ilustres autoridades que
representam a ínclita província da Paraíba: os Excelentíssimos Senhores Dom Manoel Pereira da
Costa, vigário capitular de João Pessoa, Dom Zacarias Rolim de Moura, dinâmico Bispo de Cajazeiras,
idealizador da Diocese de Patos, Otávio Barbosa de Aguiar, Bispo de Campina Grande. Muitos
esperamos da experiência e ajuda fraternal de tão insignes membros da hierarquia e rendemos
especial homenagem a memória do metropolita, a pouco falecido cheio de mérito e credor da gratidão
do povo da Paraíba, o excelentíssimo Dom Moisés Coelho.
FEITOS DE DOM EXPEDITO
Os principais feitos de Dom Expedito já eram aspirações que sua excelência apontara na sua primeira
carta pastoral, datada aos 31 de maio do ano de 1959. Palavras de Dom Expedito " não trazemos nada
a executar, senão aquela que todo Pastor tem em vista conseguir: a implantação da paz de Cristo nas
consciências e nos corações. O que se segue é apenas a enumeração das atividades mais urgentes e
inadiáveis para que a paz tão desejada seja a herança benfazeja de todos os diocesanos. Em primeiro
lugar e preciso recristianizar, pois o pastor vê com tristeza, soprar, por toda parte, o vento impiedoso
da descristianização dos costumes". Dizia Dom Expedito que a catequese era uma necessidade
premente e que as congregações religiosas precisariam ser atingidas pela catequese especializada de
contactos pessoas e apostolado a dois, como ação católica. Ao lado da ação deveriam estar as
congregações marianas e outras associações. É indispensável o interesse pela assistência a social para

atender as várias classes desprotegidas lançadas ao abandono. "Sentimos grande simpatia pela causa
da juventude". A religião foi definida como vida e para o primeiro bispo a sociedade parecia que voltar
a paganismo, por os católicos deveriam levar uma vida cristã. Dom expedito já sonhava na sua carta
primeira com a construção do seminário de Patos, contando no dizer de sua excelência com ajuda das
famílias. Entre outros feitos, Dom Expedito trouxe para Patos, destaca-se a Escola São José, fundada
em 1963 sob a direção das Irmãs Josefinas. Trouxe a Carita para a diocese em 1963 e na década de
1980 criou o Centro de justiça e paz, órgão de apoio às lutas populares. Como se pode notar Dom
Expedito foi o bispo da instalação da Diocese criando doze paróquias e que viveu os anseios e idéias
sombreadas pelo Concílio Vaticano II, grande incentivador das vocações, destacando-se pela
simplicidade, oração, doação e santidade.
TRANSIÇÃO NA DIOCESE DE PATOS
Monsenhor Luís Laíres da Nóbrega foi um padre de grande importância para a história da Diocese
de Patos, pois além de ter sido vigário geral por mais 20 anos, foi vigário Capitular, hoje definido como
Administrador Diocesano, escolhido pelo Colégio dos Consultores de acordo com as normas do Direito
Canônico.
2º. BISPO DE PATOS
No dia 13 de dezembro de 1983, o santo Padre, o papa, João Paulo II, designou para ser Bispo da
Diocese de Patos, o Excelentíssimo e Reverendíssimo Sr. Dom Gerardo Andrade Ponte, transferido
da Diocese de Petrolina Pernambuco. Nascido no Ceará e portador de grande experiência, o novo
Bispo foi esperado com alegria pelo clero e pelo povo da Diocese. Tomou posse aos 26 de fevereiro de
1984.
Grandes autoridades eclesiásticas participaram da solenidade de posse como O Sr. Arcebispo da
Arquidiocese de Olinda e Recife, Dom Helder Câmara, Dom José Maria Pires e com a presença de mais
100 sacerdotes, autoridades civis e uma multidão de 10 mil pessoas aproximadamente. Segundo o
Padre Severino de Alencar Leite, que relatou no Livro Tombo da Paróquia de Santo Antônio em
Piancó-PB, "com a reunião do clero diocesano nos dias 27 e 28 do mês corrente deu-se, portanto o
início, da caminhada da nova vida da Diocese." Foram tomadas decisões sobre as diretrizes apontadas
pelo novo bispo. Dom Gerardo governou a Diocese como bispo diocesano até 08 de agosto de 2001,
quando Sua Santidade o Papa João Paulo II aceitou sua renúncia, nomeando-o Administrador
Apostólico até a chegada do novo Bispo dom Manoel. Dois marcos foram de suma importância
sobre a vida de Dom Gerardo para a Diocese, a celebração do seu jubileu áureo sacerdotal celebrada
ao 06 de dezembro do ano de 1998 no estádio municipal José Calvacante, que ficou repleto de fiéis de
toda a Diocese com a participação de 20 bispos do todo o Regional Nordeste II, cerca de 100 padres e
autoridades civis. Outro fato foi a celebração dos seus 80 anos de vida na catedral de N. Senhora Da
Guia ao 1º. De dezembro de 2004 com a presença de vários bispos, entre eles Dom Francisco
Austregésilo de Mesquita Filho Bispo Emérito da Diocese de Afogados da Ingazeira, que foi o
pregador, fazendo na sua alocução menção à vida de dom Gerardo. Faleceu aos 24 de maio de 2006 e
seus restos mortais se encontram no jazido da Catedral de Nossa Senhora Da guia na Cidade de PatosPB.
FEITOS DE DOM GERARDO:
Foi realmente o bispo da era pós-conciliar. Pelo próprio contexto histórico eclesial foi capaz de trazer
para a diocese as novidades do Concílio Vaticano II. Destacou-se pela construção do Seminário
São José, no Bairro do Santo Antônio, tornando-se grande incentivador das vocações, pois não se

cansava em investir na formação integral dos novos presbíteros, o que certamente leva-se a crer
que pensava que sem um clero bem formado para os novos tempos, não se poderia levar a frente e
evangelização desafiadora do mundo hodierno. Aos poucos foi renovando todo o clero diocesano, hoje
caracterizado como um clero jovem, ordenando cerca de 23 padres durante o seu governo episcopal.
Desencadeou uma nova eclesiologia baseado na pós-conciliar com abertura ao laicato e
surgimento de pastorais para responder aos anseios da 'nova evangelização' como a pastoral familiar,
pastoral do dízimo, grande marco na história eclesiástica ao mesmo tempo, por que não dizer
eclesiológica na Diocese de Patos com a abolição das taxas de emolumentos e implantação do Dízimo
como a principal fonte de auto-sustentação das paróquias e de toda a Diocese.
Reorganização da catequese de iniciação cristã e também com a implantação da pastoral familiar e a
catequese matrimonial. Fortaleceu movimentos como o M.C.C (Movimento de Cursilho de
Cristandade) e
R.C.C (Renovação Carismática Católica). Na parte administrativa deixou o seu marco: era defensor de
construções de Igrejas e salões onde o povo pudesse se reunir para celebrar e aprofundar sua fé,
quando surgiram inúmeras Igrejas, verdadeiras comunidades de fé, durante a sua atuação como bispo
da Diocese de Patos. Os últimos feitos de sua vida foram a construção da Igreja de Santo Expedito no
Bairro das Placas em Patos-PB e o livro Vestígios de uma Jornada de Esperança.
3º. BISPO
Dom Manoel dos Reis de Farias. Nasceu em Serra Verde, Município de Orobó, Pernambuco, em 23
de abril de 1946. Seus pais eram Severino Francisco Alves e Josefa, esta falecida quando ele era ainda
criança. Viúvo, o pai contraiu um novo matrimônio e confiou os três filhos a avó Dona Benvenuta.
Manoel cresceu seguindo a profissão dos pais, agricultor. Na escola logo ganhou destaque entre os
colegas. Aos 12 anos sentiu-se animado a abraçar a vocação sacerdotal, sob o incentivo da professora
de religião, Judite, e por um sobrinho da mesma. Um momento determinante na sua história
vocacional foi o convite realizado por um padre. Em 1983 exatamente um ano depois da sua
ordenação diaconal, recebeu o presbiterato em Nazaré da Mata, Pernambuco. É também formado em
Direito Canônico, pelo Instituto Superior do Rio de Janeiro, instituição filiada à Pontifícia Universidade
Gregoriana de Roma. Em 08 de agosto de 2001 o Papa João Paulo II convocou-o para o episcopado,
nomeando-o bispo de Patos-PB. A sagração episcopal de Dom Manoel aconteceu na catedral de Nazaré
da Mata aos 10 de novembro de 2001. A sagração foi presidida por Dom Jorge Tobias de Freitas. A
posse do novo bispo de Patos ocorreu no estádio Municipal José Cavalcante em primeiro de dezembro
de 2001.
FEITOS DE DOM MANOEL
A Diocese de Patos-PB teve a graça de saborear os frutos primeiros do seu ministério. No seu
pastoreio desempenhou bem o seu lema: “Servire in unitate”. Foi um homem humilde, marcado pelo
zelo e pela simplicidade. Desenvolveu as Santas Missões Populares, quando fez uma visitação e
peregrinação em toda a nossa Diocese com a imagem de nossa Senhora Da Guia em preparação às
comemorações do jubileu de ouro da diocese. Apoiou e incentivou as pastorais, movimento e serviços,
pois sempre demonstrou um grande apreço e animação do laicato. Acompanhou as liturgias: crismas e
festas de padroeiro presididas em favor do seu rebanho. Realizou com grande esmero a festa jubilar
dos 50 anos da nossa Diocese com grandes atividades de cunho pastoral, litúrgico e celebrativo.

Entre as comemorações, foi realizado o primeiro Congresso Eucarístico Diocesano, e celebrado o Rito
de dedicação da Catedral Da Guia. Fez-se uma acolhida festiva ao Senhor Núncio Apostólico
Dom Lorenzo Baldisseri em nossa Diocese, que presidiu a Concelebração eucarística para grande
número de fiéis no Estádio Municipal, José Calvacante com a presença de mais de vinte bispos. Dom
Manoel ordenou 26 padres para a Igreja de Deus e 07 diáconos permanentes. Fortaleceu E.C.C e a
Pastoral Familiar, animou a juventude e implantou o E.J.C. Implantação da Fazenda da Esperança em
nossa Diocese. Aos 27 de julho de 2011 foi nomeado pelo Papa Bento XVI para a Diocese de Petrolina.
PERÍODO DE VACÂNCIA (OUTUBRO DE 2011 A FEVEREIRO DE 2013)
Com a transferência de Dom Manoel do Reis de Farias para Diocese de Petrolina-PE, a Diocese de
Patos-PB ficou vacante sendo administrada pelo Reverendíssimo Padre José Ronaldo Marque da
Costa, como Administrador Diocesano, escolhido pelo Colégio de Consultores Diocesano. Sua principal
função foi administrar a Diocese no período da Sé Vacante e prepará-la para a chegada do novo bispo.
4º. BISPO
Dom Eraldo Bispo da Silva, natural da Cidade de Monteiro-PB, nascido aos 13 de agosto de 1966.
Estudou Filosofia no Seminário Interdiocesano São João Maria Vianney, em Goiânia, no período de
1986 a 1988. Cursou Teologia no mesmo seminário, no período de 1989 a 1992. Tem especialização
em Metodologia da Formação Presbiteral na Universidade Católica de Salvador (2001-2002) e em
Direito Canônico pelo Instituto Teológico Pastoral para América Latina, Bogotá (Colômbia- 2002). Foi
ordenado presbítero no dia 24 de abril de 1993, em Monteiro, passando a integrar o clero da Diocese
de Barreiras, na Bahia. Naquela diocese, Padre Eraldo exerceu os seguintes encargos: pároco de várias
paróquias, Coordenador Diocesano de Pastoral e formador acompanhante dos seminaristas,
Secretário do Conselho Presbiteral, Membro do Colegio de Consultores e Conselho para os Assuntos
Econômicos, Juiz Auditor da Câmara Eclesiástica e Vigário geral. Foi também Administrador
Diocesano por ocasião do falecimento do Bispo de Barreiras. Dom Eraldo Bispo da Silva foi nomeado
Bispo de Patos pelo Papa Bento XVI, no dia 7 de novembro de 2012. Sua sagração episcopal aconteceu
na Praça São João Batista, defronte à Catedral Diocesana de Barreiras aos 27 de dezembro de 2012. A
sagração foi presidida pelo cardeal e Arcebispo-emérito da Arquidiocese de São Salvador da Bahia,
Dom Geraldo Majella Agnelo. Tomou posse como o quarto bispo diocesano de Patos aos 16 de
fevereiro de 2013. Escolheu com lema episcopal: “Apascenta as minhas ovelhas”.
REALIZAÇÕES DE DOM ERALDO BISPO DA SILVA
Tem administrado com muito zelo econômico e pastoral esta diocese, destacando-se a
implantação da fazenda da Esperança, eregiu: 06 pároquias, Comunidade Religiosa da Congregação
das Filhas do Amor Divino na Paróquia de Santo Antonio em Piancó e a casa de formação para teologia
Nossa Senhora Da Guia em Belo Horizonte - MG, onde adquiriu uma casa e fez a reforma para que os
seminaristas da teologia tivessem um espaço mais digno para a formação.
Ordenou 10 padres e 09 diáconos permanentes. Tem feito uma verdadeira renovação nas chamadas
visitas pastorais, dando exemplo de missionariedade para toda a nossa diocese, visitando periferias
existêncial e geográficas. Em sinal de comunhão e participação equiparou as côngruas dos presbíteros.
É um bispo muito presente na vida da diocese e dos padres. Destaca-se neste tempo de governo
apostólico a sagração de Dom Paulo Jackson da Nóbrega do clero diocesano de Patos e, portanto,
sagrado bispo na catedral de Nossa Senhora Da Guia sob sua coordenação.

Dom Eraldo tem se preocupado com a parte imobiliária da diocese e neste sentido implementou
algumas reformas e melhorias: Centro de Pastoral, Prédio da Conceição, Seminário Propedêutico São
José em Patos, Cúria Diocesana e migração da Rádio Espinharas de Patos AM para FM. Está fazendo o
mapeamento e identificação dos terrenos pertencentes à Mitra Diocesana; no ano de 2015 assumiu e
concluiu o processo de desafetação a área do antigo Colégio Diocesano para futura divisão da área
possibilitará mais investimento para a diocese.

ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

O sistema de organização adotado pela Igreja Católica é o Paroquial (relativo à Paróquia). Em outras
palavras, a Diocese atua em seu território através de paróquias, confiadas aos párocos ou
administradores paroquiais, nomeados pelo Bispo.
Uma Paróquia pode englobar um ou mais municípios, dependendo da extensão territorial, número de
habitantes e condições que o lugar ofereça para a auto-sustentação das atividades paroquiais. Uma
Cidade, dependendo da extensão territorial e do número de habitantes, pode ter mais de uma
Paróquia.
Alguns números da Diocese de Patos:
•

Número de Paróquias: 40

•

Número de Foranias: 07

•

Número de Padres Diocesanos Residentes: 43

•

Número de Padres Diocesanos Não Residentes: 07

•

Número de Padres de Congregações Religiosas: 04

•

Número de Diáconos Permanentes: 16

O território da Diocese de Patos é formado por 38 municípios da Paraíba.

CORPO ADMINISTRATIVO DA DIOCESE DE PATOS

Bispo Diocesano: Dom Eraldo Bispo da Silva - é o titular, que conduz, administrativa e pastoralmente,
a Diocese.
Vigário Geral: Pe. João Saturnino de Oliveira - auxilia o Bispo na condução do governo diocesano, e,
na ausência do Bispo, assume a Diocese, para que ela, como instituição jurídica e eclesial, não fique
sem governo;
Coordenador Diocesano de Pastoral: Pe. Espedito Caetano da Silva - a Coordenação Diocesana de
Pastoral é o setor que organiza, planeja e acompanha a execução do Plano Pastoral elaborado em
assembleia pastoral diocesana.
Ecônomo: Pe. Espedito Caetano da Silva - o Economato é o setor que cuida da economia diocesana.
Tem relação direta com a organização patrimonial, financeira, contábil e recursos humanos, da
Diocese.
Chanceler da Cúria: Pe. Rodrigo Fernandes Trindade - a Chancelaria é a instância (setor) que cuida
da burocracia, documentos, como: decretos, provisões (nomeações), certidões e processos
matrimoniais oriundos das paróquias da Diocese de Patos. Recebe o nome de Chancelaria porque cada
documento emanado do setor tem o selo ou a chancela da Diocese e do Bispo.

Câmara Eclesiástica / Juiz Auditor: Pe. Elias Ramalho Gomes - é o responsável pela Câmara
Eclesiástica da Diocese de Patos, setor encarregado de receber e encaminhar questões jurídicas
relativas à aplicação do Direito Canônico referentes aos processos matrimoniais e tudo que for
delegado pelo Bispo para análise canônica.
Vigários Forâneos: Forania das Espinharas – Pe. Alixandre Soares de Carvalho; Forania do Vale
Sabugi –Pe. Luiz Gonzaga Pereira; Forania do Vale do Piancó – Pe. José Ronaldo Marques da Costa;
Forania da Serra do Cariri – Pe. João Saturnino de Oliveira; Forania da Serra de Princesa – Pe.
Sebastião Assis Nóbrega; Forania da Serra de Teixeira – Pe. Antônio Abreu Lima e a Forania de Malta –
Pe. Evandro Romero Diniz Correia - são os padres escolhidos e nomeados pelo Bispo para coordenar
as Foranias (que podem ser territoriais e pastorais). Cada Foranias é composta por determinado
número de paróquias, dentro de uma determinada área territorial da Diocese. Cada Foranias cuida de
determinado setor de atividade pastoral.
Colégio dos Consultores: Pe. Espedito Caetano da Silva; Pe. Elias Ramalho Gomes; Pe. João Batista
dos Santos; Pe. João Saturnino de Oliveira; Pe. Luciano Dias de Morais e Pe. Silvio Nunes Faustino
Filho.
Conselho Presbiteral: Pe. Adailton Pedro da Silva; Pe. Alixandre Soares de Carvalho; Pe. Amauri
Rodrigues de Souza; Pe. Antônio Abreu Lima; Pe. Espedito Caetano da Silva; Pe. Evandro Romero Diniz
Correia; Pe. João Saturnino de Oliveira; Pe. José Nildo Lopes; Pe. José Ronaldo Marques; Pe. Luiz
Gonzaga Pereira e Pe. Sebastião Assis Nóbrega.
Vigário para as Religiosas: Pe. Luciano Dias de Morais
Conselho de Formação: Pe. Alixandre Soares de Carvalho; Pe. Amauri Rodrigues de Souza e Pe. Elias
Ramalho Gomes
Diretor da Escola Diaconal: Pe. Alixandre Carvalho

PALAVRAS MUITO USADAS NAS PUBLICAÇÕES DA PASCOM E SEUS SIGNIFICADOS

Adorar: Ato com que se atesta a excelência de alguém e diante de quem se prostra em piedosa
submissão. Em sentido mais estrito, significa o gesto com que se reconhece Deus como princípio e fim,
e Senhor soberano de todas as coisas.
Ágape: O termo vem do grego: agápe, que significa amor, amizade, caridade. Com o sentido de
banquete, foi usado pelo cristãos, nos quatro primeiros séculos, comemorando a ceia de Cristo.
Atualmente, a palavra ágape é empregada para significar a santa comunhão, o banquete eucarístico.
Alamar: Termo empregado para designar a presilha que mantém atada a capa de asperges. Também
significa o torçal que une a estola sacerdotal sobre o peito de quem dela faz uso.
Álapa: Um leve tapa na face do confirmando, por ocasião da administração da crisma. Historiadores
eclesiásticos dizem que, a princípio, o Bispo dava um beijo no rosto do crismando. Posteriormente, o
ósculo foi substituído por uma suave bofetada para significar a intrepidez da fé.
Aleluia: Aclamação litúrgica, tirada do hebreu, que significa “louvai com júbilo o Senhor”. É frequente
nos salmos. Na liturgia, é empregada como expressão de alegria e louvor. Não é usada na Quaresma,
mas é muito frequente no Tempo Pascal e no Tempo Comum.
Alfa e Ômega: Primeira e última letras do alfabeto grego, respectivamente. São usadas na Bíblia
para designar Jesus Cristo, como o começo e o fim de tudo. Na liturgia da Vigília
Pascal emprega-se esta imagem na bênção do círio pascal.
Altar: Ara ou pedra destinada aos sacrifícios. Para os cristãos é, além disso, mesa para o banquete
comunitário. O altar fica no presbitério e deve ser o centro da atenção, e representa o Cristo. É por
essa razão que lhe é prestada honra (beijo, incenso…), e que não se pode colocar sobre ele um objeto
qualquer.
Alva: Em latim, significa “branca”. É uma vestimenta litúrgica, utilizada pelos bispos, presbíteros,
diáconos e outros ministros, em forma de túnica, que cobre desde o pescoço até perto do calcanhar.
Alva significa limpeza.
Ambão: Vem do grego ámbon, ámbonas, que quer dizer saliência arredondada, cume de colina. No
caso, é a estante, situada em local de destaque, na qual são efetuadas as leituras, na liturgia da palavra,
e realizada a pregação. Ao final da Idade Média, o ambão evoluiu para o púlpito, usado pelos
pregadores, e localizado sempre do lado onde se proclama o evangelho.
Âmbula: Cálice com tampa, no qual se conservam as partículas consagradas. Enquanto contém o
Santíssimo, costuma ser coberta com um tecido conhecido como “véu de âmbula”. Na Idade Média, sua
forma era a de uma pequena caixa. O modelo redondo surgiu no século XVI. Também chamada píxide
e cibório.
Amém: Palavra hebraica que expressa a confirmação do que foi dito, e que pode ser traduzida,
popularmente, por assim seja. Compete à comunidade de fé responder, às orações de quem as dirige,
manifestando, assim, sua união espiritual ao seu conteúdo de fé e aos celebrantes. O termo amém
pode significar também "eu creio".

Amito: É a primeira das vestes litúrgicas internas. Trata-se de um pano branco, pequeno,
quadrangular, que o sacerdote católico põe sobre os ombros e ao redor do pescoço, antes de vestir a
alva. É uma peça de origem egípcia, que São Bento trouxe para os monges de sua ordem.
Ângelus: Toque das Ave-Marias pela manhã, ao meio-dia e à tarde, com suas respectivas orações.
Criado pelo franciscano São Boaventura, com a finalidade de cultuar o mistério da Encarnação do
Verbo e honrar a Santíssima Virgem. O Papa Bento XIV prescreveu a antífona Regina Coeli, em
substituição ao Ângelus, no Tempo Pascal.
Ano Litúrgico: O ano litúrgico é formado por três ciclos: o do Natal, o Pascal e o Tempo Comum (este
com dois períodos). Ao longo dessas três etapas se desdobra o mistério de Cristo: seu nascimento,
sua vida pública, sua paixão, morte e ressurreição (Fonte: Livro da Família/2003).
Ascensão do Senhor: A Ascensão do Senhor é a festa celebrada no 40º dia depois da Páscoa, em
memória da elevação de Cristo ao céu. É uma festa móvel, no calendário cristão.
Assunção: Subida do corpo de Maria ao céu, festa católica que é celebrada desde o séc. V, no dia 15 de
agosto.
Ave-Maria: Oração com que os cristãos veneram a Santíssima Virgem. Primeiramente, compunha-se
das palavras do Arcanjo e de Santa Isabel: “Ave Maria, cheia de graça…” Posteriormente, acrescentouse a segunda parte: “Santa Maria mãe de Deus…”, de origem franciscana.
Arcebispo: Pessoa que já recebeu o terceiro grau do Sacramento da Ordem (Ordem Episcopal),
nomeado pelo Papa para administrar uma Arquidiocese. Na tradição da Igreja, é Sucessor dos
Apóstolos. Todo arcebispo recebe, do Papa, em uma celebração solene, no Vaticano, uma peça
chamada Pálio. O Arcebispo usa o Pálio somente dentro do território da Arquidiocese que administra
e da Província Eclesiástica.
Área Pastoral: É uma comunidade (com área geográfica delimitada) que se prepara para se
transformar em Paróquia. Por decreto, o Arcebispo cria a Área Pastoral, dentro de uma paróquia,
delimitando a área geográfica, e encarrega um padre, que fica responsável pela condução dos
trabalhos e preparação para a futura criação da Paróquia. Esse tempo varia de um a dois anos ou mais,
dependendo dos avanços da preparação.
Arquidiocese: Uma porção do povo de Deus, situado numa determinada área geográfica, entregue a
um Arcebispo, por nomeação do Papa.
Báculo: Espécie de cajado, usado pelos bispos e arcebispos da Igreja Católica, simbolizando o seu
papel de pastores do rebanho divino. É uma das principais insígnias dos arcebispos e bispos.
Batina: Veste talar, isto é, veste oficial ou hábito dos clérigos (diáconos, padres e bispos). É como a
peça de cima de um terno que deve cobrir todo o corpo. De cor preta, mas também pode ser de cor
branca ou cinza. O Papa a usa na cor branca.
Bênção do Santíssimo: Ato em que o presidente da celebração (pode ser na novena e ou no final de
uma procissão) eleva a Hóstia Consagrada que está no Ostensório e faz gestos em forma de cruz para
cima e para baixo (vertical) e para a esquerda e para a direita (horizontal), abençoando os fiéis
presentes.

Bispo: Pessoa que já recebeu o terceiro grau do Sacramento da Ordem (Ordem Episcopal), nomeado
pelo Papa para administrar uma Diocese. A exemplo do Arcebispo, também é um Sucessor dos
Apóstolos. Um Padre pode ser nomeado Bispo de uma Diocese. Neste caso, antes de tomar posse ele é
Ordenado Bispo.
Cálice: Vaso sagrado que abriga o vinho, que, após a consagração, torna-se o Sangue de Cristo. Este
vaso já era utilizado na celebração da Páscoa judaica. Por isso, ao instituir a Eucaristia, durante a
celebração da Última Ceia, com seus apóstolos, Jesus tomou “um cálice…”
Campainha / Sineta: Pequeno instrumento de percussão, feito de metal, que o acólito toca antes da
consagração do pão e do vinho, chamando a atenção da assembleia para aquele momento. Em algumas
igrejas, toca-se a campainha durante a elevação da hóstia e do cálice. (Fonte: Dicionário da Missa, do
Prof. Itamar de Souza)
Capela: Igreja (templo), normalmente pequena (não é regra geral) e que não é sede de paróquia.
Capelão: Sacerdote encarregado de atender a uma Capela ou a um grupo de fiéis, normalmente menor
que uma Paróquia, como por exemplo, um colégio, uma universidade, uma corporação militar.
Caráter Sacramental: É o sinal espiritual e indelével, impresso na alma, com a recepção dos
Sacramentos do Batismo, da Crisma e da Ordem, em virtude de que tais Sacramentos não podem ser
recebidos mais de uma vez. Quem é Batizado, Crismado ou Ordenado e se torna infiel à graça, pode
recobrá-la com a penitência, sem receber de novo o mesmo Sacramento.
Cardeal: Termo que vem do latim: cardinalis, que, por sua vez, vem de cardo que significa: eixo. O
Cardeal faz parte de um Colégio que forma o senado do Papa, e o assiste no governo da Igreja. Cardeal
é um eixo que une.
Carrilhão: Conjunto de sinos de diversos tamanhos e afinados com precisão, o que permite a
execução de melodias. O carrilhão é tocado manualmente, ou através de um mecanismo eletroeletrônico. Foi inventado em Flandres, na Holanda, e hoje se encontra nas torres de diversas igrejas do
mundo.
Catedral: É a Igreja mãe e sede de uma Diocese ou Arquidiocese. Nela, o Bispo ou Arcebispo exerce o
seu Magistério Episcopal, a sua função ministerial de ensinar a reta doutrina cristã. Na Catedral, a
cadeira onde o Bispo se senta, na presidência das celebrações litúrgicas, é chamada de Cátedra. Daí, o
nome Catedral.
Cíngulo: É de origem romana e funciona como peça complementar da túnica. Na Idade Média, era
feito de linho, em formato de uma faixa com seis ou sete centímetros de largura. O uso do cíngulo, em
forma de cordão, generalizou-se depois do século XV.
Cinzas: A cinza usada na quarta-feira, dá início à Quaresma, resulta da queima dos ramos bentos,
abençoados no Domingo de Ramos do ano anterior. É guardada de um ano para o outro, e colocada
sobre a cabeça dos fiéis, na celebração da Quarta-feira de Cinzas. Na ocasião, o celebrante lembra a
passagem bíblica: “Tu és pó e ao pó tonarás” (Gn 3, 19).
Círio Pascal: Vela de cera, de maiores proporções, benta no Sábado de Aleluia, que representa o
Cristo ressuscitado e a coluna de fogo que precedia o povo de Israel através do deserto. Cinco grãos de
incenso lhe são encravados, simbolizando as chagas contidas no corpo glorioso de Cristo.

Confessor: Um termo com várias significações:
a)

durante o tempo das perseguições, era sinônimo de Mártir;

b)

posteriormente, um santo que confessou sua fé em Cristo com virtudes heróicas;

c)

sacerdote com jurisdição para ouvir a confissão sacramental dos fiéis;

d)
da Misericórdia: são sacerdotes que terão também a faculdade de perdoar pecados
“reservados”, ou seja, que só podem ser perdoados pela Santa Sé (Penitenciária Apostólica),
como a profanação da Eucaristia, a violação do sigilo sacramental (por parte de um Sacerdote),
ou a violência física contra o Papa, por exemplo..
Cores Litúrgicas: Para cada Tempo Litúrgico é usada uma cor, que aparece nos paramentos dos
celebrantes, nos panos do Altar, na cortina do Sacrário, etc. Cada uma tem seu significado. O uso das
cores está definido nas normas das Instruções Gerais sobre o Missal Romano (nºs 308 e 309):
v Verde: cor da esperança, usado nos ofícios e missas do tempo comum.
v Branco: simboliza a vitória, a paz, a alma pura, a alegria. É usado nos ofícios e missas do
Tempo Pascal e do Natal, nas festas e memórias do Senhor (exceto nas da Paixão), nas festas
em memória da Virgem Maria, dos Santos Anjos, dos Santos não mártires, de Todos os Santos,
de São João Batista, de São João Evangelista, na Cátedra de São Pedro e conversão de São Paulo.
v Vermelho: simboliza o fogo, o sangue, o amor divino, o martírio. É usado no domingo de
Ramos, na sexta-feira santa, no Pentecostes, na Paixão do Senhor, nas festas dos Apóstolos,
Evangelistas e Santos Mártires.
v Roxo: simboliza a penitência. É usado no Advento e na Quaresma. Pode ser usado, também, nos
ofícios e missas pelos mortos.
Credência: Pequena mesa, colocada nas proximidades do Altar, sobre a qual se colocam objetos que
vão ser utilizados durante a celebração, especialmente no momento do ofertório, como por exemplo: o
pão, o vinho, o cálice, a patena, a água, etc.
Cripta: Recinto subterrâneo, geralmente por baixo do presbitério da igreja, onde se colocam
sarcófagos com corpos de santos, e se sepultam pessoas de distinção (como os bispos). Na cripta
também se celebra a eucaristia. Suas formas arquitetônicas se desenvolveram a partir do século IX.
São mais frequentes nas igrejas de estilo romano.
Crucifixo: É uma cruz com o corpo de Nosso Senhor. A mais antiga representação existente da
crucificação data do século V. Depois de Gregório Magno, representava-se Jesus vivo na cruz, como
vencedor. No IX século, o Senhor era representado como rei, interpretando as palavras da Escritura:
“Dizei às nações que o Senhor reinou”… (Sl 95).
Cruz: Patíbulo sobre o qual Jesus morreu. Não se deve admirar o fato de que nos primeiros séculos a
cruz não fosse símbolo da liturgia, a não ser veladamente (crux dissimulata), somente inteligível aos
cristãos: era considerada sinal de vergonha e humilhação para pagãos e judeus…
Culto das relíquias: Baseia-se na colaboração do corpo nas obras de virtude, e no dogma da futura
ressurreição, e por isso, é tão antigo quanto a própria Igreja. De início, limitava- se às relíquias dos
mártires, cujo sangue era guardado como lembrança preciosa. A partir do IV século, a veneração das
relíquias se estendeu às dos santos, em geral.

Culto de Latrão: É o culto prestado somente a Deus, e que se manifesta principalmente no
reconhecimento de Deus como supremo senhor. É ato de adoração. Compete também à humanidade
de Cristo, inseparavelmente, à segunda pessoa da Santíssima Trindade. A Sagrada Eucaristia também
recebe o Culto de Latria em virtude da presença real de Cristo.
Dalmática: Veste própria do Diácono na celebração litúrgica; é colocada sobre a estola e a alva e
segue a cor litúrgica própria da celebração. Designa o serviço do altar.
Diácono: Pessoa que recebeu o primeiro grau do Sacramento da Ordem (Ministério Diaconal). Há o
Diácono Permanente, que pode ser casado ou não, e o que se prepara para receber o Sacramento da
Ordem Presbiteral, nesse caso, Seminarista; ele exercerá o ministério diaconal apenas por um período
de 6 meses, podendo ser mais, se assim o desejar o Bispo ou Arcebispo, intervalo para a recepção do
Sacramento da Ordem Presbiteral - segundo grau do Sacramento da Ordem (Padre).
Diocese: Uma porção do povo de Deus, situado numa determinada área geográfica, entregue a um
Bispo, por nomeação do Papa.
Estola: Faixa de tecido que varia de cor segundo as cores litúrgicas. Tem como finalidade designar o
poder do qual está investido quem a usa, segundo o sacramento da Ordem. Os sacerdotes (bispos e
presbíteros) a usam sobre o pescoço, caída para frente sobre os dois ombros, e os diáconos a usam
sobre o ombro esquerdo, dando a volta na diagonal.
Férula: Do latim, Ferula: cana, haste, varinha. Cruz com haste, usada pelo Papa no lugar do báculo,
todas as vezes que a função litúrgica exige. É símbolo de Governo e correção. Primitivamente, os papas
a recebiam na sua cerimônia de posse solene, costume que subsistiu até o século XVI. Depois,
passaram a usá-la sem ato de recepção.
Frade: Pessoa pertencente a uma congregação religiosa, seja clérigo (Ordenado) ou leigo (apenas
consagrado).
Frei: Designação de Frade, usado somente em anteposição ao prenome do religioso.
Freira: Pessoa consagrada e participante de uma congregação religiosa. Por isso, também chamada de
religiosa.
Genuflexão: O ajoelhar-se.
Hóstia: Sagrada Eucaristia (hóstia consagrada). A Hóstia é o termo usado para o pão consagrado pelo
Presbítero ou (Arce)Bispo.
Igreja Matriz: Igreja sede da Paróquia. Cada Paróquia só tem uma Matriz. As demais existentes dentro
do território da Paróquia são chamadas Capelas.
Missa: Celebração litúrgica, presidida pelo Padre ou (Arce)Bispo ou o Papa, em que é feita a
consagração do Pão (hóstia) e do Vinho, que se tornam o Corpo e o Sangue de Cristo.
Mitra: Cobertura de cabeça, fendida, consistindo de duas peças rígidas, de formato aproximadamente
pentagonal, terminadas em ponta, usada pelos Bispos, Arcebispos e o Papa.
Novena: Ato litúrgico (celebração) em que a Igreja e os fiéis manifestam sua devoção a determinado
Santo, realizado durante o período de nove dias. Exemplo: novenas da festa de Nossa Senhora da Guia,
padroeira da Diocese de Patos.

Ostensório: Peça usada em atos litúrgicos da Igreja Católica Apostólica Romana para expor
solenemente a hóstia consagrada (Santíssimo Sacramento) sobre o altar ou para a transportar
solenemente em procissão.
Ordenação: Ato em que o Bispo ou Arcebispo, pela imposição das mãos (gesto que remonta aos
tempos dos Apóstolos) ordena uma pessoa no Ministério Diaconal (Diácono) ou Presbiteral (Padre)
ou Episcopal (Bispo).
Padre: Pessoa que recebeu o segundo grau do Sacramento da Ordem (o mesmo que Presbítero).
Pálio: Espécie de colarinho de lã branca, com 05cm de largura e 02 apêndices, sendo um na frente e
outro nas costas, com 06 cruzes bordadas, usado pelo Arcebispo por sobre as vestes litúrgicas. A peça
é usada pelo Arcebispo em qualquer Igreja dentro da Província Eclesiástica a que preside.
Papa: Bispo de Roma, eleito pelo Colégio Cardinalício para dirigir a Igreja Católica Apostólica Romana,
fundada por Jesus Cristo. É sucessor do Apóstolo Pedro, que foi o primeiro Papa.
Paróquia: Parte da área territorial de uma Diocese ou Arquidiocese (subdivisão territorial de uma
Arquidiocese ou Diocese), delimitada conforme descrição em decreto de criação da Paróquia, assinado
pelo Bispo ou Arcebispo, entregue a um Padre = Pároco, responsável pela Paróquia.
Presbítero: Pessoa que recebeu o segundo grau do Sacramento da Ordem (o mesmo que Padre).
Presbitério: Na igreja, é o centro de toda ação litúrgica. Nele está a Sédia ou a Cátedra, no caso da
igreja catedral, os assentos para os demais concelebrantes, o Altar e o ambão. Portanto, é o lugar de
onde se preside as celebrações, se proclamam as leituras e se realiza o Sacrifício da Missa.
Província Eclesiástica: Região geográfica em que estão uma Arquidiocese e uma ou mais dioceses.
No caso da Arquidiocese da Paraíba, a Província é formada pela Arquidiocese da Paraíba e pelas
dioceses sufragâneas de Cajazeiras, Campina Grande, Guarabira e Patos.
Sacramento: Sinal sensível instituído por Jesus Cristo; ou, ainda: sinal ou um gesto divino instituído
por Jesus Cristo.
Ordem: um dos 7 Sacramentos da Igreja Católica Apostólica Romana: Batismo, Eucaristia, Crisma,
Confissão, Unção dos Enfermos, Ordem e Matrimônio.
Santíssimo Sacramento: Hóstia Consagrada (em ocasiões especiais, há exposição do Santíssimo
Sacramento). Neste caso, a Hóstia Consagrada é acondicionada (colocada) numa peça chamada
Ostensório, colocado sobre o Altar em uma Igreja, para adoração por parte dos fiéis.
Santuário: Lugar de devoção a um determinado Santo, ao qual os fiéis fazem romaria para o
pagamento de promessas (ex-votos). Exemplos: Santuário Nacional de Aparecida (devoção a Nossa
Senhora Aparecida, padroeira do Brasil); Santuário de Santa Rita de Cássia (devoção a Santa Rita de
Cássia, em Santa Cruz) etc.
Sédia: cadeira destinada ao presidente das celebrações litúrgicas.
Solidéu: Do latim (Soli Deo – “Só a Deus”); o solidéu é uma pequena calota que os arcebispos, bispos,
cardeais e o Papa usam na cabeça. Violeta para Arcebispo ou Bispo, vermelho para Cardeal e branco
para o Papa.

Tempos Litúrgicos: São os tempos designados para as celebrações durante o Ano Litúrgico, que
difere do ano civil, e começa em novembro.
v Tempo Pascal: os 50 dias entre o domingo da Ressurreição e o domingo de
Pentecostes.
v Tempo da Quaresma: os 40 dias da quarta-feira de cinzas até a missa da Ceia do
Senhor.
v Tempo do Natal: da véspera do Natal do Senhor até o Batismo do Senhor.
v Tempo do Advento: da véspera do domingo, que cai no dia 30 de novembro, ou no
domingo que lhe fica mais próximo, até antes da véspera do Natal do Senhor.
v Tempo Comum: começa no dia seguinte à celebração da festa do Batismo do Senhor,
até a terça-feira antes da Quaresma, recomeçando na segunda-feira depois do domingo
de Pentecostes. Termina antes das vésperas do primeiro domingo do Advento.
Túnica: Veste litúrgica, que se diferencia da alva, por ser mais larga e, portanto, não se usa sob
nenhuma outra veste. Sobre ela, usa-se somente a estola.
Vaticano: Estado da Cidade do Vaticano, o menor País soberano do Mundo, situado dentro da cidade
de Roma, cercado por muros, onde está a sede da Igreja Católica Apostólica Romana, dirigida pelo
Papa.
Vênia: Leve inclinação de reverência que se faz diante de pessoas ou objetos durante um ritual.
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