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• A maioria das tradições religiosas possui seus
lugares sagrados para o encontro com o divino
e para o culto dedicado a ele.

• O povo da primeira aliança - embora tivesse
consciência de que o Eterno não cabe em um
espaço definido – conheceu lugares sagrados
onde se fazia a experiência de Deus:
– Betel (Gn 12,6-9 [Abraão]; 28,10-22 [Jacó])
– Monte Sinai/Horeb (Ex 3,1-22; 19,1-25 [Moisés])

– Tenda da Reunião (Ex 33,7-11; 40,1-15.34-38)
– Templo de Jerusalém (2Sm 7,1-17; 1Rs 8)

“Destruí este
templo e em
três dias
haverei de
reerguê-lo”
(Jo 2,19)

• Um novo templo é anunciado: a humanidade de Jesus,
seu corpo ressuscitado será doravante o único ‘templo’,
o lugar do encontro com Deus. “Nele habita
corporalmente toda a plenitude da divindade” (Cl 2,9).
• A comunidade dos cristãos, a Igreja, como ‘Corpo de
Cristo’ no Espírito Santo, é também ‘templo espiritual’
onde se oferecem ‘sacrifícios espirituais’, onde se adora
Deus em Espírito e Verdade (cf. Ef 2,19-22; 1Pd 2,4-10;
Jo 4,23).
• Por isso, é no encontro dos irmãos e irmãs que o
Ressuscitado se faz presente, estejam reunidos onde
estiverem; a presença dele não está condicionada a um
espaço físico.

• No início, os primeiros cristãos reuniam-se nas
casas (cf. At 2,42-47; 20.7-12), como Jesus havia
feito na sua última ceia, antes de sua morte (cf. Lc
22,7-13).

• Aos poucos, passaram às domus ecclesiae, com
espaços delimitados para o batismo, a eucaristia
e a catequese.
• Com a Paz Constantiniana, em 313, era preciso
um espaço maior para as celebrações, passando
os cristãos a se reunir nas basílicas, muitas delas,
espaço de comércio, reunião e sessões judiciais.
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• Na Idade Média, as catedrais góticas criam um
presbitério maior, com amplo espaço para o coro dos
monges; no lugar do Cristo ressuscitado, é o crucificado
que ocupa o centro do espaço; o povo já não tem mais
participação ativa e busca as criptas onde se
encontram as relíquias dos mártires;
• Na época da Contrarreforma, as igrejas adotam o
pomposo estilo barroco e o centro é, não mais o altar,
mas o tabernáculo, insistindo na presença real de Jesus
na hóstia consagrada;
• O movimento litúrgico do séc. XX traz consigo uma
reflexão sobre a mistagogia do espaço celebrativo: o
lugar da reunião deve ser sinal do mistério da Igreja.

• O Concílio Vaticano II promoveu uma volta às
fontes, restabelecendo a centralidade de Cristo
Ressuscitado e do altar; o tabernáculo é retirado do
altar e vai, de preferência, para uma capela à parte.
• O povo de Deus é de novo considerado como
sujeito da liturgia e agrupa-se em círculo ao redor
do altar. A igreja volta a ser “casa da comunidade”,
para o encontro com o Cristo Ressuscitado.

• Entende-se que tudo é simbólico, desde a forma da
construção e os materiais utilizados, até as peças
mais importantes como altar, ambão e cadeira da
presidência.

Rito da dedicação de
igreja e do altar
1977

1. Ritos iniciais
• O povo de Deus, povo sacerdotal, reúne-se e entra em
procissão com o bispo e todos os ministros. Entra em
sua casa, ocupa seu espaço.
• A cadeira da presidência se destaca: remete a Cristo,
que encabeça a sua Igreja e está representado pela
presidência da comunidade (cf. IGMR 310). Na igreja
catedral, a cátedra é sinal do bispo, pastor e guia do
rebanho a ele confiado.
• A aspersão com água sobre o povo, o altar e as
paredes, manifesta a relação entre a igreja-povo e a
igreja-templo.

Aspersão
“Por vossa santa bênção, santificai esta água,
vossa criatura. Aspergida sobre nós e as
paredes deste templo, seja lembrança de
nosso batismo, pelo qual, lavados em Cristo,
nos tornamos templo do vosso Espírito.”

2. Liturgia da Palavra
• O bispo apresenta o lecionário ao povo dizendo:
“A Palavra de Deus ressoe sempre neste templo;
que ela vos revele o mistério de Cristo e opere na
Igreja a vossa salvação”.

• Da reunião ao redor do livro nasce e cresce a
Igreja como comunidade de fé e de compromisso
com o Reino. Da escuta da Palavra nasce
igualmente a prece: “Venha o teu Reino, Senhor!”

• “A dignidade da Palavra de Deus requer na igreja
um lugar condigno de onde possa ser anunciada
e para onde se volte espontaneamente a atenção
dos fieis no momento da liturgia da palavra
(IGMR 309).”
• “Do ambão são proferidas somente as leituras, o
salmo responsorial e o precônio pascal; também
se podem proferir a homilia e as intenções da
oração universal ou dos fieis (IGMR 309).”
• Convém que seja uma estrutura estável e não
uma simples estante móvel. Toalhas, arranjos e
velas não podem escondê-lo, mas destacá-lo (cf.
IGMR 309).

3. Prece de dedicação e unções
• Ladainha de todos os santos
• Deposição das relíquias sob o altar (quando
houver)
• Prece de dedicação
• Unção, com o crisma, do altar e das cruzes
• Queima de incenso sobre o altar e incensamento
de todo o espaço da igreja e do povo
• Revestimento do altar (toalha e flores)
• Iluminação do altar e da igreja

Altar
• O centro da igreja é o altar, a mesa do Senhor, símbolo
de Cristo, pedra angular que mantém unido todo o
edifício espiritual.
• O altar é preparado, juntamente com todo o
edifício,para que nele celebremos sempre a eucaristia,
memorial da Páscoa do Senhor.
• Primeiro invocamos a ajuda dos santos, cristãos que
nos precederam nos caminhos do Evangelho. Se for o
caso, depositam-se relíquias de mártires ou outros
santos sob o altar, indicando a íntima relação entre o
sacrifício deles e o de Jesus: deram sua vida pelo reino

• “O altar, onde se torna presente o sacrifício da cruz sob
os sinais sacramentais, é também a mesa do Senhor na
qual o povo de Deus é convidado a participar por meio
da missa (IGMR 296)”.
• “Convém que em toda Igreja exista um altar fixo, o que
significa de modo mais claro e permanente Jesus
Cristo, Pedra viva (1Pd 2,4; cf. Ef 2,20) (IGMR 298)”.
• “O altar mor seja construído afastado da parede, a fim
de ser facilmente circundado e nele se possa celebrar
de frente para o povo [...] O altar ocupe o lugar que
seja de fato o centro para onde espontaneamente se
volte a atenção de toda a assembleia dos fieis (IGMR
299).”

• “Segundo tradicional e significativo costume da Igreja,
a mesa do altar fixo seja de pedra, e pedra natural.
Contudo, pode-se também usar outro material digno,
sólido e esmeramente trabalhado (IGMR 301).”
• “Nas novas igrejas a serem construídas, convém erigir
um só altar que, na assembleia dos fieis, signifique um
só Cristo e uma só Eucaristia da Igreja (IGMR 303)”
• “Sobre a mesa do altar podem ser colocadas somente
aquelas coisas que se requerem para a celebração da
Missa, ou seja: o Evangeliário, cálice, patena, âmbulas,
as alfaias e o missal (cf. IGMR 306).

Cruz e velas
• “Haja sobre o altar ou perto dele uma cruz com a
imagem do Cristo crucificado que seja bem visível para
o povo reunido (IGMR 308).” A cruz, próxima ao altar,
manifesta a relação entre o altar e o sacrifício pascal de
Cristo.

• Junto ao altar e a cruz, 2, 4, 6 ou 7 velas, de acordo com
a ocasião. Levem-se em conta as proporções do altar e
do presbitério, de modo a formarem um conjunto
harmonioso e que não impeça os fieis de verem aquilo
que se realiza ou se coloca sobre o altar (cf. IGMR 307).

Toalha
• Em reverência para com a celebração do memorial do
Senhor, ponha-se sobre o altar ao menos uma toalha
de cor branca, que combine com a forma do mesmo
altar (cf. IGMR 304).
• O material em si deve ser belo para que não necessite
de rendinhas, bordados etc. A toalha em si já é
simbólica.
• Pode simplesmente cair nas laterais do altar ou apenas
cobrir a parte superior da mesa. A toalha tem a função
de destacar o altar, e não de encobri-lo.

Flores
• Manifestam a alegria da Páscoa de Cristo
(primavera). Não se usam na quaresma (exceto no
4º dom., solenidades e festas) e, no Advento,
usamos com moderação.

• “A ornamentação com flores seja sempre moderada
e, ao invés de se dispor sobre o altar, de preferência
seja colocado junto a ele (IGMR 305)”. Toda
decoração é perigosa, pois o excesso pode matar o
essencial.

Unção
O Senhor santifique com sua força
este altar que vamos ungir,
para que expresse, por um sinal visível,
o mistério de Cristo
que se ofereceu ao Pai para a vida do mundo.

Incensação
Suba nossa oração, Senhor,
qual incenso diante de vossa face.
Assim como esta casa suavemente perfumada,
também a vossa Igreja faça sentir a fragrância
de Cristo

Iluminação
A luz de Cristo cubra de luz a mesa do altar;
com ela rejubilem os convivas da Ceia do Senhor

4. Liturgia eucarística
• Os ritos realizados até agora foram como que
uma preparação para este momento; chegam a
seu ponto alto na ação eucarística, que por si só
seria suficiente para consagrar o altar e a igreja.
• Após a preparação das oferendas, o bispo vai pela
primeira vez beijar o altar. Daí por diante, no
início de cada celebração eucarística, o
presidente da celebração (representando toda a
comunidade) repetirá esse mesmo gesto, em
sinal de nossa comunhão com o Senhor.

• Após a comunhão, inaugura-se a capela do
Santíssimo, levando para lá, sem nenhum rito
específico, a reserva eucarística.

5. Ritos finais
• A comunidade recebe a bênção antes de se
dispersar e ser – onde cada um(a) vive e trabalha
– templo vivo do Senhor, lugar onde as pessoas
possam encontrar-se com o Deus de Jesus Cristo;
• A cada ano, no aniversário da dedicação, serão
celebrados ofícios e missa próprios, lembrando
esse dia importante e, principalmente, o
significado da igreja-construção para a
comunidade.
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