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Aos que esta virem, saúde, paz, alegria  
e benção em nosso Senhor Jesus Christo.  

 

 

 



Solilóquio de amor 

Tarde te amei, Beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei!  

Eis que estavas dentro de mim, e eu lá fora, a te procurar!  

Eu, disforme, me atirava à beleza das formas que criaste.  

Estavas comigo, e eu não estava em ti.  

Retinham-me longe de ti  

aquilo que nem existiria se não existisse em ti.  

Tu me chamaste, gritaste por mim, e venceste minha surdez.  

Brilhaste, e teu esplendor afugentou minha cegueira.  

Exalaste teu perfume, respirei-o, e suspiro por ti.  

Eu te saboreei, e agora tenho fome e sede de ti.  

Tocaste-me, e o desejo de tua paz me inflama. 

 

Confissões de Santo Agostinho – Livro 10 – Capítulo XXVII 

 

 

 

 

 

 



Hino à Catedral  

Letra: Monsenhor Genésio Nogueira Lopes 

Música: Padre Geraldo Naves 

 

Catedral surge em galas altivas  

A ostentar seu poema de Pedras  

Porque é forte na fé decisiva  

Covardia em teu seio não medra  

Catedral tu serás a bandeira  

Desfraldada na encosta macia  

Sussurrando a aragem fagueira  

As estrofes da Ave Maria  

Catedral passarás a história  

Com assomos de fé varonil  

Mas o Marco imponente de Glória 

Nos destinos Cristãos do Brasil 

Catedral és farol de valores  

De uma raça que vive de fé 

Sobre as bênçãos da Virgem das Dores 

Tu verás prosperar Guaxupé. 
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RESUMO 

O nome “Guaxupé” deriva da fauna local: “Guaxe” espécie de pássaro, e 

“Axupé”, espécie de abelha sem ferrão, graças a generosidade de Paulo Carneiro, 

aos pés da Senhora das Dores, Guaxupé, inicia sua história, com a inauguração da 

primeira capela, feita de taipa e coberta de sapé, em 15 de setembro de 1839, 

localizado no Sul das Minas Gerais, população atual aproximadamente de cinquenta 

mil habitantes, foi erigida em três de fevereiro de 1916, a Diocese de Guaxupé pelo 

imortal pontífice Bento XV, abrange uma área de 15.618 km2, atende 857.374 

habitantes, faz parte do Regional Leste II da CNBB, com oitenta e seis (86) 

paróquias em quarenta e um (41) municípios, com sete setores pastorais: Alfenas, 

Areado, Cássia, Guaxupé, Passos, Poços de Caldas e São Sebastião do Paraíso. 

Sua primeira Catedral foi construída em 1853 e por noventa anos acolheu as 

fervorosas orações de seus féis, até 1943, data do último badalar de seus sinos.  

A pedra fundamental da nova Sé de Guaxupé, foi lançada em 06-02-1944, por 

Dom Hugo. Foi considerada a terceira maior igreja do Brasil e a Quinta da América 

Latina, atraiu a atenção de várias autoridades civis e religiosas, sagrada em 1960. É 

considerada uma das mais belas e modernas construções religiosas do Brasil, 

adaptada ao estilo românico, cheia de significados, símbolos, que ajudam os fiéis a 

entender melhor a história de Guaxupé e do povo de Deus.  

Palavras-chave: 1) Catedral de Guaxupé; 2) Patrimônio Histórico; 3) Tombamento 4) 

Turismo Religioso.  

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The name "Guaxupé" derives from the local fauna, "red-rumped cacique" 

species of bird, and "Axupé" species of stingless bee, thanks to the generosity of 

Paulo Carneiro, at the feet of Our Lady of Sorrows, Guaxupe, begins his history with 

the inauguration of the first chapel, made of mud and covered with thatch, on 

September 15, 1839, located in the South of Minas Gerais, current population about 

fifty thousand, was erected on February 3, 1916, the Diocese of Guaxupé by 

immortal Pope Benedict XV, covers an area of 15,618 km2, serves 857,374 

inhabitants, is part of the Eastern Region II of the CNBB, with eighty-six (86) parishes 

in forty-one (41) municipalities with seven pastoral sectors: Alfenas, Areado, cassia, 

Guaxupe, Steps, Pocos de Caldas and Sao Sebastiao do Paraiso. His first cathedral 

was built in 1853 and ninety years welcomed the fervent prayers of her faithful, until 

1943, date of the last ringing of their bells. 

The cornerstone of the new Cathedral of Guaxupé, was launched on 

06.02.1944, by Bishop Hugo. the third largest church in Brazil and the Fifth Latin 

America was considered, attracted the attention of various religious and civil 

authorities, consecrated in 1960. It is considered one of the most beautiful and 

modern religious buildings in Brazil, adapted to the Romanesque style, full of 

meanings , symbols that help the faithful to better understand the history of Guaxupe 

and the people of God. 

Keywords: 1) Guaxupe Cathedral; 2) Heritage; 3) Rollover 4) Religious Tourism. 
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1 AOS PÉS DA SENHORA DAS DORES, GUAXUPÉ INICIA SUA HISTÓRIA 

 

Uma cidade não surge de repente, ela é construída aos poucos, 

consequência de fatores históricos, assume formas, crenças, costumes e tradições. 

A cidade não é algo pronto e definitivo e nossa querida Guaxupé inicia-se 

primeiramente com características exploratórias, mais ou menos em 1720, os 

paulistas procuravam pedras preciosas nesta região. Com o passar do tempo estes 

aventureiros fixaram residência nestas terras e aos poucos introduziram novas 

culturas como a agropecuária, o plantio para subsistência e lavouras de café. O 

clima ameno, a abundância de água e a proximidade da cidade de São Paulo, foram 

fatores primordiais para cativar este povo. Em pouco tempo este local se tornou 

“parada obrigatória” dos tropeiros que levavam gado e mercadorias para as grandes 

cidades.   

De acordo com pesquisadores, o nome “Guaxupé” deriva da fauna local: 

“Guaxe” é uma espécie de pássaro, e “Axupé”, uma espécie de abelha sem ferrão. 

Daí o prefixo “Gua” (de Guaxe) uniu-se ao sufixo “xupé” (de Axupé), formando 

“Guaxupé”, ou “caminho das abelhas”, significado indígena da palavra “Guaxupé”.  

Acredita-se que o documento mais antigo sobre posse de terras até agora 

conhecido sobre Guaxupé foi datado em 26 de outubro de 1818, uma escritura 

passada em Jacuhy (escrita da época) e pertencente a Paulo Carneiro Bastos, onde 

Valle (2004) pag. 45 e 46, relata que:  

“o Senhor João Martins Pereira e sua esposa, Maria de Jesus do 

Nascimento, vendiam a Antônio Gomes da Silva terras de cultura de matos 

virgens e serrados na paragem do Ribeirão do Peixe, vertente para o Rio 

Pardo, junto a terras do próprio Gomes da Silva, que foi então, ao que tudo 

indica, o segundo proprietário das terras em que depois surgiu a cidade de 

Guaxupé”. 

Entre os primeiros habitantes, pode-se citar Paulo Carneiro Bastos e sua 

mulher, Laureana Maria de Jesus, que em 01 de novembro de 1837, doaram 24 

alqueires para a fundação da Capela de Nossa Senhora das Dores, na época, foi 

feito um documento particular de doação, que mais tarde foi registrado no Cartório 
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do Escrivão de Paz, Tabelião de Notas e Oficial do Registro Civil da Vila de Dores do 

Guaxupé (atual Cartório do Registro Civil), no livro de notas no 01(folhas 46 a 47); e 

no livro de notas no 12 (folhas 65v a 66v).  Este documento também foi transcrito no 

Livro do Tombo I, páginas 13 verso e 14. Este documento é considerado a certidão 

de nascimento de Guaxupé. O cidadão João de Deus Gomes assinou, a rogo de 

Paulo Carneiro, já que ele era analfabeto, Dona Laureana, porém, assinou de 

próprio punho. Neste Documento também consta que o Alferes Antônio Nunes de 

Morais ficou responsável, em nome da igreja, de dividir e vender os lotes aos 

interessados.  

Assim graças a generosidade de um bom homem, aos pés de Nossa Senhora 

das Dores e ao redor da primeira capela1, inaugurada em 15 de setembro de 1839, 

começa a ser desenhada a história do arraial de Guaxupé, que já por volta de 1850, 

contava com 180 casas, 07 ruas, 01 largo e engenhos, o povoado robustecia aos 

poucos. 

Antes de se tornar município, Guaxupé pertenceu a jurisdição de São 

Sebastião do Paraíso como Distrito e passou a integrar o município de Muzambinho 

como Freguesia. Assim, em 1o de Junho de 1912, deu-se a emancipação política de 

Guaxupé. 

 

1.1 Guaxupé Terra Vibrante e encantadora 

 

Guaxupé é um município brasileiro, localizado no Sul/Sudoeste das Minas 

Gerais, próximo à divisa de Minas e São Paulo. Com uma área de 286 Km2 e a 

densidade demográfica, de 180 hab/Km², situa-se a 825 m de altitude. Possui limites 

com os municípios de São Pedro da União-MG ao norte, Juruaia-MG e Muzambinho-

MG a leste, Tapiratiba-SP ao sul, e Guaranésia-MG a oeste. Está a 450 Km da 

capital mineira, Belo Horizonte, a 301 Km da Capital Paulista, São Paulo2, suas 

                                                           
1 

 Primeira edificação da cidade, modesta, feita de taipa coberta de sapé, de acordo com a tradição 
oral tinha um porão alto para abrigar os animais de pequeno porte do arraial. 

2  
http:// www.distanciacidades.com/ em 13-03-2016 
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coordenadas geográficas (tomando como ponto de referência a Catedral) são: 

21°18'20.30"S, de Latitude; e 46°42'43.35"O de longitude3. Sua rede hidrográfica é 

constituída de pequenos cursos d'água, todos pertencentes à bacia do Rio Grande. 

Tem clima Tropical Úmido: uma estação quente e chuvosa, com temperatura média 

anual de, aproximadamente, 21,6ºC.   

Sua população, estimada com referencia em 1º de julho 20154, é de 51.911. 

Quanto aos aspectos econômicos, segundo o IBGE, em 2011 o município obteve um 

PIB per capita anual de R$ 39.044. O destaque são as lavouras cafeeiras, cujo 

cultivo se iniciou junto com a criação da cidade e ganhou força com a chegada dos 

imigrantes italianos e dos trilhos da Companhia Mogiana de Estradas de Ferro. 

 

Foto 1 – Vista Parcial da cidade de Guaxupé-MG 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

                                                           
3
 Google Earth 

4 Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas - DPE - Coordenação de População e Indicadores Socias - COPIS 
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Foto 2 – Entardecer em Guaxupé-MG 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 3 – Noite em Guaxupé-MG 

 
Fonte: Acervo do autor 
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2 FÉ EDIFICADA EM OBRAS E AÇÕES: DE CURATO A DIOCESE DE GUAXUPÉ  

 

As formalidades religiosas tiveram inicio em 15 de setembro de 1839, com a 

celebração da primeira missa na Capela destinada a Nossa Senhora das Dores. 

Segundo a tradição popular este pequeno templo ficava localizado onde hoje é o 

canteiro central da Avenida Conde Ribeiro do Valle, ao lado do “Ponto de 

Circular/Ônibus”, de onde na época seguia caminho para Santa Bárbara das 

Canoas, atual cidade de Guaranésia-MG.  

A criação da Paróquia só foi possível depois de atendidas algumas normas 

estabelecidas pela Santa Sé, a primeira delas, a construção de uma nova igreja, 

tendo em vista que a antiga capela, já não comportava mais o fervoroso aumento 

dos fieis católicos.  

Assim, em 1856, foi inaugurada a nova Capela de Nossa Senhora das Dores 

do Guaxupé, construída em um novo local, com vista privilegiada, no alto da cidade, 

pelo mestre de obras português Francisco Pereira do Nascimento5, detentor de um 

estilo único e moderno. Ficou para Dom Antônio Joaquim de Melo (Bispo de São 

Paulo entre 1852 e 1861) autorizar e efetivar a instalação do Curato de Dores do 

Guaxupé, em 11 de janeiro de 1856.  

A Paróquia de Nossa Senhora das Dores de Guaxupé foi criada pela Lei no 

1.189, de 23 de julho de 1864, e efetivamente instalada em 1866, pertenceu à 

Paróquia de Jacuí, ligada à Comarca Eclesiástica de Caconde, Bispado de São 

Paulo; seu vigário titular e primeiro pároco passou a ser o Padre Luiz Gonzaga 

Ribeiro, substituto do capelão Padre João José de Paiva. 

A ideia de criar uma diocese no sul de minas surgiu em Campanha, por 

intelectuais leigos, já nos idos de 1890, mas somente em 1895, por iniciativa do 

Padre José Paulino de Andrade, pároco na Cidade de Pouso Alegre foi que este 

sonho voltou a fervilhar nos corações Sul Mineiros, e em 03 de agosto de 1900, 

criou-se o Bispado Sul-Mineiro, pelo decreto pontifício “Régio latissime potens”, de 

                                                           
5 

responsável pelas obras de loteamento, construção e urbanização do centro velho de Guaxupé  
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SS. Leão XIII, tendo como Sede Pouso Alegre e Dom João Batista Correa Nery, 

como primeiro Bispo, assim o Sul de Minas foi desmembrado da Diocese de São 

Paulo. 

Em 1907, com a transferência de Dom Nery para Campinas, interior de São 

Paulo, o seu bispo auxiliar Dom Antônio Augusto de Assis assumi a Diocese de 

Pouso Alegre. Em novembro de 1913, com algumas complicações Administrativas, 

Dom Assis, estando em Roma, na Itália, solicitou ao Papa Pio X, para criar outra 

casa episcopal em sua diocese, esta seria na Vila de Guaxupé, distante 230 km da 

Sede do Bispado. Após 3 anos de morada fixa de Dom Assis na nova cidade, no dia 

03 de fevereiro de 1916, pela bula “Universalis Ecclesiae Procuratio” o imortal 

pontífice Bento XV, em meio aos horrores de guerra inumana e cruel, dignou-se de 

erigir a nossa amada diocese de Guaxupé, com território desmembrado 

integralmente da então Diocese de Pouso Alegre6. Desta forma Dom Assis foi 

nomeado o primeiro Bispo da recém criada Diocese de Guaxupé, que esteve a 

frente deste rebanho até 1919, quando renunciou ao cargo. 

Atualmente, a Diocese de Guaxupé abrange uma área de 15.618 km2, atende a 

uma população estimada em 857.374 habitantes (segundo IBGE 2003).  

A Diocese de Guaxupé faz parte do Regional Leste II da CNBB, que 

compreende os Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Possui atualmente 86 

paróquias distribuídas em 41 municípios e 11 distritos, divididas em sete setores 

pastorais: Alfenas, Areado, Cássia, Guaxupé, Passos, Poços de Caldas e São 

Sebastião do Paraíso7. 

 

2.1 Padroeiros: bênçãos aos diocesanos  

 

Em 13 de junho de 1948, a pedido de Dom Hugo, o papa Pio XII em um gesto 

paternal e bondoso expediu a letra apostólica “Ex antiquissimo et universal 

                                                           
6 

que desde 1962 tornou-se a sede da Província Eclesiástica 
7 

http://guaxupe.org.br/area-de-atuacao 
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christianorum usu” e declarou, Santo Antônio de Pádua, confessor e doutor da 

igreja, Padroeiro principal da diocese de Guaxupé. (Livro IV – pag. 114) 

Desde a fundação do arraial, iniciando com o Senhor Paulo Carneiro, a 

Senhora das Dores sempre foi motivo de devolução e fervorosas orações. Por isso, 

em 21 de junho de 2015, Dom José Geraldo Oliveira do Valle, CSS, então bispo de 

Guaxupé, solicitou à Santa Sé em Roma, que a Senhora das Dores fosse a nova 

Padroeira da Diocese e Santo Antônio de Pádua padroeiro secundária. A Santa Sé 

acolheu o seu pedido e aos 24 de janeiro de 2016, a Congregação para o Culto 

Divino e a Disciplina dos Sacramentos, com o aval do Papa Bento XVI, nomeou a 

Nossa Senhora das Dores padroeira da Diocese de Guaxupé, informou ainda a 

Santa Sé que não se concede mais patrono secundário a não ser por razões muito 

especiais, por isso à partir de 24 de janeiro de 2006, a padroeira de Guaxupé é 

Nossa Senhora das Dores8, mas a devoção à Santo Antônio ainda continua a 

mesma.   

 

2.2 Brasão de Armas da Diocese  

O Escudo da Diocese de Guaxupé é de prata, numa cruz de vermelho, com a 

ponta da cabeça flordelizada, as outras pontas maçametalizadas de nove bolotas de 

ouro com cascudos de verde. A Insígnia: Mitra, cruz processional e báculo. 

O autor do brasão explica o motivo desta característica, na Revista do 

Centenário – Diocese de Guaxupé (2016), página 51:  

“O escudo é dos bulhões, referente a Santo Antônio, filho desta família e 

padroeiro diocesano de Guaxupé, com a diferença de sua ponta superior da 

cruz flordelizada, simbolizando a Mãe Imaculada, Nossa Senhora das 

Dores, titular da Catedral, que, com o seu sangue, derramado por seu Filho 

unigênito na cruz, tomou parte da Redenção, e assim gerou o gênero 

humano para o Reino da glória. Seja esta cruzada dos dois Padroeiros, 

estímulo aos diocesanos, dando muitos santos no celeiro do Reino dos 

céus”.  

                                                           
8 

 Revista Centenário – Diocese de Guaxupé, pagina 51 
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2.3 Bispos e Padres que governaram a Diocese 

 

a) 1º Bispo: Dom Antônio Augusto de Assis (1916-1918) 

b) Revmo. Cônego José de Alencar e Souza (vigário capitular no período de 

vacância) 

c) 2º Bispo: Dom Ranulpho da Silva Farias (1920-1939) 

d) 3º Bispo: Dom Hugo Bressane de Araújo (1940-1951) 

e) 4º Bispo: Dom Inácio João Dal Monte, OFMCap (1952-1963) 

f) Revmo. Monsenhor Marcos Antônio Noronha (vigário capitular no período de 

vacância) 

g) 5º Bispo: Dom José de Almeida Batista Pereira (1964-1976) 

h) Revmo. Padre José Luiz Gonzaga do Prado (vigário capitular no período de 

vacância) 

i) 6º Bispo: Dom José Alberto Lopes de Castro Pinto (1976-1989) 

j) 7º Bispo: Dom José Geraldo Oliveira do Valle-CSS (1989-2006) 

k) 8º Bispo: Dom José Mauro Pereira Bastos-CP (2006, 3 meses) 

l) Revmo. Padre José Augusto da Silva (Administrador Diocesano, no período 

de vacância) 

m) 9º Bispo: Dom José Lanza Neto (2007 – atual), Nomeado pelo Papa Bento 

XVI em 13 de junho de 2007, tomou posse em 22 de julho de 2007. 
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3 A PRIMEIRA CATEDRAL DE GUAXUPÉ  

 

Existem poucos relatos oficiais sobre a primeira Catedral de Guaxupé, mas 

sabe-se que foi construída com ajuda dos fiéis, no sistema antigo de edificação, com 

pau-a-pique, onde são colocados vários pilares de sustentação de madeira e o lugar 

das paredes e preenchido com barro, em meio à madeira trançada, sua construção 

teve início em 1853 e em 11 de janeiro de 1856, este novo templo, começou a 

funcionar ainda como Capela de Nossa Senhora das Dores, é curada por uma 

provisão de Dom Antônio Joaquim de Mello, Bispo de São Paulo, sendo primeiro 

capelão o Padre João José de Paiva. Em estilo colonial e com diversas pinturas que 

ajudavam os fiéis a rezarem.  De Acordo com Ribeiro (2004), “estas pinturas foram 

restauradas em 1907 pelo pintor italiano Arnaldo Colucci. No forro da nave principal 

haviam dois quadros, um de Nossa Senhora das Dores e outro do presépio. Ao lado 

de um dos púlpito a figura de São Pedro na sua Cátedra, com as chaves do céu, a 

sua frente estava, São Paulo empunhando a espada. Na capela do santíssimo figura 

Jesus orando no horto das Oliveiras. Na capela de Nossa Senhora a cópia de um 

clássico, representado o Coração de Maria”.  

Foto 4 – Primeira Catedral da Diocese de Guaxupé-MG 

 
Fonte: Museu Histórico e Geográfico Professor Sebastião de Sá 
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3.1 As reformas na Primeira Catedral 

 

A primeira matriz passou por várias reformas, em 24 de novembro 1902, no 

Livro do Tombo II, Dom João Nery, Bispo de Pouso Alegre, em visita pastoral 

recomenda ao Revmo. Parocho em relação a reforma da Matriz  

“uma vez forrada em suas diversas dependências seja ela interior e 

exteriormente pintada, caiando-se as paredes e oleando-se os forros, 

tribunas, arcos, portadas e altares”.  

Em 1903 as reformas continuam, houve a troca do sino que desde 1897 

estava quebrado por um outro novo e maior, assentado no alto da torre9.  

Em 1914, o Padre José Garciandia, realiza outra reforma e aumenta a 

Cathedral, conforme conta no Livro do Tombo III, paginas 28 verso e 29: i) a capela 

do Santíssimo Sacramento foi aumentada em 5 metros, despesas por conta do 

apostolo da oração; ii) capela mor, substituição do assoalho de madeira por mosaico 

(1 conto e 500 mil reis), doação da Condessa Ribeiro do Valle; iii) cadeira trono 

episcopal, doação de Miguel de Souza e Silva (500 mil reis). O mosaico para o piso 

foi doado por Luiz Puntel. O saldo da Festa de São Sebastião de 1916, foi destinado 

a reforma exterior das torres, realizada pelo Senhor João Crunivel. Em 1920 a 

Condessa Ribeiro do Valle, faz a doação de uma imagem de Nossa Senhora das 

Dores10 (450 mil reis). Ainda neste ano o senhor Esmerino Ribeiro do Valle, com o 

saldo da Festa de São Sebastião, construiu o passeio ao redor da igreja.  

Em 1931, foi constatada que as torres da primeira Cathedral estavam mais ou 

menos uns oito (8) centímetros fora do prumo e estavam ameaçadas de ruir. Diante 

do eminente perigo o Senhor Bispo, pediu que as torres fossem derrubadas, sem as 

torres a Catedral ficaria com uma grande falha e muito feia, por isso o Senhor Bispo 

aprovou, a edificação de duas torres mais baixas e a limpeza de toda a Matriz11.  

                                                           
9 
 Livro do Tombo II pag. 76 verso 

10 
Tudo indica, que pelas características e fotos da época, esta imagem é a mesma que está na atual 
Catedral 

11 
Livro do Tombo III pag. 107 verso 
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O Cura, Padre Ricardo Grella, ao assumir a paroquia em 30-07-1933, relata 

no livro do Tombo 3, pag. 125 “encontrei a Cathedral, exteriormente, retocada e com 

duas torres novas, interiormente, porém, um tanto pobre”. 

 
Foto 5 – Primeira Catedral da Diocese de Guaxupé-MG 

 
Fonte: Museu Histórico e Geográfico Professor Sebastião de Sá, Guaxupé-MG 

 

3.2 O Sonho de uma nova Cathedral 

 

Em visita Canônica de 30-06-1922, já pode-se ver que o sonho da construção 

de uma nova Catedral já rondava os corações dos fieis, conforme relato de Dom 

Ranulpho, Bispo de Guaxupé, no Livro do Tombo III, Página 35:  

“Declaramos aqui cabidamente que nessa, visita official, deante dos graves 

e grandes estragos dessa egreja cathedral, de sua (…..) e deficiência, mais 

se arraigou em nosso espirito a convicção de que Guaxupé precisa de uma 

nova Cathedral. É preciso levantar-se aqui um templo, algo majestoso, 

esplendido, e formoso, superior aos demais templos de toda a diocese, mais 

importante que as bellas e elegantes matrizes que se estão a erguer por 

todo o bispado. Precisamos possuir uma egreja que mereça o título de 
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cathedral e a honra intima de ser a mãe e cabeça de toda a diocese. Já que 

a esta feliz e abençoada cidade coube a dita de merecer a dignidade de 

sede do bispado, a ella assiste também o dever de erigir um magnifico 

templo, que guarde, com zelo e (….), o sólio episcopal. São estas as ideias 

e impressões que deixamos nas paginas deste livro do tombo”.  

Anos depois em outra visita canônica, agora em 20-05-1934, pode-se verificar 

outra vez, o desejo de realizar este grande sonho e conforme consta no livro III – 

pags. 135, 135V e 136, por enquanto terá que ser adiado  

“Esta egreja, depois dos recentes e indispensáveis reparos, por que passou, 

econtra-se em melhores condições, tanto no exterior como no interior. 

Quando em 1922, fizemos uma egual visita a esta Cathedral e lançamos o 

termo que consta à pagina 33 deste livro, aventamos a idéa da construção 

de uma outra egreja cathedral, por se a que aqui encontramos antiquada e 

deficiente. Aguardamos, portanto, um quadro mais favorável afim de que se 

torne uma realidade a construção de uma moderna e boa cathedral em 

Guaxupé. Após a crise de 1929, esta terrível crise também afetou a cidade 

de Guaxupé e não foi possível realizar o sonho da nova catedral”. 

Em 1941, no livro IV – pag. 04 verso, aparece mais um relato sobre este 

antigo sonho:  

“não será mister gastar longo discurso para convencer a nossos diocesanos 

não direi já da suma conveniência, mas da imprescindível necessidade que 

tem Guaxupé de possuir uma igreja catedral digna de seu próspero Estado 

atual e gloriosos destinos que, em sua inefável bondade, com certeza lhe 

reserva a providencia. A igreja é o corpo espiritual de cristo. É a fusão de 

nossas almas da divindade por Cristo Jesus. Há Igreja, há uma alma só, 

porque há um só Cristo, um só Espirito, um só Deus. Símbolo deste mistério 

de amor e de união, nossas igrejas materiais teem, pois, um profundo 

significado místico: “vós é, diz o Apóstolo, que sois o templo de Deus, e este 

templo é santo”, santo da santidade de Jesus, da santidade do Pai celeste. 

E é para significar, para promover esta santidade, fruto, em nós, dos 

sacramentos que o Bispo, quando, consagra o no templo, multiplica 

bênçãos, ungimentos, lustrações, imagem da crisma e do batismo, e que no 

altar apenas consagrado, faz baixar, com o poder miraculoso das palavras 

da consagração, o corpo de Jesus. A alma purificada, fortificada, alimentada 

por estes mistérios, possui a santidade que requer a casa de Deus e assim 

permanece, quando não intervenha, a ação perturbadora do pecado, pelos 
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dias todos de sua passagem no mundo. Ela é, realmente, essa casa de 

oração, toda perfumada pelo espirito de preces de louvores, de 

recolhimento, que reclama o Pai. Ela é esse templo sentado na rocha, que 

nem o furor das tempestades nem as malignas infiltrações subterrâneas das 

águas conseguirão destruir. Ela é essa maravilhosa cidade do apocalipse, 

toda de predaria, lavrada, a refulgir com brilhos multicores de variados 

diamantes. Por isso, todo o respeito que o cristão deve a seu templo, deve-

se a si mesmo, e toda a magnificência da liturgia da dedicação tem por 

finalidade ultima fazer-nos compreender e respeitar a nossa própria 

grandeza. De cada alma é justo dizer que é uma Jerusalém Nova, uma 

esposa adornada para o divino esposo. É justo enaltecer a felicidade 

inesperada de união tão venturosa, o dote glorioso com que a prenda o Pai, 

de enaltecer sua forma real, de aclamá-la, com triunfante ênfase, casa de 

Deus, porta do céu. Para quem quisesse aprofundar, com detida meditação, 

o conteúdo inesgotável de verdades tão consoladoras como sublimes, 

bastava-lhe percorrer a liturgia com que a Igreja consagra a Deus os seus 

novos templos. Tua casa, senhor, exige a santidade no correr dos templos, 

minha casa será chamada casa de oração. Esta é a casa do senhor, 

solidamente edificada, assentada em pedra firma. Todos os seus muros são 

de pedras preciosas, e as torres de Jerusalém será construídas com 

perolas. Levanta-se pois, em poucos meses, levanta-se fulgurante, e festiva, 

no coração de sua amada sede, o novo templo do senhor, pregação 

constante que nos lembre a nossa própria dignidade de templos de Deus e 

nos existe a adorná-la com o brilho de toda pureza e santidade. Levante-se 

vitorioso, no resplendor de sua beleza artística um monumento que faça 

honra a seus fiéis de cidade finamente culta e progressista. Levante-se na 

integridade acabada de seu conjunto, na harmoniosa proporção de 

consonância de suas partes, no brilho luminoso e vivo de sua distinta 

graciosidade, de sua majestosa e imponente beleza. Para que possamos 

quanto antes ver concretizado em pedra e cimento o anseio de nossos 

desejos, concorram, com generosa e entusiástica colaboração de todos. 

Parócos e demais sacerdotes da diocese, para que sejam rigorosamente 

cumpridas as instruções que serão baixadas a este fim pela nossa cúria 

episcopal. Não deem ouvidos as outras vozes que não às do mais santo 

entusiasmo pela nova catedral, dedicada, que será à nossa celeste 

protetora a S.S. Virgem das Dores. A confiança em Deus opera milagres. É 

cruzada santa para a qual reclamamos o concurso de todos Deus o quer”.         
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3.3 O último badalar dos sinos da Primeira Catedral 

Em 02 de maio de 1943, o Exmo. E Revmo. Sr. Bispo celebrando na Igreja de 

Nossa Senhora do Rosário leu, à estação da missa, o rescrito da sagrada 

congregação do concílio, elevando aquela igreja à categoria de catedral provisória 

do bispado de Guaxupé, visto que vai ser demolida a catedral em princípios de 

junho12            

De 15 a 31 de maio de 1943 os Revmos. Monsenhores José faria de Castro, 

José Maria Pereira e o cura percorreram quase todas as residências da cidade, 

colhendo assinaturas para a nova catedral. A impressão que se teve foi de que todo 

o povo esta convicto da necessidade de uma nova igreja, e animado para construí-

la. 

Na paginas 31 e 31 verso do Livro do Tombo IV, com o “titulo” As últimas 

funções a realizarem-se na velha sé, o Secretario do Bispado, Padre José do A. 

Ornelas, descreve em meio as lagrimas de saudades e alegrias, como foi a última 

missa celebrada na primeira catedral:  

“04 de julho de 1943, assinala para a vida da cidade uma data de saudosas 

reminiscências. É que a antiga, mas tão saudosa catedral, vive seu último 

dia. Desaparece, portanto, depois de quase uma centena de anos bem 

vividos, anos bem aproveitados. Hoje será pequena para conter o número 

de fieis que dela querem despedir-se. Será enorme a massa que desfilará 

ante a sagrada mesa para o banquete eucarístico, na missa das 7h30. As 

10h, estamos mais que certos, repleto estará de novo o templo para a última 

missa solene a ser celebrada ali. Está anunciado ainda para o dia de hoje, a 

procissão de velas às 20h, quando deixará sua velha casa a querida 

padroeira – nossa senhora das dores – para dirigir-se, transportada por 

milhares de filhos seus, para a catedral provisória, e o último badalar dos 

sinos, num repique festivo de saudação e despedida, às 24h. As famílias 

guaxupeanas que estiverem acordadas, rezarão naquele momento tão 

favorável à prece 5 padre-nossos, 5 que-marias e 5 glorias, pedindo a Deus 

que faça com que a nova catedral seja em breve uma esplendida realidade, 

para sua maior gloria e honra da santa igreja. E assim, com chave de ouro, 

ultimam-se as funções religiosas na velha sé (transcrito do jornal diocesano 

de 4.VII.943). Podemos dizer que tudo decorreu perfeitamente como está 

                                                           
12 

 Livro do Tombo IV – pag. 27 verso 
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no artigo acima, foram momentos de muita emoção não poucos choraram. A 

missa cantada foi celebrada pelo Cura, servindo de diácono e subdiácono, 

respectivamente, Pe. Coraci e Pe. Ciro. Mestre de cerimonias: Pe. Ornelas. 

Antes de sair a procissão, houve reza completa; Terço, Deus in adjutmium, 

Veni, Ladainha cantada, pregação pelo Pe. Coraci e benção do santíssimo 

sacramento. Tudo com muita solenidade. Desde o dia 2 o Cura (Pe. 

Hermínio Malzone Hugo
13

) providenciou a saída das imagens para as casa 

de modo que a última a partir foi justamente a imagem da padroeira. Desde 

a saída da procissão a velha catedral não abriu mais suas portas, 

esperando já o dia de sua demolição”. 

A demolição da primeira catedral, teve inicio em 12 de julho de 1943, 

segunda-feira. Para este trabalho foi aceita a proposta dos senhores Romulo 

Carrozzi de Aguiar e Silvio Valente, cujo orçamento apresentado oferecem maiores 

vantagens14 

 

Foto 6 – Interior da Primeira Catedral da Diocese de Guaxupé-MG 

 
Fonte: Museu Histórico e Geográfico Professor Sebastião de Sá, Guaxupé-MG 

 

                                                           
13 

 Inclusão própria, não estava no escrito original  
14 

 Livro do tombo IV – pag. 31 verso 
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Foto 7 – Demolição da Primeira Catedral da Diocese de Guaxupé-MG 

 
Fonte: Museu Histórico e Geográfico Professor Sebastião de Sá, Guaxupé-MG 

 

Foto 8 – Demolição da Primeira Catedral da Diocese de Guaxupé-MG 

 
Fonte: Museu Histórico e Geográfico Professor Sebastião de Sá, Guaxupé-MG 
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4 PEDRA, CIMENTO, FÉ E ESPERANÇA: A SEGUNDA CATEDRAL DE 

GUAXUPÉ 

 

O Livro do Tombo IV, página 33, diz:  

“Foi escolhido o dia de 15 de setembro de 1943, dia de Nossa Senhora das 

Dores, Padroeira da cidade, para o inicio das obras da nova Catedral. 

Desde esse dia se encontra entre nós, vindo de São Paulo, o mestre de 

obras, exmo. Sr. Carlos Ghiraldelli Junior, encarregado do engenheiro-

chefe, Dr. Palma Travassos”.  

A maquete da nova Catedral ficou exposta no Bazar Casagrande, 

confeccionado em São Paulo por uma das mais importantes firmas daquela capital15. 

A planta e o projeto da segunda catedral de Guaxupé, foi aprovada pelo então 

prefeito municipal senhor Antônio Costa Monteiro em 22 de junho de 1943, conforme 

consta no Livro do Tombo IV, pagina 31 verso:  

“significativo despacho aprovando a planta da futura catedral de Guaxupé 

que o bispado submete a consideração da prefeitura, o faço com verdadeiro 

orgulho de guaxupeano e de católico, porquanto exulta Deus nas alturas, 

engrandecendo a cidade. Congratulando-me com o eminente Bispo 

Diocesano pela concepção de obra tão importante e monumental faço votos 

a Deus para que seja concretizada “em pedra e cimento” o mais breve 

possível, a velha aspiração de seus diocesanos”.  

A pedra fundamental foi lançada em 06 de fevereiro de 194416, após uma 

missa presidida na praça, pelo Sr. Bispo Diocesano, Dom Hugo, um ano após é 

registrado no Livro do Tombo IV, pagina 57 verso os avanços e as expectativas 

deste grande sonho:  

“comemorou-se no dia 06 de fevereiro de 1945, terça-feira, o primeiro 

aniversário do lançamento da pedra fundamental da nova sé. Nesses 365 

dias decorrido, quanto já se fez! Parece um sonho! Quem diria a Igreja 

crescer tão depressa? Quem passa pelo largo da catedral não deixa de se 

                                                           
15 

 Livro IV – pag. 35 
16 

 Livro IV – pag. 35 
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admirar e de se entusiasmar pelo monumento grandioso, que em boa hora 

Dom Hugo, esse Pastor admirável, esse bispo dinâmico planejou para a 

cidade. É que não tem faltado muita fé, muita reta intenção, muito 

desprendimento mesmo ao seu realizador, e o povo, mercê de Deus e das 

benção de nossa senhora das dores, tem compreendido a sua necessidade. 

E porque isto acontece, não faltou ainda, como não faltará, a ajuda de todo 

o bispado. A primeira parte da catedral, pode-se dizer, está terminada. 

Alguns dias mais, e já poderá funcionar na cripta, espaçosa e acolhedora
17

. 

Após os triunfos, dão-se muitas graças a Deus, numa satisfação imensa. 

Assim deve ser. Mas não podemos descansar sobre os louros alcançados. 

Custaram eles muitos sacrifícios e a batalha não esta de todo vencida. 

Precisamos prosseguir a obra para conquista da última vitória.”      

Durante todo o período de construção da nova catedral foram realizadas 

campanhas de arrecadação de fundos, leilões e listas de doações entre os fieis e 

autoridades do governo municipal, estadual e federal, para continuar este tão 

grandioso projeto.  

Na Revista Centenário – Diocese de Guaxupé (2016), também encontramos 

informações de grande valor, o senhor Wilson Remédio Ferraz em seu artigo 

intitulado Catedral diz que:  

“em 15 de maio de 1947, a laje do piso da catedral já se encontrava fundida. 

Dom Hugo procedeu a benção das telhas no dia 12 de fevereiro de 1949, e 

a cobertura da catedral iniciou alguns dias após. A construção da escadaria 

e das agulhas das torres e o revestimento externo, sétima etapa da obra, 

teve inicio em 16 de abril de 1950
18

. A edição nº 513 da Folha do Povo 

menciona no dia 12 de novembro de 1950, que a há poucos dias, repicou o 

velho sino da antiga Sé e foguetes subiram ao ar, porque se completava 

uma etapa importante das obras da nossa nova catedral, com a 

colaboração da majestosa cruz em uma das torres”. 

Outro destaque interessante esta no livro IV – paginas 244 verso e 245:  

“Em 25 de agosto 1959 já estão colocados os 7 Vitrais na parte superior da 

capela-mor da catedral, são Vitrais decorativos com uma pequena 

representação das sete dores de Nossa Senhora a parte superior traz a Flor 

                                                           
17 

no subsolo com altura de sete metros, percorrendo toda a extensão da igreja, inclusão própria. 
18 

Também encontrada no Livro IV – pags. 132 verso e 133 
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de Maracujá e abelhas foram assentados em vidro antique
19

, pelo decorador 

Loureuz Heilmair artista alemão da cidade de Porto Alegre e foram 

aprovados pelo arquiteto Dr. Benedito Calixto de Jesus Neto”. 

Devido a sua grandiosidade, a Mesa do alta, Pedra inteiriça de mármore, de 

grande dimensão e peso, demorou algum tempo para ser confeccionada e 

devidamente instalada, como pode-se verificar no livro do Tombo IV, página 245 

verso ,  

“O altar deve traduzir em pedra o sentimento de união com Deus e com a 

família Cristã deve ser uma chamada dê atenção para o centro da vida 

cristã no santo sacrifício”.  

 

4.1 A Visibilidade da Nova Sé da Diocese de Guaxupé  

 

A notícia, que a cidade de Guaxupé, teria como sede a terceira maior catedral 

do Brasil e talvez a quinta da América Latina, se espalhou pelos quatro cantos do 

Brasil e atraiu a atenção de autoridades eclesiais e civis, féis de diversas dioceses e 

muitos curiosos, que ficavam admirados com tamanho empreendimento “de pedra e 

cimento” e também de fé e esperança, destaca-se:      

a) Em 04-08-1945, o governador do Estado de Minas Gerais Benedito Valadares – 

livro IV – pag. 67 e 67 verso. 

b) Em 11-12-1945, o bispo da diocese de campanha Dom Inocêncio Elgek. 

c) Em 26-06-1946, o Cardeal Arcebispo de São Paulo, Dom Carlos Carmelo de 

Vasconcelos Mota e também celebrou missa na cripta, livro IV – pag. 67 verso. 

d) Em 15-08-1946, o Bispo de São José do Rio Preto Dom Lafaiete Libânio, livro IV 

– pag. 86. 

e) Em setembro de 1946, o Bispo de Valença-RJ, Dom Rodolfo das Mercês de 

Oliveira Terra, livro IV – pag. 86.  

                                                           
19 

 Este tipo de vidro é fabricado artesanalmente pelo processo de sopro, que transforma a massa 
vítrea incandescente em um cilindro. Uma vez endurecido, o cilindro é cortado transversalmente e 
novamente aquecido. O resultado final é uma placa plana de vidro. Inclusão própria. 
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f) Em 1947, Dom Antônio Augusto de Assis Arcebispo de Jaboticabal.  

g) Em 09-11-1948, Dom Ranulpho da Silva Faria, Arcebispo de Maceió.  

h) De 16 a 23 de fevereiro de 1951, o então Monsenhor Hélder Câmara, veio 

participar da semana de ação católica, livro IV – pgs. 153 verso a 156 verso.   

i) Em 26-08-1951, Monsenhor Paulo Mosconi secretário do então núncio apostólico 

no Brasil Dom Carlos Chiaralo.  

j) Em 10 de outubro de 1951, Monsenhor Mário Ginetti  

k) Em setembro de 1951, visita de Dom Manuel da Silveira Delboux, arcebispo de 

Curitiba-PR de administrador apostólico de Ribeirão Preto-SP   

l) Em 23-07-1951, o Bispo de Uberaba, Dom Alexandre Gonçalves do Amaral, 

pregou durante o retiro do clero de Guaxupé, livro IV – pag. 165 verso. 

 

 No Livro do Tombo IV, página 61 verso, menciona que a Cripta da Catedral 

ficou aberta para visitação dos guaxupeanos todos os domingos, das 14h às 16h, e 

os peregrinos de outras cidades deveriam agendar com o Cura. 

 A intenção era citar e assim homenagear todas as pessoas que visitaram a 

Nova Catedral, mas a falta de registros nos impede, mas com toda certeza estão, 

todos e todas, guardados no coração de Deus e como disse Madre Teresa de 

Calcutá: 

“O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem, assim 

mesmo. Dê ao mundo o melhor de você, mas isso pode nunca ser o 

bastante, Dê o melhor de você, assim mesmo. Veja você que, no final das 

contas é Entre Você e Deus e não entre você e os homens”.  

 

4.2 Acontecimentos de destaque 

 Formam muitos outros acontecimentos que marcaram os corações dos fiéis 

da diocese, entretanto teve-se que escolher algum que mais se destacaram:  

a) Em 10 de maio de 1945, celebrada a primeira missa na cripta, por Dom Hugo – 

Livro 4 – pag. 59 verso. 
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b) Em 19-03-1948, solene instalação do Cabido Diocesano na Cripta, livro IV – pag. 

105. 

c) Em 01-01-1950, a imagem da padroeira volta para a nova catedral e é colocada 

em um altar improvisado, registrado pela “Folha do Povo”.  

d) Em 02-12-1951, na Cripta, a ordenação sacerdotal do diácono José Timóteo da 

Silva, da cidade de Ibiraci-MG, livro IV pag. 179 verso. 

e) Em 1951, no interior da Nova Catedral a celebração da Semana Santa.  

f) Em setembro de 1952, na Cripta, as celebrações em preparação à festa da 

padroeira. 

g) Em 05-05-1957, Sagração Episcopal de Dom Hermínio Malzone Hugo, na 

Catedral, pelo Núncio apostólico Exmo e Revmo Senhor Arcebispo Dom 

Armando Lombardi. – livro IV – pag. 212 verso. 

h) Em 06-09-1959, na Catedral a 1ª Assembleia Geral da obra das vocações 

sacerdotais, nesta reunião foi lido o telegrama do Santo Padre João XXIII, 

abençoando a Assembleia e todos os que trabalharam.  

i) Festival e Apresentação Opereta “os duendes da montanha” do Conego Geraldo 

Naves.   

 

4.3 A sagração da Segunda Catedral 

Apesar das obras não estarem totalmente concluídas entre 14 a 17 de março 

de 1960, houve um tríduo preparatório para a sagração da segunda Catedral 

Diocesana de Guaxupé, e no dia 19 deste mês às 18 horas, este ato se concretizou 

em missa celebrada pelo representante da Santa Sé Romana, o núncio apostólico 

no Brasil, Dom Armando Lombardi e concelebrada pelos Monsenhores, Geraldo 

Ferreira dos Reis e Hilário Pardini, com as presenças dos senhores Bispos: Dom 

Frei Inácio João Dal Monte, Dom Luiz do Amaral Mousinho, Dom José Joaquim 

Gonçalves, Dom Hermínio Malzone Hugo, Dom José Medeiros. No dia 20, as 7h, 

houve a sagração do altar-mor, seguindo de pontifical solene Dom Inácio, Bispo de 

Guaxupé. 
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4.4 Características e importância da segunda Catedral de Guaxupé  

Os templos religiosos sempre foram extremamente importantes para a história 

e a cultura de um povo, independentemente das crenças proferidas, o historiador 

DAVID (2007), ressalta:  

“As construções religiosas eram importantes no panorama social e urbano, 

tendo sido, possivelmente, o único veículo de cultura durante os períodos 

anteriores à República. Nos pequenos arraiais funcionavam como símbolo 

de urbanidade e prestígio e eram sempre marcos de organização urbana e 

suporte cultural”.  

A segunda Catedral possui 2.800 m² de área construída, sob a 

responsabilidade, do arquiteto Dr. Benedito Calixto Neto, que também projetou a 

Basílica da Aparecida do Norte-SP, apresenta características arquitetônicas 

modernas adaptadas ao estilo românico (evidenciado pela presença de arcos, 

cúpula, abóbada). O piso é de marmorite e o barrado é de granito. A quase ausência 

de imagens em seu interior chamou muita atenção na época, pois a maiorias das 

Igrejas eram construídas no estilo Barroco (com imagens de santos e santas por 

todos os lugares). Esta concepção de igreja com poucas imagens, somente foi 

implementada após o Concílio Vaticano II (1962-1965). Portanto, a segunda 

Catedral de Guaxupé, traz uma visão Cristocêntrica. Conforme consta no Livro do 

Tombo IV, página 259, “o tema da cruz é: Cristo reinando na vitória da cruz, com 

grande amor, vencendo a dor” 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

5 ASPECTOS ARQUITETÔNICOS E ICONOGRÁFICOS: SÍMBOLOS E 

SIGNIFICADOS 

 

A estrutura arquitetônica e iconográfica20 da Nova Catedral Nossa Senhora 

das Dores de Guaxupé, tem muitos significados teológicos profundos, para a 

tradição religiosa judaica cristã, que se entendidos aos “olhos fé” ajudarão os fieis a 

rezarem melhor, a compreenderem a história de Guaxupé e do povo de Deus, e 

consequentemente despertar ainda mais o sentimento de participes na caminhada 

da comunidade, pois, amamos mais aquilo que conhecemos. 

O médico LIMA (1999), fez uma pesquisa muito elucidativa, sobre este 

simbolismo, que vamos utilizar como referência, entretanto após vários meses de 

intensas observações e orações dentro da Nova Catedral, pretende-se estimular 

outros olhares.   

 

5.1 Praça da Matriz  

 

Um conjunto arquitetônico paisagístico e histórico de relevado valor cultural, 

seu calçamento é de mosaico português, pequenas pedras cortadas irregularmente, 

mas com as mesmas proporções, formam flores de oito (08) lados que são todas 

interligadas por losangos de quatro (4) lados. Em uma leitura espiritual, pode-se 

dizer que a flor de 08 lados representa a “Flor da Vida”, com um grande circulo ao 

centro simbolizando o Cristo. O Losango é um quadrilátero, polígono formado por 

quatro lados de igual comprimento, e apesar de ângulos opostos têm medidas iguais 

e convergem para um circulo central (Cristo), isto mostra a caminhada em 

comunidade que apesar de sermos diferente, em Cristo somos chamados a 

igualdade. Os losangos são interligados uns aos outros e seguem para a Flor da 

Vida isto é o Cristo.    

                                                           
20 

conhecimento e descrição de imagens, estátuas e monumentos antigos, ciência das imagens 
produzidas pela pintura, escultura e outras artes plásticas. 
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Foto 9 – Vista parcial da praça da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 10 – Mosaico Português, praça da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.2 Contorno externo  

Observa-se que o contorno externo da Catedral, tem o formato de uma Cruz, 

símbolo muito presente na vida dos Cristãos. Isto pode ser melhor identificado do 

alto. 

Foto 11 – Catedral vista do alto 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 12 – Catedral vista do fundo  

 
Fonte: João dos Reis  
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5.3 Cripta  

É uma capela subterrânea, abaixo do piso da Catedral, com 30 m de largura 

por 60 m de comprimento, e com 7 m de altura. As paredes são revestidas de 

tijolinhos (que ficam à vista) e o piso é de cerâmica. As colunas que aparecem na 

área superior da catedral também passam pela Cripta, e tem 33 m de fundação 

(profundidade). Local de meditação, propicio para silenciar o coração e acalmar os 

pensamentos para escutar o que Deus tem a dizer, refere-se também ao Monte das 

Oliveira, quando Jesus e seus apostolos se retiram para orar (Lc 22, 39-46).  

Na Cripta, estão sepultados os restos mortais de três bispos: Dom José 

Alberto L. de Castro Pinto; Dom Hermínio Malzone Hugo e Dom Inácio João Dal 

Monte, “o bispo santo”, onde seu túmulo virou local de peregrinação, pois muitos 

fiéis, acreditando na sua santidade, oram e acendem velas, pedindo sua 

intercessão, motivo pelo qual a Igreja em Guaxupé iniciou um processo com o intuito 

de beatificá-lo.  

 

Foto 13 – Vista parcial da Cripta da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 14 – Tumulo de Dom Inácio na Cripta da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.4 Escadaria   

 

A entrada frontal é precedida de uma enorme escadaria revestida de pedra 

que leva aos três arcos e em seguida, as três portas.  

A escadaria tem quarenta (40) degraus. O Número quarenta na bíblia tem um 

sentido de teste, Deus testa a fidelidade de seu povo, 40 dias de chuvas no diluvio, 

Moisés passou quarenta dias jejuando no Monte Sinai, antes de receber os 10 

mandamentos. Este número também simboliza uma geração, isto é um ciclo de vida.  

O sentido mais significado para as escadarias é a passagem bíblica que 

relata que o povo ficou 40 anos no deserto, até chegar a terra prometida, a nova 

Catedral é esta “terra prometida” tão sonhada pelos diocesanos.  
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Foto 15 – Escadaria – Entrada da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.5 Galo no Alto da Torre   

 

A palavra noite, geralmente utilizada na bíblia traz o sentido de escuridão e 

trevas, representa um período de adversidade e perigo. Durante a noite as pessoas 

estão mais vulneráveis e desprotegidas e podem sofrer ataques com mais 

facilidades. Também representa momentos de profunda reflexão.  

Assim o galo no alto da torre simboliza o anuncio de um novo alvorecer, a 

chegada da luz, que é o próprio Cristo Jesus, que ira despertar a fé, e iluminar os 

caminhos de seus seguidores. 
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Foto 16 – Galo no alto da torre da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.6 Torres da Frente   

 

Os apóstolos de Jesus eram em sua maioria pescadores e utilizavam uma 

embarcação para manterem seu sustento e de suas famílias, em várias passagens 

bíblicas, são atingidos pelas intempéries do mar, a âncora é lançada para que o 

barco não se despedace e nem seja levado pelo mar. Para o autor sagrado está 

barca é a comunidade cristã e também a Igreja, responsável por conduzir os fiéis 

nas águas turbulentas do mundo, isto é o mar.  

 Assim surge a concepção das torres da entrada principal da Catedral com 33 

metros de altura, simbolizam esta âncora, sinal de segurança e esperança para a 

barca/Igreja e seus tripulantes/fiéis. 
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Foto 17 – Torres da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.7 Relógio  

 

Foi adquirido em São Paulo, na década de 1950, da empresa Michellini e Filho.  

Ele tem três mostradores de 5,4 m de diâmetro cada um. O ponteiro das horas tem 2 

m, e o de minutos, 2,7 m, sendo que os números são representados por traços. Esse 

relógio é elétrico e automático, foi considerado um dos maiores do Brasil na época 

de instalação, conforme mostra o Livro IV, página 158. Tem o sentido de contar o 

tempo da vida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 
 

 
Foto 18 – Relógio da Catedral 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.8 Sinos  

 

Em 30 de março de 1986, a Catedral de Guaxupé recebeu três sinos novos: o 

sino maior (SI) com 310 Kg; o sino médio (DÓ) com 210 Kg; e o menor (MI) com 110 

kg. O peso total dos sinos, acrescido dos eixos, suportes de madeira, correntes e 

material elétrico, somou 861 Kg. 

Em cada um dos sinos, consta uma legenda: no sino maior, dedicado à 

padroeira da cidade, Nossa Senhora das Dores, está escrito a frase “STABAT 

MATER21- 24 de agosto de 1903- 30 de março de 1986”; no sino médio, dedicado a 

Santo Antônio, está escrito: “LEX DEI IN CORDE IPSIUS22- Páscoa de 1986”; e no 

sino menor, dedicado a São Luiz Gonzaga, consta a inscrição “INNOCENS 

                                                           
21 

Do latim (Estava a mãe) é um hino do Século XIII, existem dois hinos com este nome: i) Stabat 
Mater Dolorosa (sobre as Dores de Maria); ii) Stabat Mater Speciosa, que, de maneira alegre, se 
refere ao Nascimento de Jesus. A expressão mais utilizada é a primeira, atribuído ao franciscano 
Jacopone da Todi ou ao Papa Inocêncio III. 

22 Do latim (lei de deus em seu coração) 
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MONIBUS A STABIT EN LOCO SANCTO23- Páscoa de 1986”. Cada um destes três 

sinos registra ainda: “CATEDRAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES DE 

GUAXUPÉ- DOM JOSÉ LOPES DE CASTRO PINTO, BISPO DIOCESANO, E 

PADRE LUIZ JANUÁRIO DOS SANTOS, CURA”.     

Após a inauguração dos novos sinos, os sineiros foram dispensados e 

substituídos por modernos dispositivos eletrônicos. Não ostante, quando ocorre 

algum problema no sistema eletrônico, os sinos têm que ser acionados 

manualmente, através de cordas. 

 

Foto 19 – Sinos da Catedral de Guaxupé-MG. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

 

                                                           
23 Do latim (Altruísta , entretanto, fez este local santo)  
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Foto 20 – Sino Maior – dedicado a Nossa Senhora. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 21 – Sino Médio – dedicado a Santo Antônio. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 22 – Sino pequeno – dedicado a São Luiz Gonzaga. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.9 Cruz Gloriosa de Cristo – XP   

 

Cristo é a tradução, em português, da palavra grega Χριστός (Khristós) que 

significa "Ungido". Os primeiros cristãos usavam a abreviação XP para fazerem 

referencia a sua fé. Com o surgimento dos primeiros símbolos religiosos a letra “P” 

obteve um destaque maior, assim na tradição oral, a abreviatura ficou PX, isto não 

alterou o sentido original do símbolo, nem do significado.    

Os antigos romanos eram politeístas (acreditavam em vários deuses), mas o 

imperador Constantino I, entrou para a história sendo o primeiro a assumir a fé 

crista, ele também foi responsável pelo Edito de Milão, em 313 D.C., que acabou 

com a perseguição romana aos cristãos. Entretanto Constantino I também era 

adorador do Deus Sol (Sol Invictus), que era comemorado no dia 25 de dezembro e 

fez a junção destes dois símbolos religiosos, colocou o XP, sobreposto junto com o 

símbolo do sol, chamada de Cruz Gloriosa de Cristo. 
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Este símbolo, foi colocado em local de destaque na frente da Catedral, entre 

as duas torres, e faz referencia a Cristo na cruz, que é a luz de nossas vidas. 

 

Foto 23 – XP Visto de dentro da Catedral. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 24 – XP Visto de praça da Catedral. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.10 Entrada Principal (Frente)    

 

Na entrada principal tem-se três grandes arcos, este simbolismo também é 

notado nas duas torres, só que em proporções bem menores. 

  Para a tradição Judaica Crista o número três tem um significado muito forte, é 

tido como o primeiro número completo, a plenitude pessoal, a Divindade, o Deus 

trino, e representa também a ressurreição.  

Assim ao adentrar na Catedral, os fiéis são recebidos pela Santíssima 

Trindade, mistério de um só Deus em três Pessoas, possuem a mesma natureza 

divina, a mesma grandeza, bondade e santidade: Deus Pai, Deus Filho e Deus 

Espírito Santo. O Pai, que também pode ser representado pela figura da Mãe é 

Amor, e respeita incondicionalmente a liberdade de seus filhos. O Filho que é Jesus 

Cristo: é o Verbo divino, que pelo sim de Maria, se fez homem e habitou entre nós, 

para cumprir a vontade de Deus e libertar os homens do pecado. O Espírito Santo, é 

o fogo abrasador e Consolador, perfeita união do Amor do Pai e da obediência e 

oração do Filho.  

O dogma da Trindade é um mistério de difícil compreensão e assimilação, 

pelas limitações e dureza dos corações humanos, é extremamente importante para o 

catolicismo, por isto deve ser compreendida pela fé e não pela razão.  
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Foto 25 – Entrada Principal da Catedral. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.11 Portas da Entrada Principal  

 

Inspiradas por Dom Hugo Bressane, as portas trazem os símbolos mais 

importantes da Paixão de Cristo, combinados com os símbolos da cidade de 

Guaxupé. Assim, nos entalhes feitos à mão, três portas muito altas, com folhas 

duplas de madeira e com cada folha mostrando quatro entalhes (totalizando vinte e 

quatro entalhes), cujo trabalho foi de um marceneiro de origem italiana chamado 

Américo Carlettovemos, em cada folha, uma abelha sem ferrão no centro da flor do 

maracujazeiro (Passiflora ou “Flor da Paixão”), suas estruturas florais se tornaram 

símbolos da paixão de Cristo: os três estiletes claviformes seriam os três cravos que 

pregaram Jesus na cruz;  (um em cada mão e um para os pés), a corona, com seus 

filamentos longos e agudos, representaria a coroa de espinhos; e as anteras, as 

cinco chagas (Mão Esquerda, Mão Direita, Pés, Coroa de espinhos, Lança que 

transpassa seu lado). Alguns cristãos dizem ainda que os estames seriam os 
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martelos empregados no suplício. A flor do maracujá figura também nos vitrais 

representativos das setes dores de Nossa Senhora. 

Assim, este é um convite à vida com Deus, que é doce como o mel.  

 

Foto 26 – Porta Entrada Principal da Catedral. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

 



51 
 

Foto 27 – Flor de Maracujá estilizada na Porta Principal da Catedral. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

5.12 Arcos da Assembleia 

 

Ao adentrarmos a Catedral, chama a atenção os imponentes arcos romanos 

que sustentam toda a estrutura e que envolvem toda a assembleia e o altar. Na 

parte da assembleia há doze arcos, sendo seis do lado direito e seis do lado 

esquerdo. Simbolizam os doze apóstolos. Um chamado para a assembleia ser 

apostola de Cristo. Os dois últimos arcos, um de cada lado, são  maiores que os 

outros. Significam os dois apóstolos com missões especiais, Pedro com as chaves 

do Reino dos Céus, responsável por edificar a igreja e guarda a fé, à esquerda, onde 

se encontra a Capela do Santíssimo Sacramento (Mt 16,18 19) e  João, o discípulo 

amado, com a missão de cuidar de Maria, arco à direita, onde se encontra a Capela 

de Nossa Senhora  das Dores (Jo 19, 26). 
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Foto 28 – Arcos da Assembleia lado esquerdo. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 29 – Arcos da Assembleia lado direito. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.13 Capela do Santíssimo Sacramento 

 

Na Capela do Santíssimo encontra-se o Sacrário, pequena caixa em forma de 

arca, com desenhos de querubins, faz referência a Ex 25,18. Guardando as devidas 

proporções históricas e teológicas, pode-se compará-lo à Arca da Aliança do povo 

de Deus do antigo Israel que continha os Dez Mandamentos. Para o povo judeu, a 

arca era  sinal da presença real de Javé. Para a fé católica, o Sacrário, com as 

partículas consagradas, significa a presença viva, real e ressuscitada de Jesus 

Cristo, a Nova e definitiva Aliança, o Bom Pastor, a Luz e o Caminho para a vida de 

comunhão com o Pai. O conjunto de lâmpadas atrás do Sacrário são como tendas 

que protegem e iluminam a Arca.  

 

Foto 30 – Capela do Santíssimo Sacramento. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.14 Capela de Nossa Senhora das Dores  

 

Projetada para ficar de frente com a Capela do Santíssimo Sacramento, 

mostra que Maria nunca afasta o olhar de Jesus, foi sua primeira seguidora e 

continuou com Ele até o fim. Por observação associativa, pode-se dizer que a 

Imagem de Nossa Senhora das Dores é a mesma da primeira Catedral. 

 

Foto 31 – Capela de Nossa Senhora. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.15 Brasão de Armas   

 

Dom Inácio pediu para que fosse colocado na rosácea24 em cima da Capela 

do Santíssimo Sacramento, o Brasão de Armas de Dom Hugo, para homenagear 

seu grande esforço e obstinação. Dom Hugo Bressane de Araújo, nasceu em 

Machado-MG, em 04-09-1898. No dia 11-02-1923, foi ordenado sacerdote em 

Campanha-MG, por Dom João de Almeida. No consistório secreto de 19-12-1935, o 

Papa Pio XI o anunciou primeiro bispo residencial da Diocese de Bonfim-BA, foi 

ordenado Bispo em 16-02-1936. Adotou o lema episcopal “Qui perseveraverit usque 

in finem salvus erit” (Quem perseverar até o fim, será salvo), à luz dos evangelhos 

de Mateus e Marcos (Mt 24,13; Mc 13,13b). Governou a diocese de Guaxupé de 24-

11-1940 até 03-09-1951.  Em Cima da Capela de Maria está o Brasão de Dom 

Inácio João Dal Monte, nasceu na Fazenda Monte Alegre, em Ribeiro Preto - SP, no 

dia 28-08-1897. No dia 15-09-1912, recebeu o hábito capuchinho, em Bassano na 

Itália. Em 05-04-1924, foi ordenado sacerdote pelo Cardeal Patriarca Pedro La 

Fontaine, Veneza, Itália. foi nomeado Bispo, pelo Papa Pio XII, em 15-03-1949, e 

ordenado em 26-05-1949, em Santo Antônio da Platina - PR. Adotou como lema 

episcopal “Exiit qui seminat” (Saiu o Semeador), iluminado pelos evangelhos 

sinóticos (Mt 13,3 e Lc 8,5). Governou a diocese de Guaxupé de 07-09-1952 até 29-

05-1963 (data de seu falecimento). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
24 

Figura simétrica terminada em circunferência e apresentando mais ou menos, analogia com uma 
rosa; ou Vidraça de cores geralmente circular, muitas vezes rendilhada e magnífica, em igrejas. 
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Foto 32 – Vitral do brasão de Dom Hugo. 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 33 – Vitral do brasão de Dom Inácio. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.16 Batistério    

 

Localizado no corredor esquerdo, tem uma pequena parte rebaixada com 

escadas laterais, faz referência aos antigos locais de purificação dos judeus, no 

tempo de Jesus. O candidato ao batismo era emergido em um grande poço ou rio, a 

pessoa se rebaixa para o pecado e ressurge glorificado para uma nova vida, 

purificado e salvo, agora um novo membro da comunidade, integrante do corpo 

místico da igreja. O Batismo é a passagem para uma nova vida, libertação. A forma 

da pia batismal é variável. Nas Igrejas Romanas ela é octogonal. Tal fato faz lembrar 

o oitavo dia (ou primeiro dia) que na liturgia  cristã  é  o  dia  da ressurreição de 

Cristo.  Pelo batismo nos tornamos outro “Cristo”. ( Jo 1,29 34; Jo 20,1). Atualmente 

os batizados são realizados no Presbitério.  

 

Foto 34 – Batistério, ao lado a Pia Batismal. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.17 Quadros da Via Sacra  

 

Nos corredores estão expostos quadros, numerados de I a XIV, 

representando a Via Sacra, doloroso caminho que Jesus seguiu rumo ao Calvário. A 

maioria das Igrejas trazem estas “estações” assinaladas por cruzes, quadros ou 

pinturas, representando os principais momentos da Paixão de Cristo, começa com o 

julgamento de Jesus por Pôncios Pilatos, que aparece lavando as mãos; e termina 

com o sepultamento de Cristo pelos seus seguidores. 

 

Foto 35 – Quadros da Via Sacra. 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.18 Pentecostes  

 

Distribuídas e embutidas nas paredes da Catedral, por ocasião da 

consagração (1960), encontra-se doze cruzes feitas de mármore que representam 

os doze apóstolos. Junto à cada uma delas há a chama de uma vela simbolizando a 

descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isso mostra que a missão 

apostólica deve ser sempre iluminados pelo Espírito Santo (At 2,1-4). 

 

Foto 36 – Velas que simbolizam Pentecostes  

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.19 Lustres – Luz da Sabedoria   

 

Suas luzes iluminam a assembleia e o caminhar da comunidade, como 

lembra o Evangelista (Mt 5,14-16) “Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder 

uma cidade situada sobre um monte, Assim resplandeça a vossa luz diante dos 

homens, para que vejam as vossas boas obras, e glorifiquem a vosso Pai, que está 

no céus”. Os lustres são octogonal, lembram as Bem Aventuranças: 1) os pobres de 

espíritos; 2) os que choram; 3) os mansos; 4) os que tem fome e sede de justiça; 5) 

os misericordiosos; 6) os puros de coração; 7) os que promovem a paz e 8) os 

perseguidos (Mt 5,1-12), palavras de esperanças e alento para os cristão.  

 

Foto 37 – Conjunto de lustres 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.20 Pedra Angular  

 

Em todos os arcos, há na parte mais alta uma pedra que une e serve de apoio 

para as outras. Esta é a pedra angular, símbolo de Jesus, que encontramos na 

Bíblia, a pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular (Salmo 

118,22), significa também a pedra de sustentação e apoio para nossa vida (Isaias 

28, 16). 

 

Foto 38 – Pedra Angular nos Arcos 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.21 Entrada para o Presbitério  

 

Na entrada para presbitério, onde antigamente os fiéis, de joelhos, recebiam a 

sagrada comunhão, tem um frase, em latim Et de Petra, do lado esquerdo e Melle 

Saturavit Eos, do lado direito (Salmo 80 e Ex 16, 31), colocados por inspiração do 

então pároco, Monsenhor Antônio Marcos Noronha. Esta frase significa: Da Pedra, 

encheu-os com Mel. Isto é, a pedra que é o Cristo, lembra o Maná (pão descido do 

céu) no deserto com sabor de mel, símbolo da doçura e do amor ágape (doação). 

Do lado direito junto com a escrita em latim também tem outro símbolo muito forte 

para a fé cristã, Ramos de Trigo (Jo. 6, 50-52) e do outro lado, cachos de uva (Lc 22, 

17-20), o pão e o vinho, frutos do trabalho do homem, davam sustento, energia e 

alegria. Jesus utiliza destes elementos para instituir a Eucaristia (Mt 26, 26-30), e 

mostra que o espirito também tem que ser alimentado e fortalecido, Ele entrega seu 

próprio corpo a seus amigos. 

 

Foto 39 – Antiga Mesa de Comunhão lado direito  

 
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 40 – Antiga Mesa de Comunhão lado esquerdo  

 
Fonte: Acervo do autor 

 
Foto 41 – Detalhes da antiga Mesa de Comunhão lado esquerdo e direito 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor 
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5.22 Arcos do Presbitério  

 

Na primeira parte do presbitério, tem-se quatro arcos, dois de cada lado, 

representando os autores sagrados que foram responsáveis por relatar a vida e 

ensinamentos de  Jesus, os quatro  evangelistas, Matheus, Marcos, Lucas e João.  

 

Foto 42 – Arcos do Presbitério   

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 
 

Foto 43 – Panorâmica do Presbitério  
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Acervo do autor 
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5.23 Mesa da Palavra (Ambão) 

 

Na primeira parte do presbitério está a Mesa da Palavra ou também chamado 

de ambão25, lugar destinado para realizar as leituras litúrgicas. A palavra sempre foi 

importante para orientar o povo em sua caminhada, é Deus que nos fala ao longo da 

história, por intermédio dos autores sagrados. A palavra é viva e nos revigora, faz-

nos ficar mais próximos de Deus e da comunidade. 

 

Foto 44 – Mesa da Palavra 

 
Fonte: Acervo do autor 

 

 

                                                           
25

 Do grego anabaino, que significa subir, estar em posição elevada, ou de onde Deus fala. 
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5.24 Arcos do Altar  

 

Ao fundo nota-se sete arcos rodeando Cristo, o  número sete na Bíblia e na 

tradição judaica é o número da perfeição, soma do número 4, elementos da natureza 

(fogo, terra, água e ar) com o número 3, Santíssima Trindade (Pai, Filho e Espirito 

Santo). Por vezes, o número sete também transmite o máximo, mas em sofrimento, 

as sete dores de Nossa Senhora  estampadas nos  sete  vitrais  acima  dos  sete 

arcos. 

 

Foto 45 – Arcos do Altar 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.25 Vitrais do Altar-Mor   

 

Os sete vitrais para a capela-mor foram encomendados ao artista alemão 

Lorenz Heilmair, residente à época em Porto Alegre-RS em 20 de setembro de 1958.  

Representam as sete dores de Nossa Senhora, decorados também com a flor do 

maracujá e a abelha: 1º apresentação de seu filho, Jesus, no templo; 2º a fuga da 

Sagrada Família para o Egito; 3º a perda do menino Jesus no templo; 4º o encontro 

à caminho do Calvário; 5º aos pés da cruz; 6º quando recebe, em seus braços, o 

filho morto; e 7º quando Jesus foi sepultado. Conforme escreveu o então vigário da 

Paróquia, Padre Hermínio Malzone Hugo, no Livro do Tombo número IV página 232 

“as sete dores aparecem, nos vitrais, como lembrança e não como imagens, porque 

os vitrais são de decoração e não podem tirar a atenção dos fiéis, que deve estar 

concentrada no altar”. 

 

Foto 46 – Vitrais 1, 2 e 3 das Dores de Nossa Senhora  

 
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 47 – Vitrais 4 e 5 das Dores de Nossa Senhora  

 
Fonte: Acervo do autor 

 
 

Foto 48 – Vitrais 6 e 7 das Dores de Nossa Senhora  

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.26 Cristo no madeiro 

 

Perto da mesa de comunhão, tem um grande crucifixo de madeira pintada de 

óleo vermelho, onde o Cristo, feito de bronze, de cor escura como todo crucificado, 

que por asfixia vai perdendo a oxigenação, e em aspecto de sofrimento apresenta o 

semblante de dor (Lc 23, 16).    Vista lateralmente, tem o formato de uma serpente, 

referência ao episodio no deserto, onde o povo de Israel, perdido, blasfemou contra 

Deus e Moises (Nm 21,5), então foram sucumbidos por ataques de serpentes, então 

o povo se arrependeu, o Senhor disse a Moises: “faze uma serpente de bronze e 

põe-na sobre uma haste; e todo mordido que olhar para ela, viverá” (Nm 21, 8-9). 

Este Cristo, com a cabeça erguida e os olhos fechados, mostra que venceu a cruz e 

a dor, e reina com grande amor. 

 

Foto 49 – Cristo de bronze no madeiro  

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.27 Letreiro em Latim  

 

Abaixo da cruz, tem-se um letreiro escrito em latim: Petra – Autem – Christus, 

Que significa: A Pedra Entretanto é Cristo (1Cor 10, 4). Refere-se à passagem 

bíblica quando o povo no deserto, novamente duvida das promessas de Deus, 

devido à sede intensa. Então, Moisés suplica ao Senhor e com uma vara, bate em 

uma pedra e desta jorra água salvando a vida de seu povo (Ex 17, 6). Também no 

segundo testamento, Jesus retoma esta passagem ao encontrar a mulher 

Samaritana no Poço de Jacó, e lhe pede água, a mulher confusa não entende o 

sentido daquelas palavras e Jesus diz que Ele é a água Viva, “todo aquele que 

beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede” (Jo 4, 13 14). Assim, Jesus 

deve ser esta fonte de água viva que sacia nossas vidas. 

 

Foto 50 – Letreiro atrás da Mesa de Comunhão  

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.28 Cátedra  

 

É uma cadeira especial que fica no presbitério, atrás da mesa do altar.  É o 

símbolo do magistério episcopal e da alta autoridade eclesiástica. Desta acepção 

surge a expressão latina “ex cathedra”, da autoridade conferida pela cátedra, 

pertence ao Bispo Diocesano que, a rigor, possui o múnus, atribuição ou a missão 

de ensinar, santificar e pastorear sua Igreja Diocesana. É símbolo do poder que 

deve ser entendido como sugere a passagem biblica do “Lava-pés” (Jo 13, 5-9). 

 

Foto 51 – Cátedra 

 
Fonte: Acervo do autor 
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5.29 Altar – Mesa de Imolação   

 

Símbolo de sacrifícios, de entrega total. Local onde eram feitas as oferendas 

ao Senhor. Mesa da Última Ceia e de proximidade com Deus.  Composta de uma 

pedra de mármore de um só bloco, pesando cerca de 1.500 Kg, sua planta foi 

idealizada pelo professor Antônio Van Seol Wiel, escultor holandês que na época 

residia em Mogi das Cruzes-SP, enquanto que a execução ficou a cargo da 

Marmoraria Fonetti, da cidade de São Paulo. Em certa época da história da Igreja, 

as missas eram rezadas sobre o túmulo de um mártir. Para manter esta tradição e 

conservar a memoria, foi embutido dentro dos altares das Igrejas, uma caixinha com 

relíquias de um mártir, chamada de Pedra d´ara. Dentro do sepulcro da mesa do 

altar desta Catedral, está uma ata, que foi transcrita no Livro do Tombo número IV, 

páginas 259, 259 verso e 260 “...o altar é simples, para convidar ao ágape de amor 

que deve reunir os cristãos em torno da mesa da família...” e as relíquias dos santos 

mártires Fidente26 e Vitória27, ainda na mesa do altar tem-se 5 pequenas cruzes, que 

simbolizam as 5 chagas de cristo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 

 Não foi encontrado nenhuma referência sobre este Santo Mártir  
27

 Jovem e virgem, foi exilada de Roma, conta a “legenda” que, que Vitória através de jejum e 
orações, venceu um grande dragão, foi morta com um golpe de espada. Martirizada em 19-12. 
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Foto 52 – Alta da Catedral  

 
Fonte: Acervo do autor 

 

Foto 53 – Mesa de Imolação   

  
Fonte: Acervo do autor 
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Foto 54 – Pedra D´ara no Altar da Catedral  

 
Fonte: Acervo do autor 
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6 TOMBAMENTO DA CATEDRAL DE GUAXUPE   

 

A segunda Catedral de Guaxupé, e os arredores da Praça Américo Costa, 

edificações, calçamento de paralelepípedos, formam um conjunto arquitetônico, 

paisagístico e histórico de grande relevância histórico cultural, que foi Tombado pelo 

Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Guaxupé em 

julho de 2012, pelo Processo de Tombamento nº 16 “Catedral de Nossa Senhora 

das Dores”, com Deliberação Normativa do CONEP nº 02/2012.  

É importante ressaltar que após este processo de tombamento, todo o 

perímetro de entorno a segunda Catedral ficou sob a proteção do poder público 

municipal, sendo que qualquer intervenção nessa área deve ser submetida à 

aprovação do Conselho Deliberativo Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de 

Guaxupé. Em Abranches (2012) encontra-se o parecer técnico completo: 

Após análise, declaro parecer favorável e de suma importância o 

tombamento municipal da Catedral de Nossa Senhora das Dores, localizada 

na Praça Américo Costa, centro de Guaxupé, Minas Gerais. 

Com suas características arquitetônicas, a catedral de Guaxupé, iniciada em 

1943 e concluída em 1960, além de de ser um marco histórico e cultural, 

enriquece sobremaneira a paisagem urbana do município, proporcionando aos 

expectadores mais atentos, interessantes estímulos contemplativos, uma vez 

que apresenta também inegável beleza cênica. Beleza esta que, sob a ótica da 

preservação paisagística, deve ser mantida integrada ao seu espaço e 

ambiência. Nesse sentido, a nova Sé de Guaxupé pode ser compreendida como 

patrimônio arquitetônico, histórico e cultural do município, sendo, inclusive, 

listada no “Levantamento Preventivo dos Bens Materiais e Imateriais de 

Interesse de Proteção Cultural no Município de Guaxupé”, realizado pela 

Promotoria de Justiça da Comarca de Guaxupé. Neste relatório, o Ministério 

Público de Minas Gerais propõe que a catedral fique sob proteção municipal.     

Ao efetivar o tombamento da Catedral de Nossa Senhora das Dores, a 

comunidade certamente dá o exemplo de valorização dos diferentes estilos 

arquitetônicos presentes no nosso município, ao mesmo tempo em que torna 

possível o estudo da evolução e transformação do lugar, evidenciando a 

arquitetura e suas tendências. 
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Soma-se a isso, o fato de o novo templo católico de Guaxupé ser considerado, 

por muitos, a terceira maior catedral do Brasil e a quinta maior da América 

Latina. Assim, a imponência da Catedral de Nossa Senhora das Dores é motivo 

de orgulho para os guaxupeanos, que a transformaram no cartão-postal oficial 

de Guaxupé, parada obrigatória para aqueles que visitam a cidade. 

Diante destas justificativas, considero a Catedral de Nossa Senhora das Dores 

um Bem Cultural, pois sua particularidade arquitetônica e histórica, enriquece o 

já significativo acervo eclético urbano de Guaxupé.                                                
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 

A Companhia Mogiana de Estradas de Ferro, trouxe muito desenvolvimento 

para Guaxupé, construiu toda a infraestrutura para os seus serviços de transporte, 

criou todo um complexo de estação, garagens e oficinas de seus trens – chamado 

ainda hoje de FEPASA (Ferrovia Paulista S/A), que inclusive é um Bem Tombado 

pelo Patrimônio Histórico de Guaxupé por se tratar de um marco arquitetônico da 

maior relevância para a cidade. 

 A economia guaxupeana ganha expresso regional e nacional com a 

expansão da cultura cafeeira, estes avanços foram responsáveis por aquecer o 

mercado interno, atrair novos investidores, modernizou de certa forma o maquinário 

das lavouras e trouxe aumento populacional. 

A Catedral de Nossa Senhora das Dores, o Complexo Ferroviário da 

Companhia Mogiana de Estrada de Ferro, o prédio dos Correios, e tantas outras 

construções, foram sinais de prosperidade e de uma situação cultural ao nível de 

outros centros urbanos mineiros.  

O município de Guaxupé possui um conjunto arquitetônico que se destaca, 

constituído, em sua maioria, por edificações térreas. Na composição urbana, se 

destacam as praças, ambiências de convivência e manifestações públicas que 

proporcionam o viver coletivo.  

 Os bens culturais de valor histórico e arquitetônico do município, são 

razoavelmente grandes e vários foram tombados pelo Conselho Deliberativo 

Municipal do Patrimônio Histórico e Cultural de Guaxupé. Não obstante, estes sítios 

históricos têm sofrido ameaças de intervenções nas edificações remanescentes que 

os descaracterizam. Faz-se necessário a sua proteção, conservação e manutenção.  

 Escrever sobre a história de algo é sempre desafiador, pois existem poucos 

registros oficiais e muitos já foram danificados pelo tempo, entretanto tem-se uma 

alternativa muito preciosa, a tradição oral, que em alguns lugar já foi totalmente 

esquecida, caso este descuido prossiga pode-se ter um prejuízo gigantesco para a 
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humanidade, pois várias conhecimentos que chegaram até os dias de hoje, foram 

por causa desta linguagem. Pesquisar no Livro do Tombo é um privilegio único, 

sentir o peso de uma história centenária nas mãos e “correr os olhos” nas linhas do 

tempo é realmente incrível, como um filme que começou em preto e branco e 

terminou colorido. As observações sobre os aspectos arquitetônicos e iconográficos 

da Segunda Catedral estão muito longe de serem exauridos. Este trabalho propõe 

acender uma luz de curiosidade e servir de inspiração para que outros possam 

navegar por águas mais profundas, e descobrir as riquezas escondias nas entranhas 

da história de Guaxupé e de seus patrimônios históricos.       
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