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Calendário Litúrgico Próprio da Diocese de Bragança-Miranda

A Congregação para o Culto 
Divino e a Disciplina dos Sa-
cramentos aprovou o Calen-
dário próprio da Diocese de 
Bragança-Miranda e respe-
tivos textos das Missas e da 
Liturgia das Horas. O decreto 
570/15 foi assinado em Roma 
no dia 13 de Maio de 2016 e 
entrará em vigor a partir do 
I Domingo do Advento, aber-
tura do Ano Litúrgico-Pasto-
ral na nossa Diocese.
Conforme a Instrução Ge-
ral do Missal Romano no nº 
394: «É conveniente que cada 
diocese tenha o seu calendá-
rio e o seu próprio das Mis-
sas. (…) Na elaboração deste 
trabalho há-de conservar-se 
e defender-se o mais possível 
o domingo, como principal 
dia de festa, que não deve ser 
sacrificado a outras celebra-
ções que não sejam de máxi-
ma importância. Procurem 
também que o Ano litúrgico, 
reformado por decreto do II 
Concílio do Vaticano, não 
seja obscurecido por elemen-
tos secundários». 
Ouvido o Conselho Presbite-
ral e outros órgãos de comu-
nhão do Presbitério e des-
ta porção do Povo de Deus, 
consideramos também nós 
conveniente que a Diocese 

de Bragança-Miranda tenha 
o seu calendário e o seu pró-
prio Missal, Leccionário e Li-
turgia das Horas.
A Diocese de Bragança-Mi-
randa nunca teve um Calen-
dário Próprio aprovado pela 
Santa Sé. O Calendário par-
ticular que agora apresenta-
mos quer tributar um culto 
especial aos santos que nos 
são próprios e àquelas sole-
nidades, festas e memórias 
que nos dizem muito ou que 
agora foram alterados os dias, 
apesar de inscritas no Calen-
dário Universal. 
O calendário da Igreja de 
Bragança-Miranda abarca, 
por isso, todas as celebrações 
inscritas no Calendário Uni-
versal, no Calendário nacio-
nal português, com o acres-
cento das celebrações que 
indicamos em particular ou 
que sublinhámos pelo que 
para nós significam: as fes-
tas do padroeiro principal, 
S. Bento (21 de março e 11 
de julho); as celebrações dos 
Santos e Beatos que foram 
Bispos neste território: Fru-
tuoso. Martinho do Dume, 
Geraldo (5 de dezembro) e 
Bartolomeu dos Mártires 
(18 de julho); os Beatos Bra-
gançanos: Bento de Castro e 

Nicolau Dinis (17 de julho); 
a solenidade da Dedicação 
da igreja Catedral (7 de ou-
tubro) e de todas as igrejas 
dedicadas (25 de outubro); a 
festa da Basílica de Outeiro 
(14 de setembro); outras cele-
brações significativas na vida 
da Diocese: Bem-aventurada 
Virgem Maria, rainha, sob a 
invocação “das Graças” (22 
de agosto); Bem-aventura-
da Virgem Maria do Rosário 
(8 de outubro), os Pastores e 
Benfeitores defuntos (22 de 
maio), Santa Rita de Cássia 
(23 de maio); todos os Santos 
e Beatos da Diocese (1 de de-
zembro).
A Liturgia é a fonte e a esco-
la decisiva da fé da Igreja. S. 
Bento, padroeiro da Dioce-
se, interpela-nos a duas prio-
ridades, às quais queremos 
corresponder: o mistério de 
Cristo e a Liturgia: «não pre-
firam absolutamente nada a 
Cristo» e «nada anteponham 
ao serviço divino». Maria, a 
Senhora das Graças, seja nos-
sa mãe e companheira. 

Bragança, 17 de junho de 
2016

+José Manuel Garcia Cordeiro, 
Bispo de Bragança-Miranda

CALENDÁRIO PRÓPRIO
MARÇO
21 Trânsito de S. Bento, abade Padroeiro da Diocese
MAIO
22 Comemoração dos Pastores e benfeitores defuntos
23  Santa Rita de Cassia, religiosa
JULHO
11 S.BENTO,ABADE PADROEIRO DA EUROPA E DA DIOCESE Solenidade
17 Beatos Nicolau Dinis e Bento de Castro, mártires Memória
18 Beato Bartolomeu dos Mártires, bispo Memória
AGOSTO
22 Bem-aventurada Virgem Maria, Raínha Sob a invocação “das Graças” 
 Titular da Igreja Catedral e Padroeira principal da cidade de Bragança Memória
 Na Catedral e cidade de Bragança: Solenidade
SETEMBRO
14 EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ SANTO CRISTO DE OUTEIRO Festa
 Na Basílica de Outeiro: Solenidade
OUTUBRO
7 DEDICAÇÃO DA IGREJA CATEDRAL Festa
 Na Catedral: Solenidade
8 Bem-aventurada Virgem Maria do Rosário Memória
25 ANIVERSÁRIO DA DEDICAÇÃOD A IGREJA Solenidade
 Nas Igrejas dedicadas onde não se conhece a data da Dedicação
DEZEMBRO
1 Todos os Santos e Beatos da Diocese Memória
5 Santos Frutuoso, Martinho de Dume e Geraldo, bispos Memória

Há alguma coisa que não está a funcionar 
nesta maciça, pesada União [Europeia]. 
Mas não vamos deitar fora o bebé com a 
água do banho.

Papa 
Francisco
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