
 
 

Informação para visitantes – Bem-vindo à Catedral Saint Mary’s   

Você está na catedral da Diocese de Glasgow e Galloway, da Igreja Episcopal Escocesa. A igreja foi 
construída para fazer com que as pessoas encontrem Deus de diversas maneiras. Às vezes é um lugar 
onde os indivíduos podem achar um espaço tranquilo e sagrado. Outras vezes é cheio de pessoas vindas 
para celebrar festas ou momentos significativos de suas vidas. É um local para concertos, exposições, 
conferências, celebrações e para a comunidade local. Acolhe uma congregação que tem raízes nas 
tradições celtas da Escócia, nas práticas e no culto da fé Católica,  que outrora uniu todos os cristãos nesta 
terra,  e também  nas modificações resultantesda Reforma Escocesa de 1560. 

Este edifício é simplesmente um lar para aqueles que têm uma longa tradição de culto a  Deus através de 
maneiras que fazem sentido em sua época. Foi  desenhado por Sir George Gilbert Scott (o mesmo que 
desenhou o edifício principal da Universidade da Glasgow) e foi inaugurado em 1871. Desde então, foi 
restaurado várias vezes  até tornar-se o  edifício atual. 

A Beleza 

Não é à toa que este espaço seja tão bonito. Muitas gerações da comunidade aqui têm trabalhado para 
fazer deste um espaço onde se encontra recantos privados assim como uma grandeza impressionante. 
Aqui, a beleza importa. O louvor que cá acontece ocorre num dos espaços interiores mais bonitos espaços 
interiores na Escócia. A música maravilhosa também é parte integral do nosso culto. A beleza  aproxima 
as pessoas de Deus. 

Os murais foram pintados pela artista Americana Gwyneth Leech. Preste atenção ao foguete que sobe ao  
céu  estrelado,  indicando que este é um lugar onde a tradição e modernidade se encontram. Logo que 
você entrar na igreja, verá Cristo ressuscitado em sua glória. Nos murais, pode-se ver a Arca de Noé e os 
animais terrestres e marinhos – cada um deles é uma espécie ameaçada. Perto  deles estão  Adão e Eva 
sendo expulsos do  Jardim do Éden por uma catástrofe ambiental. Acima do altar-mor, a Santíssima 
Virgem Maria, a quem o edifício é dedicado, recebe a notícia da anunciação pelo Arcanjo Gabriel. Ela é 
retratada num quarto com vista para o pináculo da própria catedral. 

Informação 

Há folhetos grátis com mais informação na parte de trás da catedral: Um Breve Histórico, Um Circuito 
Autoguiado, Os Murais, Os Vitrais, O Orgão e a Recepção. Há brochuras em cores dos murais e CDs da 
música do coro para venda. Voluntários da igreja estão prontos para ajudar . 

A Congregação  

A nossa congregação  tem uma tarefa: proclamar o amor incondicional de Deus à população de Glasgow 
e ao resto do mundo. Há mais de um século que, neste lugar, as pessoas têm reunido-se para dar 
testemunho de como eles conhecem e vivenciam o amor de Deus. Eles aspiram a tornar-se uma 
comunidade aberta, inclusiva e acolhedora.  



Aberto 

Pessoas vêm  aqui de lugares variados, cada uma atraída por algo diferente. Há quem seja atraído pelo 
esplendor da música, há quem venha em busca do ensino sobre a espiritualidade prática, alguns vêm 
pelas oportunidades de voluntariado e outros são atraídos pela comunidade aberta que se reúne semana 
após semana. Uma caraterística distintiva de suas vidas é a  abertura  a idéias novas;  gostam de ser 
contestados espiritualmente em formas diferentes. 

Inclusivo 

A congregação inclui de jovens a idosos. São pessoas de várias culturas e  países. São heterossexuais, são 
homossexuais. São solteiros, casados, têm parceiros ou não. São homens e mulheres. Moram  sozinhos, 
moram com  outros. São negros, são brancos. Têm ocupações diversas. São estudantes, profissionais, 
aposentados e desempregados. Entendem a verdade de maneiras diferentes. Têm variadas  razões por 
terem escolhido esta igreja com a sua casa espiritual. 

Acolhedor 

É um grupo diverso e dinâmico que tem sido  bem acolhido neste espaço. Todos os recursos ricos da 
tradição cristã são partilhados aqui por uma gente moderna que gosta de reunir-se. Quer seja a 
experiência de sentir-se absorvido na riqueza do louvor junto com centenas de pessoas, quer seja um 
encontro com Deus num recanto tranquilo, sinta-se bem-vindo aqui. 

Contato 

Você poderá descobrir muito mais sobre a Catedral no nosso site – www.thecathedral.org.uk, mas está 
disponível apenas em inglês. Também pode encontrar a catedral no Facebook – 
www.facebook.com/openinclusivewelcoming e no Twitter @thecathedral.  

Os cultos de domingo são às 8h30, às 10h30 e às 18h30. Todos são bem-vindos para participar plenamente 
no culto. Os cultos de manhã são cultos de Santa Ceia e isto é oferecida a todos. O culto de tarde 
normalmente são as vésperas corais duma beleza incomparável – um culto que nos aproxima mais e mais 
de Deus. Antes de sair, por favor  assine o livro de visitas. Também tome tempo para dar graças àqueles 
que construíram este lugar e àqueles que continuam a edificar uma congregação que representa uma 
mão estendida ao mundo.  

Uma Reza para os Visitantes 

Deus amoroso, esta catedral foi construída como uma casa por ti. Não porque precisas dela: não precisas. 
Não porque seja  grande o suficiente para conter-lo: não pode te conter. Não porque não podemos 
encontrar-te em outros lugares: podemos. Foi construída para ser um lugar de encontro onde as pessoas 
podem adorar, maravilhar, cantar, estudar, orar e refletir. Esteja com eles que vêm aqui e vá com eles 
quando partirem. Faça com que este lugar permaneça uma lembrança encantadora em suas mentes e que 
o teu amor seja milagroso nas suas vidas. Amém. 

(Baseado numa reza utilizada na catedral de Wells, difundida na série de BBC TV “Cathedrals” em janeiro de 2014.) 
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