
TODOS SÃO BEM-VINDOS

DOMINGOS

Eucaristia (BCP): 8 da manhã

Eucaristia com Coro 10 da manhã

Orações cantadas 5 da tarde

SEGUNDA A SÁBADO

Orações da manhã 8 da manhã

Eucaristia 8:15 da manhã

Orações da tarde 4 da tarde (não no sábado)

EUCARISTIA TAMBÉM NAS SEGUINTES HORAS

Segunda 12:15 (exceto feriados públicos)

Terça 12:15 (com orações para cura na primeira terça do mês) 

Quarta 10:30

Quinta 12:15

Sexta 12:15

ORAÇÕES DIÁRIAS

Fazem-se orações diárias a diferentes horas como parte do 
ministério do Centro de Espiritualidade. Os padres estão dis-
poníveis para orações pessoais.

HORÁRIO DE ABERTURA

Aberta das 7:00 às 18:00 horas (17:30 no inverno)

P. +61 8 9325 5766 • www.perthcathedral.org • info@perthcathedral.org 
www.facebook.com/StGeorgesCathedral

ANGLICAN DIOCESE OF PERTH, WESTERN AUSTRALIA
38 St Georges Terrace, Perth, WA 6000

CATEDRAL DE 
SÃO JORGE

DIOCESE ANGLICANA DE PERTH, 
WESTERN AUSTRALIA

consagrada 1888

GUIA DO VISITANTE

PORTUGUÊS  (PORTUGUESE)CONSTRUÇÃO

Estilo: ‘Neo-Gótico’ inglês
Material: Tijolo vermelho de fabrico local
Telhado: Vigas de madeira Jarrah local
Pilares: Pedra azul vitoriana
A Catedral foi restaurada extensivamente em 2004-8.

DIMENSÕES

Altura até ao topo da torre: 25,5m
Altura até ao topo das paredes: 11m
Comprimento: 49m
Largura nos transeptos: 28,5m

CRONOGRAMA

Início da Igreja de São Jorge original

A igreja tornou-se uma Catedral com a nomeação do 
primeiro Bispo de Perth. (Matthew Blagden Hale)

Diocesa construída (hoje escritórios da Catedral).

A atual Catedral foi iniciada.

A atual Catedral foi consagrada.

Torre adicionada.

Retábulos de alabastro adicionados.

Burt Memorial Hall adicionado.

Capela dos Soldados adicionada.

Cruz de Villers-Bretonneux foi rededicada e instalada 
na Capela dos Soldados.

Danos causados por terremoto.

Fleche (torre central) e sinos adicionados.

Sinos remoldados instalados.

Galeria Oeste e novo órgão e órgão para o coro 
instalados.

Restauração extensiva. Telhado de ardósia, fleche e 
janelas de mansarda restauradas.

Renovação do Órgão Oeste incluindo a adição de 
trompeta de bombarda e fanfarra de 32’.

Escultura Ascalon instalada.

Escola de Canto Cadogan aberta
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1. PIA BATISMAL
O batismo é o rito de iniciação na fé cristã. Ele envolve derramar 
água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Batismo é 
muitas vezes administrado em crianças, que são trazidas até à pia 
batismal pelos seus pais e padrinhos.

2. ÓRGÃO OESTE
Construído em1993 e restaurado em 2008-11, este órgão é um dos 
mais belos na Austrália. A caixa é feita de carvalho da Tasmânia e 
os tubos da frente são de latão brunido. O órgão tem 4 divisões, 
48 pausas e 3516 tubos.

3. ESTÁTUA DE SÃO JORGE
A estátua é da Bavaria e mostra São Jorge matando um dragão. 
Acredita-se que ele foi um soldado romano que se converteu ao 
cristianismo.

4. PÚLPITO
Ele é feito de pedra da Normandia, em França.

5. CAPELA DO SOLDADO
Construída como um Memorial de Guerra após a Guerra de 1914-
1918, esta Capela contém as bandeiras de associações e regimen-
tos, e memorabília militar (incluindo a Cruz Villers-Bretonneux). As 
escadas descem até à Capela do Santo Salvador.

6. CÁTEDRA DO BISPO
Este trono cerimonial é a cátedra do Bispo (ou Arcebispo), e 
é ela que dá o nome à ‘Catedral’ – distinguindo-a das outras 
igrejas como a Igreja Matriz da Diocese.

7. ALTAR-MOR
Este altar é feito de pedra com um tampo de mármore Foi 
dedicado e instalado em memória de Sir Frederick Barlee.

8. CORO ou CAPELA-MOR
As cadeiras na capela-mor são ocupadas pelo clero e coro da 
Catedral. St. George’s tem dois coros, com serviços de manhã 
e à tarde sendo cantados todos os domingos.

9. ALTAR DA NAVE
A Comunhão (Eucaristia ou Missa) é a recordação da última 
ceia de Jesus com seus apóstolos, e é essencial para o culto
Anglicano. O pão e vinho sacramentais são colocados neste 
altar, e é um ponto focal da Catedral.

10. ESTANTE DE LATÃO EM FORMA DE ÁGUIA
Esta é um belo exemplo de mobiliário litúrgico do século XIX e 
é usada para leitura da Bíblia Durante a liturgia. A águia repre-
senta força e longa vida.

BEM-VINDO À CATEDRAL DE SÃO JORGE

Bem-vindo à Catedral de São Jorge em Perth. É um prazer tê-lo 
aqui hoje. Você está em um lugar sagrado onde os Cristãos se 
juntam todos os dias para louvar a Deus e para rezar, às vezes 
com palavras, outras vezes em silêncio, e às vezes com música 
maravilhosa do órgão e do coro. 

Esta Catedral é um belo exemplo do estilo de arquitetura tradicio-
nal ‘Neo-Gótica’. Foi projetado pelo arquiteto de Sydney, Edmund 
Blacket, que nunca visitou o local de construção e que morreu 
antes da Catedral estar concluída.

Esteja à vontade para andar no interior, se maravilhar com sua be-
leza e olhar para as diversas características listadas. Você poderá 
querer parar para rezar ou para acender uma vela. Se você quiser 
falar com alguém sobre um determinado problema, peça para 
falar com o sacerdote de plantão.

Temos um programa completo de cultos de adoração diários, e 
qualquer pessoa, de qualquer ou nenhuma crença, é bem-vinda para 
assistir. Eles estão programados para uma variedade de horários 
para atender às necessidades dos que trabalham ou estão visitando 
a cidade. Encontrará detalhes completos no quadro de avisos, no 
exterior.

A Catedral de São Jorge também oferece música de renome mu-
ndial, artes dramáticas e visuais para a comunidade de Perth.

Esta Catedral é apoiada e mantida financeiramente por ofertas e 
nós gostaríamos de convidá-lo para fazer uma doação colocan-
do-a na caixa perto da Porta Oeste.

Que a abundante benção de Deus esteja com você durante a sua 
visita à Catedral

ALGUNS FATOS E DADOS

• A Catedral de São Jorge é a Igreja Matriz da Diocese Anglica-
na em Perth

• A Igreja Anglicana da Austrália é uma igreja membro da Comu-
nhão Anglicana mundial de igrejas - todas elas originárias da 
Igreja da Inglaterra

• Capacidade máxima de lugares sentados: 600

• Média de presenças nos domingos: 300

• A torre foi adicionada como um memorial para a Rainha Vitória 
e consiste de 9 sinos.

• Os Órgãos da Galeria Oeste e da Capela Mor foram 
construídos por Knud Smenge de Melbourne e instalados em 
1993-4. Eles têm cerca de 5000 tubos.


