
 

 

São Leonce de Fréjus 
São Leonce nasceu em Nîmes no meio do século 
IV, numa família profundamente cristã : ele é o 
irmão de São Castor, o bispo de Apt.  

Aspirando a uma vida de solteiro, ele é acolhido 
em Fréjus onde o bispo reteou ele e o ordenou 
sacerdote. Após a morte do bispo, os habitantes 
de Fréjus o escolheram para sucedê-lo. Ele 
governou a sua diocese na preocupação de 
desenvolver a vida monástica. Ele acolheu São-
Honorato que fundou o mosteiro de Lérins e foi o 
amigo de São João Cassien, fundador da abadia 
de São Vito em Marselha. Ele participou das 
discussões teológicas que agitaram sua época. 
Seu apostolado durou muitos anos e ele morreu 
cerca do ano 449.  

 

São Francisco de Paule 
Nasceu em Paola em Calábria em 1416, entendeu 
muito jovem a chamada do Senhor e se retirou 
para uma caverna. Rapidamente, os milagres que 
ele estava realizando ofereceu-lhe grande fama e 
as ermidas se multiplicaram em torno dele. E 
assim que nasceu a ordem doa Mínimos em 1436.  

Em 1483, Francisco foi chamado na cabeceira do 
rei da França Louis XI. Depois de ancorar em 
Bornes-les-Mimosas, ele veio para Fréjus que 
estava infestado pela peste. Através da sua 
oração, Deus livrou a cidade da epidemia. Ainda 
hoje, no terceiro domingo depois da Pascoa, os 
habitantes de Fréjus organizam a « Bravade » festa 
religiosa e tradicional comemorada em 
homenagem ao seu santo padroeiro. 

Após a morte do rei, Francisco se aposentou em 
Plessis-lès-Tours onde ele morreu no dia 2 de abril 
de 1507.  

 

« Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho 
único, para que quem acredita nele não pereça, 
mas tenha a vida eterna.»  
     João 3,16 

Sejam bem vindos ! 
Classificada Monumento Histórico desde 1862, a 
catedral de Fréjus é sobretudo a « Casa de Deus ». 
E um lugar consagrado às orações, à adoração e à 
vida fraterna. 

Independentemente da sua fé, não hesite em tirar 
um momento para rezar em silencio no 
recolhimento, para compartilhar a suas intenções 
ao Senhor, apresentar a ele as pessoas queridas e 
confiar-se.  

« Senhor Jesus, eu abro o meu coração para 
você. Você deu a sua vida para mim, eu gostaria 
de confiar a minha para você. Senhor, eu confio 
em você ! »  

Recém-chegados em Fréjus : Sejam bem-vindos 
em nossa paroquia ! Não tenham medo de se 
apresentar aos padres que estão felizes em receber 
vocês com a comunidade cristã ! Inscreva-se no 
boletim informativo para receber regularmente 
informações.  

Horários 
Missas de semana : 
 da terça-feira à sexta-feira : 18h15 
Missas dominicais :  
 Missa antecipada no sábado às 18h15,  
 Grande-Missa às 10h00 
Confissões :  
 no sábado : das 10h00 às 11h30 

Contacte-nos 
Paroquia 
67, rue Montgolfier 83600 FRÉJUS 
Telefone : 04 98 13 01 51 
 
Website : www.cathedralefrejus.fr 
Mail : cathedralefrejus@gmail.com 
Newsletter : inscrição no site Internet 
 
Permanência da secretaria (rua Montgolfier) 
Terças e quartas das 13h às 17h 
Quintas e sextas das 9h às 13h 

 

Catedral   
Nossa-Senhora  
e São-Leonce   
Fréjus 
No coração do grupo episcopal  
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Parte A : Nave Nossa-Senhora 
Parte B : Nave São-Estêvão  
O claustro (século XIII) da catedral é o unico claustro 
decorado da França. Paravisita-ô, é necessario ira ao 48 
rua do Cardeal FLEURY, Fréjus. 
 

Importante saber : Um bispo de Fréjus se tornou Papa !  
Entre os ilustres bispos de Fréjus, Monsenhor Jacques 
DUEZE, religioso dominicano, bispo de Fréjus de 1300 
até 1310, se tornou Papa de Avignon no nome de João 
XXII de 1316 até 1344.  

Un pouco de História 
A catedral Nossa-Senhora e São Leonce era a sede 
do bispo de Fréjus. Em 1958, com a partida do bispo 
para Toulon, ela se torna a catedral conjunta da 
diocese de Fréjus-Toulon. 

A primeira referência do bispo de Fréjus tem origem 
no concilio de Valence em 374 e atesta da presença 
estável de uma comunidade cristã. O primeiro bispo 
conhecido é São-Leonce (419-431). Talvez ele 
oficiou no batistério paleocristão que data do século 
V.  

O batistério, as duas igrejas (atualmente as duas 
naves da Catedral), e a residência do bispo 
(atualmente Prefeitura da cidade) formavam o 
« grupo episcopal ».  

Depois de um período obscuro e a passagem dos 
Sarrasins, Fréjus renasce graças ao bispo Riculphe ( 
por volta de 975). O s dois séculos seguintes viram 
sucessivamente subir as naves Norte e Sul : uma é 
dedicada à Nossa-Senhora e a outra à São-Estêvão. 
No século XVII, a nave da Nossa-Senhora era a 
catedral da diocese e a nave de Santo-Estêvão, a 
igreja paroquial de Fréjus. 

O claustro adjacente nos lembra que durante longos 
séculos, o colégio dos cônegos cercava os bispos e 
garantia nesses lugares o serviço litúrgico e a 
permanência da oração. 

 

O batistério do século V 
Ele é um dos mais antigos e mais bem conservado 
da França. E um exemplo raro da arquitetura 
paleocristã. No centro, une cuba octogonal servia ao 
batismo por imersão. O número 8 é o símbolo da 
Vida Eterna inaugurada pelo batismo. Pela sua 
morte e sua ressurreição, o Cristo torna o recém 
batizado uma criatura nova.  

O catecúmenos entravam pela pequena porta baixa, 
porque é com humildade e confiança que 
abraçamos a fé cristã. O recém batizado sai pela 
porta grande, porque se tornou, pelo batismo, 
criança de Deus e filho da Igreja.  

Mapa da Catedral 
1. Entrada - Portas em nogueira esculpidas (1530) 
2. Batistério paleocristão do século V 
3. Confessionário – A Assunção 
4. Morte de São José (século XVIII) 
5. Púlpito (século XVII) 
6. Santa Família de Camillo SATURNO (1561) 
7. Grande órgão de Pascoal QUOIRIN (1991) 
8. O sagrado coração com santa Margarida 

ALACOQUE  
9. São Leonce, bispo de Fréjus 
10. Altar principal consagrado em 2011 com o 

medalhão da Transfiguração (Jesus, Pedro, 
Jacques e João). Ele contém as relíquias de são 
Aygulf, oferecidas pela abadia de Lérins. A 
esquerda, o púlpito com os simbolos dos quatro 
evangelistas.  

11. Cátedra (cadeira do bispo) e cadeiral (século XV) 
12. Capela do Santíssimo Sacramento que abriga o 

antigo altar-mor (século XVIII) da igreja Nossa 
Senhora e os túmulos episcopais.  

13. A Santa Conversação : Maria, Isabel, Jesus e 
João-Batista  

14. Santa Margarida em êxtase em frente ao Sagrado- 
Coração (século XVIII)  

15. Relíquias de São Leonce, o Cristo morto  
16. Jesus com Marta e Maria  
17. A morte de São José 
18. Sacristia (não é para visitar)  
19. Um santo bispo em adoração (São Leonce ?)  
20. Santo André, carregando a cruz  
21. Capela das almas do purgatório com as relíquias 

de São Francisco de Paule  
22. Retábulo de Santa-Margarida (Jacopo DURANDI, 

pintura a têmpera sobre madeira, século XV), 
efigies de Monsenhor Guillaume de ROUFFILHAC 
(século XIV) e Monsenhor Louis DE BOUILLAC 
(século XV)  

23. Altar da Santíssima Virgem, antigo retábulo da 
igreja Santo Estêvão :  Os santos Estêvão, Leonce 
e Felix imploram a Santa Trinidade para Fréjus.  

24. Monumentos funerários de Monsenhor Pedro e 
Monsenhor Bartolomeo DE CAMELIN, bispos de 
Fréjus (século XVII)  

25. Cristo na cruz (início do século XVII)  
26. Almas do purgatório  
27. Doação do Rosario a São Domingos  História Visita 
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