Ordinário da Missa
Ordinarium Missæ

Português - Latinum

RITUS INITIALES

RITOS INICIAIS

INTROITUS

SAUDAÇÃO

V. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti.
R. Amen.

S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
P. Amen.

1. V. Gratia Domini nostri Iesu Christi, et caritas Dei, et
communicatio Sancti Spiritus sit cum omnibus vobis.
R. Et cum spiritu tuo.

1. S. A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e
a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
P. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

vel:
2. V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

ou:
2. S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.

vel:
3. V. Gratia vobis et pax a Deo Patre nostro et Domino Iesu
Christo.
R. Et cum spiritu tuo.

ou:
3. S. A graça e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, nosso
Senhor, estejam convosco.
P. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

ACTUS PÆNITENTIALIS

ACTO PENITENCIAL

V. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut apti simus ad sacra mysteria
celebranda.

S. Irmãos: Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados.

1. R. Confiteor Deo omnipotenti et vobis, fratres,
quia peccavi nimis
cogitatione, verbo, opere et omissione:
mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa.
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1. P. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
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Ideo precor beatam Mariam semper Virginem,
omnes Angelos et Sanctos,
et vos, fratres, orare pro me
ad Dominum Deum nostrum.

E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

vel:
2. V. Miserere nostri, Domine.
R. Quia peccavimus tibi.
V. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam.
R. Et salutare tuum da nobis.

ou:
2. S. Tende compaixão de nós, Senhor.
P. Porque somos pecadores.
S. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia.
P. E dai-nos a vossa salvação.

vel:
3. V. Qui missus es sanare contritos cordes: Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Qui peccatores vocare venisti: Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Qui ad dexteram Patris sedes, ad interpellandum pro nobis:
Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

ou:
3. S. Senhor, que fostes enviado pelo Pai a salvar os corações
atribulados, Senhor, misericórdia.
P. Senhor, misericórdia.
S. Cristo, que viestes chamar os pecadores, Cristo, misericórdia.
P. Cristo, misericórdia.
S. Senhor, que estais à direita do Pai a interceder por nós,
Senhor, misericórdia.
P. Senhor, misericórdia.

V. Misereatur nostri omnipotens Deus et, dimissis peccatis nostris,
perducat nos ad vitam æternam.
R. Amen.
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S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
P. Amen.
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KYRIE

INVOCAÇÕES

V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.
V. Christe, eleison.
R. Christe, eleison.
V. Kyrie, eleison.
R. Kyrie, eleison.

S. Senhor, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
P. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.

GLORIA

HINO

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te, adoramus te,
glorificamus te, gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus, Rex cælestis,
Deus pater omnipotens.
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus,
tu solus Altissimus,
Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu:
in gloria Dei Patris.
Amen.

Glória a Deus nas alturas,
e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, Rei dos céus,
Deus Pai todo-poderoso:
nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos,
nós Vos glorificamos, nós Vos damos graças,
por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito,
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai:
Vós que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós;
Vós que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica.
Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós.
Só Vós sois o Santo;
só Vós, o Senhor;
só Vós, o Altíssimo,
Jesus Cristo;
com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai.
Amen.
7

8

COLLECTA

ORAÇAO COLECTA

V. Oremus. …
R. Amen.

S. Oremos. …
P. Amen.

LITURGIA VERBI

LITURGIA DA PALAVRA

LECTIO PRIMA ET PSALMUS

PRIMEIRA LEITURA E SALMO

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Palavra do Senhor.
P. Graças a Deus.

LECTIO SECUNDA ET CANTUS ALLELUIA VEL ALTER CANTUS

SEGUNDA LEITURA E ALELUIA OU OUTRO CÂNTICO

Verbum Domini.
R. Deo gratias.

Palavra do Senhor.
P. Graças a Deus.

EVANGELIUM

EVANGELHO

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Lectio sancti Evangelii secundum N.
R. Gloria tibi, Domine.

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo S. N.
P. Glória a Vós, Senhor.

V. Verbum Domini.
R. Laus tibi, Christe.

S. Palavra da salvação.
P. Glória a Vós, Senhor.

HOMILIA

HOMILIA
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CREDO

PROFISSÃO DE FÉ

Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem cæli et terræ,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum Christum,
Filium Dei unigenitum, et ex Patre natum ante omnia sæcula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum, consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter nostram salutem
descendit de cælis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus est.
Crucifixus etiam pro nobis sub Pontio Pilato;
passus et sepultus est, et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas, et ascendit in cælum,
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
judicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.
Et unam, sanctam, catholicam et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum.
Et expecto resurrectionem mortuorum, et vitam venturi sæculi.
Amen.

Creio em um só Deus,
Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigénito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;
gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por Ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação desceu dos Céus.
E encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria,
e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras;
e subiu aos Céus, onde está sentado à direita do Pai.
De novo há-de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos Profetas.
Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica.
Professo um só baptismo para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos,
e a vida do mundo que há-de vir.
Amen.

ORATIO UNIVERSALIS

ORAÇÃO UNIVERSAL
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LITURGIA EUCHARISTICA

LITURGIA EUCARÍSTICA

OFFERTORIUM

OFERTÓRIO

V. Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
panem, quem tibi offerimus, fructum terræ et operis manuum hominum:
ex quo nobis fiet panis vitæ.

S. Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo pão que recebemos da
vossa bondade, fruto da terra e do trabalho do homem, que hoje Vos
apresentamos, e que para nós se vai tornar Pão da vida.

R. Benedictus Deus in sæcula.

P. Bendito seja Deus para sempre.

V. Per huius aquæ et vini mysterium eius efficiamur divinitatis consortes,
qui humanitatis nostræ fieri dignatus est particeps.

S. Pelo mistério desta água e deste vinho sejamos participantes da
divindade d‘Aquele que assumiu a nossa humanidade.

Benedictus es, Domine, Deus universi, quia de tua largitate accepimus
vinum, quod tibi offerimus, fructum vitis et operis manuum hominum, ex
quo nobis fiet potus spiritalis.

Bendito sejais, Senhor, Deus do universo, pelo vinho que recebemos da
vossa bondade, fruto da videira e do trabalho do homem, que hoje Vos
apresentamos e que para nós se vai tornar Vinho da salvação.

R. Benedictus Deus in sæcula.

P. Bendito seja Deus para sempre.

V. In spiritu humilitatis, et in animo contrito suscipiamur a te, Domine;
et sic fiat sacrificium nostrum in conspectu tuo hodie ut placeat tibi,
Domine Deus.

S. De coração humilhado e contrito sejamos recebidos por Vós, Senhor.
Assim o nosso sacrifício seja agradável a vossos olhos.

Lava me, Domine, ab iniquitate mea, et a peccato meo munda me.

Lavai-me, Senhor, da minha iniquidade e purificai-me do meu pecado.

Orate, fratres: ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud
Deum Patrem omnipotentem.

Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai
todo-poderoso.

R. Suscipiat Dominus sacrificium de manibus tuis ad laudem et gloriam
nominis sui, ad utilitatem quoque nostram totiusque Ecclesiæ suæ
sanctæ.

P. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu
nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
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ORATIO SUPER OBLATA

ORAÇÃO SOBRE AS OBLATAS

V. Oremus. …
R. Amen.

S. Oremos. …
P. Amen.

PREX EUCHARISTICA II

ORAÇÃO EUCARÍSTICA II

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Sursum corda.
R. Habemus ad Dominum.
V. Gratias agamus Domino Deo nostro.
R. Dignum et iustum est.

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
P. O nosso coração está em Deus.
S. Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
P. É nosso dever, é nossa salvação.

V. Vere dignum et iustum est, æquum et salutare, nos tibi, sancte Pater,
semper et ubique gratias agere per Filium dilectionis tuæ Iesum Christum,
Verbum tuum, per quod cuncta fecisti: quem misisti nobis Salvatorem et
Redemptorem, incarnatum de Spiritu Sancto et ex Virgine natum.
Qui voluntatem tuam adimplens et populum tibi sanctum acquirens
extendit manus cum pateretur, ut mortem solveret et resurrectionem
manifestaret.
Et ideo cum Angelis et omnibus Sanctis gloriam tuam prædicamus, una
voce dicentes:

S. Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente
nosso dever, é nossa salvação, dar-Vos graças sempre e em toda a parte
por Jesus Cristo, vosso amado Filho.
Ele é a vossa Palavra, por quem tudo criastes. Enviado por Vós como
Salvador e Redentor, fez-Se homem pelo poder do Espírito Santo e
nasceu da Virgem Maria.
Para cumprir a vossa vontade e adquirir para Vós um povo santo,
estendeu os braços e morreu na cruz; e, destruindo assim a morte,
manifestou a vitória da ressurreição.
Por isso, com os Anjos e os Santos, proclamamos a vossa glória, cantando
numa só voz:

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Santo, Santo, Santo,
Senhor, Deus do Universo.
O céu e a terra proclamam a vossa glória.
Hossana nas alturas.
Bendito O que vem em nome do Senhor.
Hossana nas alturas.
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V. Vere Sanctus es, Domine, fons omnis sanctitatis. Hæc ergo dona,
quæsumus, Spiritus tui rore sanctifica, ut nobis Corpus et Sanguis fiant
Domini nostri Iesu Christi.

S. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a
santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito,
de modo que se convertam, para nós, no Corpo e Sangue de Nosso
Senhor Jesus Cristo.

Qui cum Passioni voluntarie traderetur, accepit panem et gratias agens
fregit, deditque discipulis suis, dicens:

Na hora em que Ele Se entregava, para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos,
dizendo:

Accipite et manducate ex hoc omnes:
hoc est enim Corpus meum, quod pro vobis tradetur.
Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et calicem, iterum gratias
agens dedit discipulis suis, dicens:
Accipite et bibite ex eo omnes:
hic est enim calix Sanguinis mei
novi et æterni testamenti,
qui pro vobis et pro multis effundetur
in remissionem peccatorum.
Hoc facite in meam commemorationem.
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Tomai, todos, e comei:
isto é o meu Corpo que será entregue por vós.
De igual modo, no fim da Ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu-o
aos seus discípulos, dizendo:
Tomai, todos, e bebei:
este é o cálice do meu Sangue,
o Sangue da nova e eterna aliança,
que será derramado por vós e por todos,
para remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de Mim.

MYSTERIUM FIDEI

MISTÉRIO DA FÉ

R. Mortem tua annuntiamus, Domine,
et tuam resurrectionem confitemur,
donec venias.

P. Anunciamos, Senhor, a vossa morte,
proclamamos a vossa ressurreição.
Vinde, Senhor Jesus!

V. Memores igitur mortis et resurrectionis eius, tibi, Domine, panem vitæ
et calicem salutis offerimus, gratias agentes quia nos dignos habuisti
astare coram te et tibi ministrare.

S. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de
vosso Filho, nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e
Vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para Vos servir
nestes santos mistérios.
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Et supplices deprecamur ut Corporis et Sanguinis Christi participes a
Spiritu Sancto congregemur in unum.

Humildemente Vos suplicamos que, participando no Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos, pelo Espírito Santo, num só corpo.

Recordare, Domine, Ecclesiæ tuæ toto orbe diffusæ, ut eam in caritate
perficias una cum Papa nostro N. et Episcopo nostro N. et universo clero.

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a
perfeita na caridade em comunhão com o Papa N., o nosso Bispo N. e
todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.

Memento etiam fratrum nostrorum, qui in spe resurrectionis dormierunt,
omniumque in tua miseratione defunctorum, et eos in lumen vultus tui
admitte.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança
da ressurreição, e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram
deste mundo: admiti-os na luz da vossa presença.

Omnium nostrum, quæsumus, miserere, ut cum beata Dei Genetrice
Virgine Maria, beatis Apostolis et omnibus Sanctis, qui tibi a sæculo
placuerunt, æternæ vitæ mereamur esse consortes, et te laudemus et
glorificemus per Filium tuum Iesum Christum.

Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida
eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bemaventurados Apóstolos
e todos os Santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa
amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho.

Per ipsum, et cum ipso, et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti,
in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia sæcula
sæculorum.

Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai todo-poderoso, na
unidade do Espírito santo, toda a honra e toda a glória agora e para
sempre.

R. Amen.

P. Amen.

RITUS COMMUNIONIS

RITOS DA COMUNHÃO

V. Praeceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus
dicere:

S. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
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Pater noster, qui es in cælis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua, sicut in cælo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.

Pai nosso, que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino,
seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

V. Libera nos, quæsumus, Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem
in diebus nostris, ut, ope misericordiæ tuæ adiuti, et a peccato simus
semper liberi et ab omni perturbatione securi: exspectantes beatam spem
et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi.

S. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias,
para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do
pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Quia tuum est regnum, et potestas, et gloria in sæcula.

Vosso é o reino e o poder e a glória para sempre.

SIGNUM PACIS

ORAÇÃO DA PAZ

V. Domine Iesu Christe, qui dixisti Apostolis tuis: Pacem relinquo vobis,
pacem meam do vobis: ne respicias peccata nostra, sed fidem Ecclesiæ
tuæ; eamque secundum voluntatem tuam pacificare et coadunare
digneris. Qui vivis et regnas in sæcula sæculorum.
R. Amen.

S. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos Apóstolos: Deixo-vos a
paz, dou-vos a minha paz: não olheis aos nossos pecados mas à fé da
vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade. Vós que
sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
P. Amen.

V. Pax Domini sit semper vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Offerte vobis pacem.

S. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
P. O amor de Cristo nos uniu.
S. Saudai-vos na paz de Cristo.
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FRACTIO PANIS

FRACÇÃO DO PÃO

V. Hæc commixtio Corporis et Sanguinis Domini nostri Iesu Christi fiat
accipientibus nobis in vitam æternam.
R. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi: dona nobis pacem.

S. Esta união do Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, que
vamos receber, nos sirva para a vida eterna.
P. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

COMMUNIO

COMUNHÃO

V. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi. Beati qui ad cenam
Agni vocati sunt.
R. Domine, non sum dignus, ut intres sub tectum meum, sed tantum dic
verbo, et sanabitur anima mea.

S. Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.
P. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei
uma palavra e serei salvo.

POSTCOMMUNIO

ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO

V. Oremus. …
R. Amen.

S. Oremos. …
P. Amen.

RITUS CONCLUSIONIS

RITOS DE CONCLUSÃO

V. Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
V. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
R. Amen.

S. O Senhor esteja convosco.
P. Ele está no meio de nós.
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.
P. Amen.

V. Ite, missa est.
R. Deo gratias.

S. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
P. Graças a Deus.
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