
PREFÁCIO DO NATAL 
 

VERE dignum et justum est, aequum et 
salutare, nos tibi semper et ubique gratias 

agere: Domine, sancte Pater omnipotens, 

aterne Deus: Quia per incarnati Verbi 
mysterium, nova mentis nostra oculis lux 

tua claritatis infulsit: ut dum visibilier 

Deum cognoscimus, per hunc in 
invisibilium amorem rapiamur. Et ideo 

cum Angelis et Archangelis, cum Thronis 

et Dominationibus, cumque omni militia 

calestis exercitus, hymnum gloria tua 
canimus, sine fine dicentes:  

R. Sanctus... 

 

E VERDADEIRAMENTE digno e 
justo, necessário e salutar que, sempre e 

em toda parte Vos demos graças, 

Senhor, Pai santo, Deus onipotente e 
eterno, porque, pelo mistério do Verbo 

Incarnado, aos olhos da nossa mente 

brilhou nova luz do vosso esplendor, a 
fim de que, conhecendo Deus de forma 

visível, por ele sejamos arrebatados ao 

amor das coisas invisíveis. Por isso, em 

união com os Anjos e Arcanjos, com os 
Tronos e Dominações e com toda a 

milícia do exercito celeste, cantamos 

um hino a Vossa gloria, repetindo sem 
fim: R. Santo...  

 
 

COMMUNIO 
 

Mt. 2, 20 – Tolle Púerum et Matrem ejus, 

et vade in terram Israel: defúncti sunt 

enim, qui quaerébant ánimam Púeri. 

Toma o Menino e sua Mãe e vai para a 

terra de Israel; pois já morreram os que 

buscavam a vida do Menino.  

 
 

 

POSTCOMMUNIO 
 

Per hujus, Dómine, operatíonem mystérii, 

et vítia nostra purgéntur, et justa desidéria 

compleántur. Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum 

vívit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 

Deus, per ómnia saécula saeculórum. 

R. - Amen. 

Fazei, Senhor, que pela virtude deste 

mistério sejam purificados os nossos 

vícios e satisfeitos os santos desejos. 
Por Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 R. – Amém. 
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INTROITO Sab. 18, 14-15 
 

Dum médium siléntium tenérent ómnia, 
et nox in suo cursu médium iter habéret, 

omnípotens Sermo tuus, Dómine, de 

caelis a regálibus sédidus venit. Ps. 92, I. 

Dóminus regnávit, decorem indútus est: 
indútus est Dóminus fortitúdinem, e 

praecínxit se. Glória Patri… 

 

Enquanto todas as coisas estavam 
mergulhadas em profundo silêncio e 

a noite no seu curso ia a meio do 

caminho, a tua palavra onipotente, 

Senhor, baixou dos Céus, do seu 
trono real. Sl. 92, I. O Senhor reinou 

e vestiu-se de esplendor; p Senhor 

revestiu-se e cingiu-se de fortaleza. 
Glória ao Pai... 

 
 

ORATIO (COLETA) 
 

Omnípotens sempitérne Deus, dirige 

actus nostros in beneplácito tuo: ut in 

nomine dilécti Fílii tui mereámus bonis 

opéribus abundáre: Qui tecum vivit ET 
regnat.. 

R. - Amen. 

Ó Deus onipotente e sempiterno, 

dirigi os nossos atos segundo o 

vosso beneplácito, para que em 

nome do vosso amado Filho 
mereçamos abundar em boas obras. 

Ele que conVosco vive e reina. 

R. Amen. 
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EPÍSTOLA (Gal 4, 1-7) 

Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Gálatas. 
Irmãos: Enquanto o herdeiro é menino, em nada difere de um servo, 

ainda que seja senhor de tudo; mas está debaixo dos tutores e curadores, até 

ao tempo determinado pelo pai; assim também nós, quando éramos meninos, 

éramos servos dos rudimentos do mundo. Mas, quando chegou a plenitude do 
tempo, Deus enviou seu filho, feito da mulher, feito sob a lei, a fim de que 

remisse aqueles que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de 

filhos. E, porque vós sois filhos, Deus mandou aos vossos corações o Espírito 
de Seu Filho que clama: Abba, Pai. Portanto já nenhum de vós é servo, mas 

filho; e se é filho, também é herdeiro por Deus. 

R. Deo grátias. 

 

GRADUAL 
 

Ps. 44, 3 et 2 – Speciósus forma prae 
fíliis hóminum: diffúsa est grátia in 

lábiis tuis. V. Eructávit cor meum 

verbum bonum, dico ego opera mea 
Regi: língua mea cálamus scribae, 

velóciter scribéntis. 

És o mais belo os filhos dos homens; a 
graça derramou-se em teus lábios. V. 

Do meu coração saiu uma palavra boa, 

eu digo ao rei as minhas obras; a minha 
língua é como a pena do escrivão que 

escreve depressa. 

 
ALELUIA 

 

Allelúja, allelúja. 

Ps. 92, I. Dóminus regnávit, decórem 
índuit: índuit Dóminus fortitúdinem, et 

praecínxit se virtúte. Allelúja. 

Aleluia, Aleluia. 

O Senhor reinou e vestiu-se de 
esplendor; o Senhor revestiu-se de 

fortaleza e cingiu-se de poder, aleluia. 

 

 

EVANGELHO (Lucas 2, 33-40) 

 
Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

Sequentia Sancti Evangélii secundum 

Lucam 

R. Glória tibi, Domine. 

O Senhor seja convosco 

R. E com vosso espírito. 

Seqüência do santo Evangelho 

segundo Lucas. 

R. Glória a Vós, Senhor. 
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Naquele tempo: José e Maria, Mãe de Jesus, estavam admirados das 

coisas que dEle se diziam. E Simeão os abençoou, e disse a Maria, sua Mãe: 

Eis que este Menino está posto para ruína e para ressurreição de muitos em 
Israel, e para ser alvo da contradição. E uma espada trespassará a tua alma, a 

fim de se descobrirem os pensamentos escondidos nos corações de muitos. 

Havia também uma profetiza chamada Ana, filha de Fanuel, da Tribo de 
Aser; estava em idade muito avançada, e tinha vivido sete anos com seu 

marido, desde a sua virgindade. E tinha permanecido viúva até aos oitenta e 

quatro anos; e não se afastava do Templo, servindo a Deus noite e dia com 

jejuns e orações. Ela também, sobrevindo nesta mesma ocasião, louvava o 
Senhor, e falava dEle a todos os que esperavam a redenção de Israel. E, 

depois que cumpriram tudo, segundo o que mandava a lei do Senhor, 

voltaram para a Galileia, para a cidade de Nazaré. Entretanto o Menino 
crescia e se fortificava cheio de sabedoria; e a graça de Deus era com Ele. 

R. Laus tibi, Christe. 
 
 

 

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM 
 

Os. 92, 1-2. Deus firmávit orbem 

terrae, qui non commovébitur: paráta 

sedes tua, Deus, ex tunc, a sáeculo tu 
es. 

Deus firmou o orbe da Terra, o qual 

não será abalado; desde então, ó 

Deus, está o vosso trono preparado; 
sois desde toda a eternidade.  

 
 

SECRETA 
 

Concéde, quáesumus, omnípotens 

Deus: ut óculis tuae majestátis múnus 
oblátum, et grátiam nobis piae 

devótiónis obtíneat, et efféctum beátae 

perennitátis acquírat. Per Dómimum 
nostrum. 

R. - Amen. 
 

Concedei, ó Deus onipotente, nós 

Vos pedimos, que o sacrifício 
oferecido aos olhos da vossa 

majestade, não só nos obtenha a 

graça de uma piedosa devoção, mas 
nos alcance também o efeito de uma 

eternidade feliz. Por Nosso Senhor. 

R. – Amém. 
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