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A Santa Missa está repleta de símbolos
que remetem aos mais diversos fatos

da história da salvação,
desde o paraíso até Pentecostes
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A Missa é um sacrifício
● A Santa Missa é a renovação incruenta

do Sacrifício do Calvário.
● É o mesmo e único

sacrifício infinito de Cristo na Cruz,
que foi solenemente instituído na Última Ceia.

● Nesta cerimônia ímpar,
Cristo é ao mesmo tempo vítima e sacerdote,
se oferecendo a Deus
para pagar os pecados,
e aplicar a cada fiel Seus méritos infinitos.
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Altar: símbolo do Calvário

● Aspecto de monte
(degraus)

● Tem um crucifixo
● Altar de pedra e 

relíquias de mártires
(cemitério, catacumbas)

Índice| 4 de 88 



  

Santo dos Santos
na antiga aliança

● Local da Arca da Aliança
● Tábuas da Lei
● Cajado de Aarão
● Maná

● Só 1 vez ao ano
o sumo sacerdote
podia entrar e oferecer
um sacrifício expiatório
no Santo dos Santos
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Altar: Santo dos Santos

● No centro
dos altares tridentinos,
mora N. S. Jesus Cristo

● Na divina presença,
oferece-se a Deus Pai
a Vítima sem mácula
por excelência
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As línguas da cruz
● Na cruz, 3 línguas foram usadas.
● As mesmas são usadas na Missa tridentina:

● Latim: quase toda.
● Grego: Kyrie eleison (Senhor, piedade)
● Hebreu: Aleluia, Hosana, Amem, Sabaoth

Índice| 7 de 88 



  

O padre chega ao altar Sobe o altar sem rezar

Aruma o conjunto
do cálice no centro,

abre o Missal
nas orações do dia

Desce ao pé do altar
para as diversas orações

Confiteor do padre ... … e dos fiéis

Orações ao pé do altar
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Orações ao pé do altar
● Altar → simboliza Deus

● Orações longe do Altar
→ representam a queda da raça humana 

 no pecado original
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Subida ao Altar e Beijo

● Subida ao altar e beijo
→ altar representa Jesus
→ restauração do favor de Deus

 pela Paixão de Cristo
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Aufer a nobis
● Oremos.

Afastai de nós, Vos pedimos, Senhor,
nossas iniquidades, 
a fim de merecermos entrar de alma pura
no Santo dos Santos.
Por Cristo, Nosso Senhor. Amém 
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Subida ao altar
Aufer a nobis Beijo do altar

… para o IntróitoPadre vai do
centro à direita...

NazaréNazaré

Subida ao altar até Intróito
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Intróito
● Lado direito do altar → representa Nazaré

● Intróito ✠
→ Anunciação

do Arcanjo Gabriel
e Encarnação do Verbo
no seio da Virgem Maria
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Kyrie e Glória

● Padre vai para o centro do Altar
→ viagem da Sagrada Família a Belém

● Ali o Padre diz o Kyrie e o Gloria

Direita (Nazaré)
Intróito

NazaréNazaré BelémBelém

Centro (Belém)
Kyrie e Glória
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Kyrie eleison
(Senhor, piedade)

● Em grego → uma das 3 línguas da cruz
● 3 Kyrie eleison    → Deus Pai
● 3 Christe eleison → Deus Filho
● 3 Kyrie eleison    → Deus Espírito Santo

● Representa
a oração do povo do tempo de Jesus
tanto judeus quanto gentios
pela vinda do Salvador
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Gloria in excelsis Deo!

● Usa as palavras
dos anjos no
nascimento do Salvador

● Representa o
nascimento de Jesus
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Oração coleta

● Padre vai à direita (Nazaré)
● Representa a vida oculta de Jesus
● Vida oculta → 30 anos,

passados em oração simples e humilde
● As orações coleta sempre dizem tanto

com tão poucas palavras.
● Compostas por grandes santos, papas e

padres da Igreja

NazaréNazaré
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Oração coleta
● Coleta da Epifania

 

Ó Deus, que no dia de hoje revelastes,
por meio duma estrela,
o vosso Unigênito aos gentios,
concedei propício que,
conhecendo-Vos já pela fé,
sejamos conduzidos à contemplação
do esplendor da vossa majestade.
Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo.
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Epístola
● Instrução, correção e guia a todos.

● Representa os profetas da antiga aliança
→ em especial São João Batista.

● Padre voltado ao altar (que representa Jesus)
→ pregação dos profetas voltados ao Messias.
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Epístola
● Povo sentado:

(Cântico de Zacarias, pai de São João Batista)
68“Bendito seja o Senhor Deus de Israel,
   porque visitou e fez a redenção do seu povo.
69 E porque nos suscitou um Salvador poderoso,
   na casa de seu servo David 
…
79Para iluminar os que vivem sentados
  nas trevas, e na sombra da morte;
  para dirigir nossos pés no caminho da paz”.

São Lucas 1, 68-69,79.
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Preparação ao Evangelho
● Padre sai da direita onde leu a Epístola

→ deixa casa em Nazaré
 

● Padre vai ao centro
→ Jesus vai ao deserto

NazaréNazaré
DesertoDeserto
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Preparação ao Evangelho
● No centro, o padre faz inclinação profunda

e reza a oração Munda cor meum
[Limpa meu coração e meus lábios...],
preparando-se para ler o Evangelho
 

→ Jesus jejua e reza por 40 dias,
preparando-se para
Sua vida pública

NazaréNazaré
DesertoDeserto
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Início do Santo Evangelho
● Dominus vobiscum

→ pessoas levantam (da morte, do pecado)
● Padre faz o sinal da cruz no Missal

e se signa
→  ✠ Cristo morreu pela

Verdade do Evangelho
     (missal),
   que devemos

 ✠ saber (fronte)
 ✠ professar (lábios)
 ✠ amar (coração)
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Evangelho
● Simboliza a Vida Pública de Jesus
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Mudança do lado do Missal

● Missal muda
do lado da Epístola (pregação dos profetas)
ao lado do Evangelho (pregação de Jesus)

→ mudança do Velho
 para o novo Testamento

EpístolaEpístola

EvangelhoEvangelho
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Posição do Missal

● À direita (lado da Epístola):  livro reto
→ a Palavra de Deus é reta aos da direita

● À esquerda (lado do Evangelho):  livro inclinado
→ a palavra de Deus é enviesada aos da esquerda

EpístolaEpístola

EvangelhoEvangelho
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Posição do Missal

● O Evangelho sempre foi pregado aos maus,
para sua conversão.

● Na Ásia, o norte é frio, um símbolo do mal.
● Jeremias 1,14:

“Disse-me o Senhor:
 É do norte que vai transbordar a desgraça
 sobre todos os habitantes da terra”.

→  o Evangelho é pregado voltado ao norte.
● Enfatiza a posição do Altar voltado ao oriente.

NorteNorte

OrienteOriente
(leste)(leste)
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Leitura do Santo Evangelho
● Antes de ler

→ ora para limpar os lábios e o coração
Munda cor meum ac lábia mea …

Com os lábios limpos:
● Lê o Santo Evangelho
● Beija o Evangelho

depois de ler
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Sermão (homilia)

● Padre explica as Escrituras
no sermão

→ Jesus explicava
o sentido das parábolas
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Credo

● Credo: resumo da fé dos Apóstolos
→ adesão dos fiéis à pregação de Jesus

São Pedro São Paulo
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Santa Ceia: 1ª Santa Missa
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Missa e Santa Ceia
● No Altar, tudo está disposto

para o Santo Sacrifício da Missa
→ no Cenáculo, está preparada

a mesa do sacrifício e da comunhão.

● No início da Santa Missa,
o sacerdote dirige-se ao altar
acompanhado dos acólitos
→ no início da Santa Ceia,

Jesus dirige-se ao Cenáculo
acompanhado dos seus apóstolos
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Missa e Santa Ceia

● O sacerdote leva o conjunto do cálice, arranja 
os sacros objetos e abre o missal, sem rezar.
→ Jesus celebra a ceia da lei mosaica

● O sacerdote desce ao pé do altar,
faz a confissão mútua com os assistentes
para purificar-se das faltas leves,
→ Jesus deixa a mesa,

 humilha-se e lava os pés dos apóstolos. 
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Missa e Santa Ceia

● Subindo ao altar, o sacerdote instrui os fiéis
→ Jesus senta-se à mesa, instrui os apóstolos

 “Eu vos dei o exemplo para que
  façais como eu fiz” (São João 13, 15).

● O sacerdote toma o pão e o vinho num cálice, 
faz ofertório, orações e bênçãos
→ Jesus toma o pão e o vinho num cálice

 e os abençoa.
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Missa e Santa Ceia

● Jesus deu graças, elevando os olhos aos céus,
partiu o pão e o deu aos seus discípulos
“Isto é o meu corpo”
deu-os também o cálice
“Isto é o meu sangue”

→ O sacerdote emprega as mesmas palavras
 e gestos no Cânon da Missa
 e distribui a Comunhão
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Ofertório
● Ofertório do pão e do vinho

→ remete à ceia judaica
 que Jesus celebrou na Última Ceia
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Ofertório

Benze a águaBenze a água
com a oração própriacom a oração própria

Toma o pão,Toma o pão,
olha ao céu...olha ao céu... … … e o oferece a Deuse o oferece a Deus

Deposita a hóstiaDeposita a hóstia
no corporalno corporal

Põe o vinho no CálicePõe o vinho no Cálice
sem benzersem benzer

Continua a oraçãoContinua a oração
e põe a águae põe a água

Termina a oraçãoTermina a oração

Vai ao centroVai ao centro Oferece o CáliceOferece o Cálice In spiritu humilitatisIn spiritu humilitatis
et in animo contrito...et in animo contrito...

Veni, Sanctificator …Veni, Sanctificator …
et benedic +et benedic +
hoc sacrificum ...hoc sacrificum ...
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Vinho e água
● Do lado de Cristo saíram sangue e água
● O padre pega o vinho e não o abençoa

→ o vinho representa Cristo
● Pega a gota d'água e a abençoa

→ a água representa os fiéis
 (nossa lágrima de arrependimento)

● O vinho não fica aguado
mas a água adquire cor, perfume e sabor
→ o tesouro dos méritos de Cristo

 santifica os fiéis sem manchá-Lo.

Índice| 38 de 88 



  

Lavabo
● Lavabo → representa o lava-pés dos apóstolos
Lavo as minhas mãos entre os inocentes,
e me aproximo do vosso altar, ó Senhor.
Para ouvir o cântico dos vossos louvores,
e proclamar todas as vossas maravilhas...

Eu amo, Senhor, a beleza da vossa casa,
e o lugar onde reside a vossa glória...

...continua a oração do Lavabo: salmo 25
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Ofertório à Ss. Trindade
● Padre vai para o centro

→ Jesus vai ao Horto das Oliveiras
● Padre inclina-se e

recita a oração Suscipe Sancta Trinitas
 (Receba, Santíssima Trindade)

→ Jesus prostra-Se e
reza no horto (suor de sangue).

HortoHorto
HortoHorto
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Orate fratres
● Padre volta-se aos fiéis e recita o

Orate fratres (Orai irmãos)
→ No jardim, Jesus volta-se aos apóstolos,

diz que se vigiassem (dormiam) e orassem
● Fiéis se levantam

e rezam o Suscipiat Dominum sacrificium...
 (Recebei ó Senhor por tuas mãos...)

HortoHorto
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Prefácio
● Corações ao alto!

→ coração dos fiéis
são elevados ao Céu
pela contemplação
das realidades celestes

→ por isso somos 
convidados ao Sanctus,
cantado “a uma só voz”
com os anjos.
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Sanctus
● Isaías 6 (Visão do Céu e sua vocação)

1... vi o Senhor assentado
 sobre um alto e elevado sólio...
2 Os serafins estavam sobre ele…
3 e clamavam um para o outro, e diziam:

Santo, santo, santo,
Senhor Deus dos exércitos,
cheia está toda a terra de sua glória.

● Hino que mostra
● a transcendência de Deus (3x Santo)
● a natureza humana de Jesus (Bendito o que vem...)
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Sanctus
São Mateus 21,9:

9As multidões na frente e atrás dele clamavam:
 “Hosana ao Filho de Davi!
  Bendito o que vem em nome do Senhor!
  Hosana no mais alto dos céus!”

→ lembra
 a entrada de Jesus
 em Jerusalém
 (Domingo de ramos)

Índice| 44 de 88 



  

Gestos dos fiéis no canon

● Todos ajoelhados
→ Jesus é preso

 

● Silêncio
→ remete ao silêncio

da noite em que
Jesus foi capturado
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Caminhar do padre ao celebrar

Lembra Cristo
sendo mandado
de um juiz iníquo

a outro
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Paixão de N. S. Jesus Cristo
nas vestimentas do Sacerdote

Através das vestimentas litúrgicas,
o sacerdote “veste-se de Cristo”

em Sua Paixão.

Índice| 47 de 88 



  

Paixão de N. S. Jesus Cristo
nas vestimentas do Sacerdote

● Amito
● Alva
● Cíngulo
● Estola
● Casula
● Manípulo
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Amito

● Véu branco que o
sacerdote passa
sobre a cabeça
e com que cobre os ombros. 

● Remete à coroa de espinhos
● e ao véu com que cobriram o rosto de 

Jesus para esbofeteá-lo.
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Alva
● Túnica branca, larga e que

desce até os pés do sacerdote.
● Remete à túnica branca com a qual

Herodes mandou vestir a Cristo,
para dizer que era louco.
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Cíngulo
● Corda com a qual

o sacerdote aperta a alva na cintura.
● Remete-nos aos

açoites da flagelação
de Nosso Senhor

● e à corda com a qual
amarraram Nosso Senhor
para puxá-lo.
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Manípulo
● É um pano que o sacerdote

traz no braço esquerdo.

● Remete-nos às
cordas que ataram
as mãos de Nosso Senhor e,

● ao véu com que enxugaram
o suor do rosto de Jesus
na Via Sacra.
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Estola

● Ornato que o sacerdote traz
em torno do pescoço e
cruza sobre o peito.

● Remete-nos à Cruz que
Nosso Senhor carregou.

● É símbolo da dignidade e
do poder do sacerdote.

● É vestida cruzada.
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Casula

● Manto aberto dos lados e
que o sacerdote põe por cima
de todos os outros paramentos.
Costuma ter uma cruz nas costas.

● Remete-nos ao pano vermelho
com o qual os soldados romanos
vestiram Nosso Senhor,
para zombá-Lo (Jo 19,1-3).
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O sacerdote paramentado
● A entrada do sacerdote vestido dos paramentos

subindo os degraus do altar
→ lembra bem Jesus carregando a cruz

 subindo o monte Calvário
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Acólito levanta a Casula
● O acólito levanta a casula durante a Elevação

→ lembra a ajuda do Cirineu
 ao carregar a cruz com Jesus
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Véu do cálice

● Véu do cálice
retirado no início do Ofertório

→ lembra Jesus sendo
 despojado de suas vestes
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Esquema do Canon

Te Igitur ✠ (A Vós Pai Clementíssimo)

Memento vivos
Memento dos santos

Hanc Igitur 
Quam oblationem ✠ 

Consagração

Memento mortos
Nobis quoque peccatoribus

Per ✠ ipsum (peq. elevação)

2º ofertório ✠
Sacrifícios antiga aliança

In primis (Igreja)

Supplices te rogamus ✠
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Te igitur

Monges copistas 
decoravam o T

com uma
cena da Paixão
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Hanc igitur

● Levítico I, 3-4:
3Se a oferta for um holocausto

tirado do gado maior,
    oferecerá um macho sem defeito ...
4Porá a mão sobre a cabeça da vítima, 
    que será aceita em seu favor
    para lhe servir de expiação.

[Instrução para os holocaustos na antiga aliança]
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Hanc igitur
● Na oração Hanc igitur (Por isso aceitai ...)

o Padre estende as mãos sobre as oblações

→ representa a tomada da Cruz na Via Sacra,
 tomando sobre Si os pecados do mundo
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Quam oblationem

Nós vos pedimos, ó Deus,
que esta oferta seja por vós em tudo,
aben  ✠ çoada, apro  ✠ vada, ratifi  ✠ cada,
digna e aceitável a vossos olhos,
afim de que se torne para nós
o Cor  ✠ po e o San  ✠ gue de Jesus Cristo,
vosso diletíssimo Filho e Senhor Nosso.
● 5 sinais da cruz

→ 5 chagas de Cristo na cruz
→ Jesus é pregado na Cruz
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Consagração
● Padre apoia-se no Altar

→ apoia-se em Jesus  para a Consagração
 

● ESTE É MEU CORPO
→ Jesus presente no Altar, na Hóstia
 

● ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
DO NOVO E ETERNO TESTAMENTO
 : MISTÉRIO DE FÉ :
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR MUITOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS.
→ Jesus presente no que era o vinho.
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Consagração
● Separação do Corpo e do Sangue de Jesus

→ sacramentalmente a imolação de Jesus
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Elevação        
● Elevação da Hóstia e do Sangue

→ lembra Jesus elevado na cruz

“Quando Eu for
elevado da terra,

atrairei todos a mim”
(São João 12, 32)
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Ele, na véspera de sua paixão,Ele, na véspera de sua paixão,
tomou o pão em suastomou o pão em suas
santas e veneráveis mãossantas e veneráveis mãos

e elevando os olhos ao céue elevando os olhos ao céu
para vós, ó Deus,para vós, ó Deus,
seu Pai onipotenteseu Pai onipotente

dando-vos graças,dando-vos graças,

benben✠✠zeu-o, partiu-o e deu-ozeu-o, partiu-o e deu-o
a seus discípulos, dizendo:a seus discípulos, dizendo:
Tomai e Comei Dele, Todos.Tomai e Comei Dele, Todos.

« Isto é o Meu Corpo »« Isto é o Meu Corpo »

(ajoelha para adorar Deus(ajoelha para adorar Deus
em suas mãos)em suas mãos)

(eleva a Hóstia)(eleva a Hóstia)

(põe a Hóstia no corporal,(põe a Hóstia no corporal,
 dá exemplo aos fiéis e ajoelha) dá exemplo aos fiéis e ajoelha)

(observe as mãos antes e(observe as mãos antes e
 depois da consagração) depois da consagração)
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De igual modo,De igual modo,
depois de haver ceado,depois de haver ceado,

tomando também este preciosotomando também este precioso
cálice em suas santas ecálice em suas santas e
veneráveis mãosveneráveis mãos

e novamente dando-vos graças,e novamente dando-vos graças,

benben✠✠zeu-o e deu-o a seuszeu-o e deu-o a seus
discípulos, dizendo:discípulos, dizendo:
Tomai e Bebei Dele Todos.Tomai e Bebei Dele Todos.

« Este é o Cálice do meu Sangue,« Este é o Cálice do meu Sangue,
do novo e eterno Testamentodo novo e eterno Testamento
: mistério de fé : que será: mistério de fé : que será
derramado por vós e por muitosderramado por vós e por muitos
para remissão dos pecados. »para remissão dos pecados. »

Todas as vezes que isto fizerdes,Todas as vezes que isto fizerdes,
fazei-o em memória de mim.fazei-o em memória de mim.
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2º Ofertório
● Na oração Unde et memores 

oferecemos Nosso Senhor na cruz
a Deus Pai (2º Ofertório)

→ remete às orações de Jesus,
 pregado na cruz, por todos nós

● Pai, perdoai-lhes,
por que não sabem o que fazem.
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Nobis quoque peccatoribus
● Oração Nobis quoque peccatoribus

[Também a nós, pecadores...]
● Recorda-nos o perdão ao bom ladrão

Nobis quoque peccatoribus ...Nobis quoque peccatoribus ...
(batendo no peito)(batendo no peito)
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Elevação menor

● Conclusão do Canon com a elevação menor
Por ✠ Cristo com ✠ Cristo e ✠ em Cristo,
a Vós, Deus Pai ✠ onipotente,
na unidade do ✠ Espírito Santo,
toda a honra e toda a glória.
Por todos os séculos dos séculos. Amém.

→ simboliza a Morte de Cristo
 
→ Lembra-nos as palavras de Jesus
● Tudo está consumado.
● Pai, em Tuas Mãos entrego Meu Espírito.
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Elevação menor

 ✠ 3x

 ✠ 2x

(Ajoelha-se antes de tocar Deus)(Ajoelha-se antes de tocar Deus)

Toda honra e toda glória.Toda honra e toda glória.
Por todos os séculos dos séculos!Por todos os séculos dos séculos!

(faz a elevação menor)(faz a elevação menor)

Por Cristo Por Cristo ✠✠  com Cristo com Cristo ✠✠  e em Cristo e em Cristo ✠✠

A Vós Deus Pai A Vós Deus Pai ✠✠ onipotente onipotente
na unidade do Espírito na unidade do Espírito ✠✠ Santo Santo

Índice| 71 de 88 



  

Pai Nosso

● Pai Nosso, a oração do Senhor,
contém o que mais convém ser pedido 
ao Senhor.

→ meditação diante do Senhor
 que se deu por nós.
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Comunhão
● Comungar o Corpo de Cristo

→ lembra Cristo sendo posto no sepulcro.
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Fração da Hóstia
● Numa Missa silenciosa,

pode-se escutar a fração da Hóstia
→ o som lembra o quebrar das pernas

 dos crucificados com Jesus.
● A fração da Hóstia

→ simboliza o
 lado de Cristo transpassado.

● Retira uma
pequena fração da Hóstia.
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Fração da Hóstia ao Cálice
● Pax ✠ Domini ✠ sit semper vobis✠cum

3 sinais da cruz com o pedaço da Hóstia
sobre o Cálice
→ 3 dias de Cristo morto no sepulcro

● O padre deita a fração da Hóstia no Cálice
→ junção do Corpo e do Sangue de Cristo
→ simboliza a Ressurreição de Cristo no 3º dia
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Agnus Dei
● Cordeiro de Deus: a Oração Pascal.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Tende piedade de nós. (2x)
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
Dai-nos a paz.

● Símbolo do que ocorreu
no Domingo de Páscoa:
Jesus deu aos discípulos
o poder de perdoar os pecados.
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Agnus Dei

● São João 20, 19.23:
19 Na tarde do mesmo dia, o primeiro da semana,
os discípulos tinham fechado as portas do lugar
onde se achavam, por medo dos judeus.
Jesus veio e pôs-se no meio deles.
Disse-lhes ele: A paz esteja convosco!
...
23 Àqueles a quem perdoardes
os pecados, ser-lhes-ão perdoados;
àqueles a quem os retiverdes,
ser-lhes-ão retidos. 
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Véu eucarístico

Jesus se escondeu
aos discípulos de Emaús,
de forma que eles
não o puderam reconhecer,
mas falavam com Ele face a face.

→ Jesus, escondido no véu das
 Sagradas Espécies,
 está tão próximo de Nós,
 e podemos falar com o Senhor
 face a face.
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Antífona de Comunhão

● Antífona de Comunhão:
versículos alegres

→ simboliza a
alegria dos apóstolos
ao verem o Senhor
ressuscitado.
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Orações Pós-Comunhão

● Segue-se a Oração Pós-Comunhão
→  simboliza os ensinamentos de Jesus
aos apóstolos, por 40 dias após a ressurreição.
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Ite Missa est
● Ite Missa est

[ide, eis o envio]
→ simboliza a Ascensão de Nosso Senhor,

 quando enviou seus discípulos em missão.

São Mateus 28, 19.20
19 Ide e ensinai a todas as nações,
batizai-as em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. 
20 Ensinai-as a observar
tudo o que vos prescrevi.
Eis que estou convosco
todos os dias, até o fim do mundo. 
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Bênção final
● Benedicat vos omnipotens Deus:

Pater, et Filius, ✠ et Spiritus Sanctus.
→ a bênção simboliza

 a vinda do Espírito Santo em Pentecostes
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Último Evangelho
● O padre lê o Último Evangelho

(São João 1, 1-14 – Evangelho de Natal)
que proclama a Divindade de Jesus
→ simboliza a pregação dos apóstolos

 depois de Pentecostes
 

● O Último Evangelho é lido as mesmas 
cerimônias (sinais da cruz, palavras, etc)
→ a pregação dos apóstolos

é a mesma que a de Jesus
“Quem vos ouve, a Mim ouve” (Lc 10, 16)
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Considerações finais
● Vimos que pelos símbolos,

pode-se ver toda a história da Salvação 
codificada neste maravilhoso rito da Missa.

● Esta é apenas uma das riquezas 
que o torna este rito incomparavelmente belo, 
permitindo chamar a Missa neste rito de 
“A coisa mais linda deste lado do Céu”
(Pe. Frederick Faber).
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Considerações finais
● No entanto, o principal neste rito da Missa

não é só esta riqueza dos símbolos, mas
manter Deus sempre no centro da ação,
não desviar a atenção do sacrifício,
fomentar maior piedade no culto a Deus.

● Tudo isto traz aos fiéis, na mesma proporção,
imensas graças e frutos de fé e santidade.

● Estes aspectos serão tema de outra palestra.
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Referências
● Palestras do Pe. Daniel Cooper SSPX

http://www.traditionalcatholicmedia.org/flash/
baseadas no livro de Pe. Dunney, “The Mass”

● “Catecismo da Santa Missa”,
 Micrólogo (anônimo – Século XIX)

● “The Latin Mass explained”, Mons. G. Moorman
● Palestra do Prof. Orlando Fedeli

no tema da Missa, Cordeirópolis, 08-03-2008.

Autor: Miguel Frasson (mvsfrasson@gmail.com)
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Igreja Santo Antônio - São Carlos

Elevação

Uso das
Mesas de Comunhão

e dos véus
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