PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA VIRGEM
VERE dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
aetérne Deus: Et te in Solemnitate beátae
Maríae semper Vírginis collaudáre,
benedícere et praedicáre. Quae et
Unigénitum tuum Sancti Spíritus
obumbratióne concépit: et virginitátis
glória permanénte, lumen aetérnum
mundo effúdit, Jesum Christum Dóminum
nostrum. Per quem majestátem tuam
laudant Angeli, adórant Dominatiónes,
tremunt Potestátes. Caeli, caelorúmque
Virtútes, ac beáta Séraphim, sócia
exultatióne concélebrant. Cum quibus et
nostras voces ut admítti júbeas,
deprecámur, súpplici, confessióne
dicéntes:
R. Sanctus...

É VERDADEIRAMENTE digno e
justo, necessário e salutar que, sempre e
em toda parte Vos demos graças,
Senhor, Pai santo, Deus onipotente e
eterno, e nesta solenidade da bemaventurada sempre Virgem Maria, Vos
louvemos, bendigamos e glorifiquemos,
por ter Ela misteriosamente concebido
do Espírito Santo o vosso Unigênito
Filho e, conservando intacta a glória de
sua virgindade, ter dado ao mundo a luz
eterna, Jesus Cristo Nosso Senhor, pelo
qual louvam os Anjos a vossa
majestade, a adoram as Dominações, a
reverenciam as Potestades, a celebram
os Céus e as Forças celestes, com os
bem-aventurados Serafins, unidos todos
em comum exultação. Juntas com as
deles, Vos pedimos, aceiteis as nossas
vozes, que em súplice louvor Vos
aclamam: R. Santo..

Forma Extraordinária do Rito Romano

MISSA DA IMACULADA
CONCEIÇÃO DE NOSSA
SENHORA

INTROITO
GAUDENS gaudébo in Dómino, et
exsultábit ánima mea in Deo meo: quia
índuit me vestiméntis salútis: et
induménto justítiae circúmdedit me,
quasi sponsam ornátam monílibus suis
(T. P. Alellúia, alellúia). Ps. Exaltábo te,
Dómine, quóniam suscepísti me: nec
delectásti inimícos meos super me.
V. Glória Patri...
GAUDENS gaudébo...

COMMUNIO
Sl. 84,13 - Gloriósa dicta sunt de te,
De ti se disseram coisas gloriosas, ó
Maria: quia fecit tibi magna qui potens est Maria, porque operou em ti maravilhas
(T. P. Allelúia).
o Deus onipotente (T. P. Aleluia)

POSTCOMMUNIO
Sacraménta quae súmpsimus, Dómine
Deus noster: illíus in nobis culpae vúlnera
réparent; a qua immaculátam beátae
Maríae Conceptiónem singuláriter
praeser-vásti. Per Dóminum nostrum
Jesum Christum Filium Tuum, qui tecum
vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.
R. Amen.

Que o sacramento, Senhor, que
recebemos, repare em nós os danos do
pecado, de que, por especial privilégio,
isentaste a Conceição Imaculada da
bem-aventurada Virgem Maria. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que, sendo Deus, vive e reina Convosco
na Unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos. R. Amem.

ORATIO (COLETA)
Deus, qui per immaculátam Vírginis
Conceptiónem dignum Fílio tuo
habitáculum praéparasti: quaésumus; ut,
qui ex morte ejúsdem Fílii tui praevísa,
eam ab omni labe praeservásti, nos
quoque mundos ejus intercessióne ad te
perveníre concédas. Per eúmdem
Dóminum nostrum Jesum Christum, qui
tecum vivit et regnat in unitáte Spirítus
Sancti, Deus, per ómnia saécula
saeculórum. R. - Amen.

Ó, Deus, que pela Imaculada
Conceição da Virgem, preparastes
para o vosso Filho digna morada,
nós Vos suplicamos humildemente
que, assim como, em atenção aos
Merecimentos desse mesmo Filho,
Vos dignastes preservá-la de toda a
mácula, nos concedais igualmente,
por sua intercessão, a graça de
chegarmos a Vós limpos do pecado.
Pelo mesmo Senhor Jesus Cristo,
Nosso Senhor, que sendo Deus, vive
e reina Convosco na unidade do
Espírito Santo pelos séculos dos
séculos. R. Amen.

Subsídio Litúrgico, segundo o Motu Próprio Summorum Pontificum de Sua Santidade o Papa
Bento XVI. Disponível em: http://subsidioliturgico.blogspot.com
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REJUBILARÁ no Senhor o meu
coração e a minha alma exultará de
alegria no meu Deus, porque me
adornou com galas de salvação e me
cobriu com um manto de justiça,
como esposa ornada com seus
colares (T. P. Aleluia, aleluia). Sl.
Louvar-Vos-ei, Senhor, porque me
recebestes, e não consentistes que
zombassem de mim os que me
queriam mal. V. Gloria ao Pai...
REJUBILARÁ no Senhor...
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EPISTOLA (Pv 8, 22-35)

EVANGELHO (Lc 1, 26-28)

Léctio libri Proverbiorum
Pertenci ao Senhor logo no início dos seus caminhos, ainda antes de Ele
ter criado fosse o que fosse. Fui constituída desde a eternidade, em época
remotíssima, ainda antes de o mundo existir. Quando fui concebida, ainda não
havia abismos, nem as fontes tinham brotado, nem se tinha erguido a mole
imponente das montanhas; vim à luz antes de se altearem as colinas, quando
ainda não se tinha feito, nem a terra, nem os rios, nem os pólos do eixo do globo.
Quando desdobrava os céus, já eu estava presente. Quando submetia os abismos
ao curso de leis invioláveis; quando estendia os espaços siderais, e punha em
equilíbrio as fontes subterrâneas; quando fixava limites ao mar, e lhe impunha
não violá-los; quando lançava os fundamentos da terra – eu estava com Ele
dispondo todas as coisas e deleitava-me sem cessar, jubilosa por me encontrar a
seu lado, brincando sobre o globo da Terra, e deliciando-me por viver entre os
filhos dos homens. Agora, meus filhos, ouvi-me: “Felizes os que seguem os meus
caminhos! Aceitai os meus ensinamentos, e cultivai a sabedoria, não os
rejeitando. Feliz o homem que me encontra, e permanece constantemente de vigia
à minha porta, sem nunca deixar os seus umbrais! O que me encontrar, encontra a
vida, e alcançará do Senhor a salvação.” . R. Deo grátias.

GRADUAL
Jd. 13, 25; 15, 10 - Benedícta es tu,
Virgo Maria, a Dómino Deo excélso,
prae ómnibus muliéribus super terram.
V. Tu glória Jerúsalem, Tu laetítia
Israël, tu honorificéntia pópuli nostri. .

Bendita és, Virgem Maria, pelo Senhor,
Deus excelso, sobre todas as mulheres
da terra. V. Tu és a glória de Jerusalém,
a alegria de Israel, tu és o orgulho do
nosso povo.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Aleluia, Aleluia.
Ct. 4-7. Tota pulchra es, Maria: et
V. Toda és formosa, ó Maria, em ti não
mácula originális non est in te. Allelúia. há a mácula original. Aleluia.
.
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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.

Naquele tempo, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade
da Galileia, chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um varão, que se
chamava José, da casa de Davi. O nome da Virgem era Maria. Entrando, o
anjo onde ela estava, disse-lhe: “Ave, cheia de Graça! O Senhor é convosco:
Bendita és tu entre as Mulheres!”
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM (Lucas 1, 28)
Ave, María, grátia plena: Dóminus
tecum: benedícta tu es in muliéribus,
allelúia. .

Ave, Maria, cheia de graça, o
Senhor é contigo, bendita és tu entre
as mulheres, aleluia.

SECRETA
Salutárem hóstiam, quam in
solemnitáte Imaculátae Conceptiónis
beátae Vírginis Maríae tibi, Dómine,
offérimus, súscipe et praesta: ut, sicut
illam tua grátia praeveniénte ab omni
labe immúnem profitémur; ita ejus
intercessióne a culpis ómnibus
liberémur. Per Dóminum nostrum,
Jesum Christum Filium tuum, qui
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus
Sancti, Deus, per ómnia saécula
saeculórum.
R. - Amen.

Aceitai, Senhor, a hóstia salutar que
na solenidade da Imaculada
Conceição da bem-aventurada
Virgem Maria, Vos oferecemos, e
fazei com que, proclamando-a isenta
de toda a mácula em virtude da
prevenção da vossa graça, possamos
libertar-nos, por sua intercessão, do
jugo de nossas culpas. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que, sendo Deus, vive e reina
Convosco na Unidade do Espírito
Santo, pelos séculos dos séculos.
R. – Amen.
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