PREFÁCIO DA EPIFANIA
VERE dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine, sancte Pater omnípotens,
ætérne Deus: Quia, cum Unigénitus tuus
in substántia nostræ mortalitátis appáruit,
nova nos immortalitátis suæ luce
reparávit. Et ídeo cum Angelis et
Archángelis, cum Thronis et
Dominatiónibus, cumque omni milítia
cæléstis exércitus, hymnum glóriæ tuæ
cánimus, sine fine 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, porque o Vosso Unigênito
Filho, aparecendo revestido da nossa
condição mortal, nos restaurou com a
nova luz da Sua imortalidade. Por isso,
em união com os Anjos e Arcanjos,
com os Tronos e Dominações e com
toda a milícia do exército celeste,
cantamos um hino à Vossa glória,
repetindo sem fim: R. Santo...

COMMUNIO Lc 2, 51
Descéndit Iesus cum eis, et venit
Názareth, et erat súbditus illis.

Desceu Jesus com eles, veio para
Nazaré e vivia sujeito a eles.

POSTCOMMUNIO
Quos coeléstibus réficis Sacraméntis, fac,
Dómine Jesu, sanctæ Famíliæ tuæ
exémpla iúgiter imitári: ut in hora mortis
nostræ, occurrénte gloriósa Vírgine Matre
tua cum beáto Jóseph, per te in ætérna
tabernácula récipi mereámur. Qui vivis et
regnas, cum Deo Patre, in unitáte Spíritus
Sancti, Deus, per ómnia sǽcula
sæculórum. R. Amen.
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Fazei, Senhor Jesus, que aqueles que
alimentais com os sacramentos celéstes,
imitem constantemente os exemplos da
Vossa Sagrada Família, para que, na
hora da nossa morte, acorrendo ao
nosso encontro a gloriosa Virgem
Vossa Mãe e o bem-aventurado José,
mereçamos ser recebidos por Vós nos
eternos tabernáculos. Vós, que sendo
Deus, viveis e reinais com Deus Pai na
unidade do Espírito Santo pelos séculos
dos séculos.
R. Amem.

Forma Extraordinária do Rito Romano

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA

INTRÓITO: Pb 23, 24-25; Sl 83, 2-3
EXÚLTAT gáudio pater Justi, gáudeat
Pater tuus et Mater tua, et exúltet quæ
génuit te. Ps. Quam dilécta tabernácula
tua, Dómine virtútum! concupíscit et
déficit ánima mea in átria Dómini.
V. Glória Patri...

EXULTA de alegria o pai do Justo;
alegrem-se o teu pai e a tua mãe, e
exulte a que te gerou. Sl. Como são
amáveis os vossos tabernáculos, ó
Senhor dos exércitos! A minha alma
suspira e desfalece pelos átrios do
Senhor. V. Gloria ao Pai...

ORATIO (COLETA)
Dómine Iesu Christe, sui Maríæ et
Jóseph súbditus, domésticam vitam
ineffabílibus virtútibus consecrásti: fac
nos, utriúsque auxílio, Famíliæ sanctæ
tuæ exémplis ínstrui; et consórtium
cónsequi sempitérnum: Qui vivis et
regnas, cum Deo Patre, in unitáte
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula
sæculórum. R. Amen.

Ó Senhor Jesus Cristo, que,
obedecendo a Maria e José,
consagraste com inefáveis virtudes a
vida doméstica, fazei com que nós,
com a ajuda de um ou de outro,
sejamos instruídos pelos exemplos
da Vossa Santa Família e
consigamos alcançar a Sua eterna
companhia. Vós, que sendo Deus,
viveis e reinais com Deus Pai na
unidade do Espírito Santo pelos
séculos dos séculos. R. Amem
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EPISTOLA (Colossenses 3, 12-17)
Léctio Epístolæ B. Pauli Apóstoli ad Colossénses

Portanto, como eleitos de Deus, santos e queridos, revesti-vos de
entranhada misericórdia, de bondade, humildade, doçura, paciência.
Suportai-vos uns aos outros e perdoai-vos mutuamente, toda vez que
tiverdes queixa contra outrem. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai
também vós. Mas, acima de tudo, revesti-vos da caridade, que é o vínculo
da perfeição. Triunfe em vossos corações a paz de Cristo, para a qual
fostes chamados a fim de formar um único corpo. E sede agradecidos. A
palavra de Cristo permaneça entre vós em toda a sua riqueza, de sorte que
com toda a sabedoria vos possais instruir e exortar mutuamente. Sob a
inspiração da graça cantai a Deus de todo o coração salmos, hinos e
cânticos espirituais. Tudo quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o
em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai.
R. Deo Grátias.

GRADUAL (Sl 26, 4; Sl 83, 5)
Unam pétii a Dómino, hanc requíram:
ut inhábitem in domo Dómini ómnibus
diébus vitæ meæ. V. - Beáti qui hábitant
in domo tua, Dómine, in sǽcula
sæculórum laudábunt te.

Uma só coisa pedi ao Senhor e essa
procurarei: Habitar na casa do Senhor
todos os dias da minha vida. V. Bemaventurados os que habitam na vossa
casa, Senhor, louvar-Vosão por todos os
séculos dos séculos.

Tendo ele atingido doze anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume
da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino
Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando
que ele estivesse com os seus companheiros de comitiva, andaram
caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Mas
não o encontrando, voltaram a Jerusalém, à procura dele. Três dias
depois o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindoos e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da
sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados.
E sua mãe disse-lhe: Meu filho, que nos fizeste?! Eis que teu pai e eu
andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele: Por
que me procuráveis? Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de
meu Pai? Eles, porém, não compreenderam o que ele lhes dissera. Em
seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe
guardava todas estas coisas no seu coração. E Jesus crescia em
estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM (Sl 85, 12; 85, 5)
Confitébor tibi, Dómine Deus meus, in
toto corde meo, et glorificábo nomen
tuum in æternum: quóniam tu,
Dómine, suávis et mitis es: et multæ
misericórdiæ ómnibus invocántibus te
alleluia.

ALELUIA (Isaias 45, 15)
Allelúia, allelúia.
V. Vere tu es Rex abscónditus,
Deus Israël Salvátor. Allelúia.

Aleluia, aleluia.
V. Vós sois verdadeiramente um
Rei escondido, ó Deus e Salvador
de Israel. Aleluia. .

EVANGELHO (Lucas 2, 42 - 52)
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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Louvar-Vos-ei, Senhor, meu Deus,
de todo o meu coração, e
glorificarei, para sempre, o Vosso
Santo Nome, porque Vós, Senhor,
sois suave, bondoso e cheio de
misericórdia para todos os que Vos
invocam, aleluia.

SECRETA
Obláta, Dómine, múnera nova
Unigéniti tui Nativitate santífica:
nosque a peccatórum nostrórum
máculis emúnda. Per Dóminum
nostrum, Jesum Christum Filium tuum,
qui tecum vivit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
sǽcula sæculórum.
R. - Amen.

Santificai, Senhor, com o novo
nascimento do Vosso Unigênito, os
dons que Vos oferecemos, e
purificai-nos das máculas de nossos
pecados. 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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