PREFÁCIO DO NATAL
VERE dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine, sancte Pater omnípotens,
ætérne Deus: Quia per incarnáti Verbi
mysterium, nova mentis nostræ óculis lux
tuæ claritátis infúlsit: ut dum visibílier
Deum cognóscimus, per hunc in
invisibílium amórem rapíamur. 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, 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 exército celeste, cantamos
um hino à Vossa glória, repetindo sem
fim: R. Santo...

Forma Extraordinária do Rito Romano

NASCIMENTO DO SENHOR
MISSA DA MEIA-NOITE

COMMUNIO
Ps. 109, 3 – In splendóribus Sanctórum,
ex útero ante lucíferum génui te

Gerei-Te do meu seio nos esplendores
dos Santos antes de haver dia.

POSTCOMMUNIO
Da nobis, quaésumus, Dómine, Deus
noster: ut, qui Nativitátem Dómini nostri
Jesu Christi mystériis nos frequentáre
gaudémus; dignis conversatiónibus ad
ejus mereámur perveníre consórtium: Qui
tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus
Sancti, Deus, per ómnia sǽcula
sæculórum. R. Amen.

Concedei-nos, Senhor nosso Deus, nós
vos pedimos, que pois nos alegramos de
celebrar com estes mistérios a
festividade de Nosso Senhor Jesus
Cristo, mereçamos também, por uma
vida digna, alcançar um dia a união
com Ele, que conVosco vive e reina na
Unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos. R. Amem.

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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INTROITO: Salmo 2, 7
DOMINUS dixit ad me: Fílius meus es
tu, ego hódie génui te. Ps. Ibid., I. Quare
fremuérunt gentes: et pópuli meditáti
sunt inánia?. V. Glória Patris...

O SENHOR disse-me: Tu és meu
Filho, Eu hoje Te gerei. Sl. Porque
se enraivecem as nações, e os povos
maquinam coisas vãs? V. Gloria ao
Pai...

ORATIO (COLETA)
Deus, qui hanc sacratíssimam noctem
veri lúminis fecísti illustratióne
claréscere: da, quaesumus; ut, cujus
lucis mystéria in terra cognóvimus, ejus
quoque gáudiis in in caelo perfruámur:
Qui tecum vivit et regnat..
R. Amen

Ó Deus que fizestes resplandecer
esta noite com a claridade da
verdadeira Luz, concedei-nos que
depois de conhecermos na Terra os
mistérios dessa Luz, gozemos
também no Céu das suas alegrias.
Ele que vive e reina conVosco.
R. Amem
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EPISTOLA (São Paulo, 2, 11-15)
Léctio Epístolæ B. Pauli Apóstoli ad Titum
Caríssimo: Apareceu a graça de Deus, nosso Salvador a todos os
homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e aos desejos do século,
vivamos neste mundo sóbria, justa e piamente, aguardando a esperança bemaventurada e a vinda gloriosa do grande Deus e Salvador nosso, Jesus Cristo, que
se deu a Si mesmo por nós, a fim de nos resgatar de toda a iniquidade, e purificar
para si como povo aceitável, zeloso das boas obras. Ensina estas coisas e exorta a
que se cumpram, em Jesus Cristo, Nosso Senhor.
R. Deo grátias.

GRADUAL
Ps. 109, 3 et I – Tecum princípium in
die virtútis tuae: in splendóribus
Sanctórum, ex útero ante lucíferum
génui te.
V. Dixit Dóminus Dómino meo: Sede a
dextris meis: donec ponam inimícos
tuos, scabéllum pedum tuórum.

No dia do teu poder, estou contigo Eu, o
princípio, que te gerei do Meu seio, nos
esplendores dos Santos, antres de haver
dia.
V. Disse o Senhor ao meu Senhor:
Senta-se à minha direita, até que ponha
os teus inimigos como escabelo dos teus
pés.

Naquele tempo: Saiu um édito de César Augusto, para que se fizesse o
recenseamento de todo o mundo. Este primeiro recenseamento foi feito
Cirino, governador da Síria. E iam todos recensear-se, cada um à sua cidade.
E José foi também da Galileia, da cidade de Nazaré à Judeia, à cidade de
David, que se chamava Belém, porque era da casa e família de David, para se
recensear juntamente com Maria sua esposa que estava grávida. E, estando
ali, aconteceu completarem-se os dias em que devia dar à luz. E deu à luz o
seu Filho primogênito, e O enfaixou, e reclinou numa manjedoura, porque
não havia lugar para eles na estalagem. Ora, naquela mesma região, havia uns
pastores que velavam e faziam de noite guarda ai se rebanho. E eis que
apareceu junto deles um Anjo do Senhor e uma claridade divina os cercou, e
tiveram grande temor. Porém o Anjo disse-lhes: Não temais; porque eis vos
anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo: nasceu-vos na
cidade de David um Salvador que é o Cristo Senhor. E eis o que vos servirá
de sinal: encontrareis um Menino envolto em panos, e deitado numa
manjedoura. E subitamente apareceu com o Anjo uma multidão de milícia
celeste, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus no mais alto dos Céus, e
paz na Terra aos homens de boa vontade.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM (Ps. 95, 11 - 13)
ALELUIA
Allelúja, allelúja.V. Ps. 2, 7. Dóminus
Aleluia, aleluia. V. O Senhor disse-me:
dixit ad me: Fílius meus es tu, ego hódie tu és meu Filho Eu hoje te gerei.
génui te. Allelúja.
Aleluia.

EVANGELHO (Lucas 2, 1-14)
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.

Laeténtur caeli et exsúltet terra ante
fáciem Dómini: quóniam venit.

Alegrem-se s Céus e exulte a Terra
ante a face do Senhor, porque Ele
chegou.

SECRETA
Accépta tibi sit, Dómine, quaésumus,
hodiérnae festivitátis oblátio: ut, tua
grátia largiénte, per haec sacorsáncta
commércia, in illíus inveniámur forma,
in quo tecum est nostra substáncia.
Que tecum vivit et regnat.
R. - Amen.

Senhor, nós Vos pedimos, aceita as
ofertas da presente festividade, a fim
de que, com a vossa graça, por este
sacrossanto Mistério, nos
assemelhemos Àquele no qual se
uniu a vos a nossa natureza. Ele que,
sendo Deus, vive e reina Convosco
na Unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos. R. – Amen.
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