PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA VIRGEM
É verdadeiramente digno, justo, racional e
salutar, que sempre e em toda a parte Vos
rendamos graças, Senhor Santo, Pai
onipotente e Deus eterno: e nesta festa da
Imaculada Conceição da bem-aventurada
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 exaltação. Juntas com as deles,
Vos pedimos aceiteis as nossas vozes, que
em súplice louvor Vos aclamam:
R. Santo...

Vere dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
aetérne Deus: Et te in Conceptione
Immaculata beátae Maríae semper Vírginis
collaudare, benedícere et praedicáre. Quae
et Unigénitum tuum Sancti Spíritus
obumbratióne concépit: et virginitátis glória
permanente, 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 exsultatióne concélebrant.
Cum quibus et nostras voces dicéntes:
R. Sanctus...

COMMUNIO
Gloriósa dicta sunt de te, María : uia fecit
tibi magna qui potens est, Alellúia.

De Vós se disseram coisas gloriosas, ó
Maria, porque em Vós operou maravilhas o
Deus onipotente, Aleluia.

POSTCOMMUNIO
Sacramenta quae súmpsimus, Dómine Deus
noster : illius in nobis culpae vúlnera
réparent ; a qua immaculatam beátae Maríae
Conceptiónem singuláriter praeservasti.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.

O sacramento que acabamos de receber,
Senhor, nosso Deus, repare em nós as
feridas do pecado, do qual, por especial
privilégio, preservastes a bem-aventurada
Virgem Maria, na sua Imaculada Conceição.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
mesmo Espírito Santo pelos séculos dos
séculos.
R. – Amen.

R. - Amen.

Subsídio Litúrgico da Forma Extraordinária do Rito Romano, segundo o Motu Próprio
Summorum Pontificum de Sua Santidade o Papa Bento XVI.
Disponível em: http://subsidioliturgico.blogspot.com
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***MISSA DO DIA***

NOSSA SENHORA
DA CONCEIÇÃO APARECIDA

INTRÓITO
Is 61, 10 - Gaudens gaudebo in
Domino, et exsultabit anima mea in
Deo meo: quia induit me vestimentis
salutis: et indumento iustitiae
circumdedit me, quasi sponsam
ornatam monilibus suis.
Sl. Exaltabo te, Domine, quoniam
suscepisti me: nec delectasi inimicos
meos super me.
Gloria Patri...
Gaudens gaudebo in Domino

No Senhor me alegrarei, e minha alma
exultará no meu Deus porque me vestiu
de vestidos de salvação, e me rodeou
de ornatos de santidade, como a esposa
ornada das suas jóias.
Sl. Louvar-Vos-ei, Senhor, porque me
protegestes e não deixastes que me
vencessem os meus inimigos.
Glória ao Pai...
No Senhor me alegrarei...

ORATIO (COLETA)
Deus, qui per immaculátam Unigéniti
tui Matrem in nos fámulos tuos grátiae
tuae dona multíplicas: concéde
propítius; ut qui ejúsdem Vírginis
laudes celebramus in terris, ipsius
maternis précibus praémia cónsequi
mereámur in caelis.
Per eúndem Dóminum nostrum Iesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vívit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Ó Deus, que derramastes os dons da
Vossa graça sobre os Vossos servos por
intermédio da imaculada Mãe do Vosso
Unigênito, concedei propício a graça de
alcançarem os prêmios celestes,
coadjuvados pelos rogos maternos,
àqueles que na terra celebram os seus
louvores.
Pelo mesmo Nosso Senhor Jesus Cristo
vosso Filho, que convosco vive e reina
na unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos.
R. Amen.
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EPISTOLA (Apoc 12, 1.5.14-16)
Léctio Libri Apocalypsis B. Joánnis Apóstoli.
Apareceu um grande sinal no céu: uma mulher vestida de sol, que tinha a lua
debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça. E deu à luz
um filho varão, que havia de reger todas as gentes com vara de ferro; e seu filho foi
arrebatado para Deus e para o Seu trono. E foram dadas à mulher duas asas duma
grande águia, para voar com destino ao deserto ao lugar do seu retiro. E a serpente
lançou da sua boca atrás da mulher água, como um rio, para fazer que ela fosse
arrebatada da corrente. Porém a terra ajudou a mulher e abriu a sua boca e engoliu
o rio que o dragão tinha vomitado.
R. Deo grátias.

GRADUAL
Jud 13, 23 – Benedicta es tu, Virgo
María, a Dómino Deo excelso, prae
omnibus muliéribus super terram.
V. Jud 15, 10 – Tu glória Jerúsalem, tu
laetítia Israël, tu honorificéntia pópuli
nostri.

Abençoada és, ó Virgem Maria, pelo
Senhor, Deus Altíssimo, acima de todas
as criaturas da terra.
V. És a glória de Jerusalém, a alegria de
Israel, a honra do nosso povo.

EVANGELHO (Luc 1, 26-28)
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 Virgem, de
certa cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a qual Virgem estava noiva de um
homem, da casa de David, chamado José. O nome da Virgem era Maria. O Anjo,
apresentando-se a ela, disse: Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo; bendita és tu
entre as mulheres.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Luc 1, 28 – Ave, Maria, gratia plena;
Dominus tecum; benedicta tu in
muliéribus. Alellúia.

Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é
convosco; bendita sois vós entre as
mulheres, Aleluia.

SECRETA

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Cant. 4, 7 – Tota pulchra es, María: et
mácula originális non est in te. Alleluia.

Aleluia, Aleluia.
Toda sois bela, ó Maria, e em Vós não
há mancha de pecado original. Aleluia.

Salutárem hóstiam, quam in solemnitáte
Immaculátae Conceptiónis beátae
Maríae Vírginis 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 Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Recebei, Senhor, a hóstia salutar que
Vos oferecemos na solenidade da
Imaculada Conceição da Virgem Maria,
e, como confessamos que foi isenta de
toda a mancha, por Vossa graça que a
preveniu, dignai-Vos, por sua
intercessão, livrar-nos de todas as
nossas culpas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, que convosco vive e reina na
Unidade do Espírito Santo pelos
séculos dos séculos.
R. – Amen.
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