ORAÇÕES DA SANTA MISSA
Ato penitencial
Confesso a Deus todo poderoso
E a vós irmãos e irmãs
Que pequei muitas vezes por pensamentos
Palavras, atos e omissões
Por minha culpa, minha tão grande culpa
E peço à Virgem Maria
Aos anjos e todos os santos
E a vós, irmãos e irmãs
Que rogueis por mim, e a Deus
Nosso Senhor
Amém
Senhor, piedade! Senhor piedade!
Senhor, piedade, piedade de nós!
Cristo, piedade! Cristo piedade!
Cristo, piedade, piedade de nós!
Senhor, piedade! Senhor piedade!
Senhor, piedade, piedade de nós!

Credo Niceno-Constantinopolitano
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,
criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
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Filho Unigênito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus
verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai.
Por ele todas as coisas foram feitas. E por nós,
homens, e para nossa salvação, desceu dos céus:
(Todos se inclinam)
e se encarnou pelo Espírito Santo,
no seio da Virgem Maria, e se fez homem.
(Todos se levantam)
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos;
padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia,
conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está
sentado à direita do Pai.
E de novo há de vir, em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida,
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
ele que falou pelos profetas.
Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica.
Professo um só batismo para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Amen

Glória a Deus nas Alturas
Glória a Deus nas alturas
2

e paz na terra aos homens por Ele amados.
Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso!
Nós vos louvamos.
Nós vos bendizemos.
Nós vos adoramos.
Nós vos glorificamos.
Nós vos damos graças por vossa imensa glória.
Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito!
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai.
Vós, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós!
Vós, que tirais o pecado do mundo,
acolhei a nossa súplica!
Vós, que estais à direita do Pai,
tende piedade de nós!
Só vós sois o Santo.
Só vós, o Senhor.
Só vós, o Altíssimo, Jesus Cristo.
com o Espírito Santo,
na glória de Deus Pai.
Amen

Cordeiro de Deus
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dainos a paz!

Oração secreta (Só o sacerdote)
Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo,
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Que, por vontade do Pai e com o poder do Espírito
Santo, destes a vida ao mundo pela vossa morte,
Livrai-me de todos os meus pecados e de todo o mal,
por este vosso santíssimo Corpo e Sangue; conservaime sempre fiel aos vossos mandamentos e não
permitais que eu me separe de Vós.

Comunhão espiritual
Santo Afonso Maria de Ligório
Meu Jesus, eu creio que estais realmente
presente no Santíssimo Sacramento do Altar.
Amo-vos sobre todas as coisas,
e minha alma suspira por Vós.
Mas, como não posso receber-Vos agora no
Santíssimo Sacramento, vinde, ao menos
espiritualmente, a meu coração.
Uno-me a Vós agora, não permitais
que torne a separar-me de Vós.
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