
«O DEUS DO AMOR E DA PAZ ESTARÁ CONVOSCO»

Segunda Leitura da Solenidade da San ssima Trindade, 
2 Cor 13, 11-13

Irmãos:  Sede  alegres,  trabalhai  pela  vossa  perfeição,  animai-vos  uns  aos  outros,
tende os mesmos sen mentos, vivei  em paz.  E o Deus do amor e da paz estará
convosco.  Saudai-vos  uns  aos  outros  com  o  ósculo  santo.  Todos  os  santos  vos
saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito
Santo estejam convosco.

DONA NOBIS PACEM * W. A. Mozart

Dona nobis pacem [Senhor] dai-nos a [vossa] paz

* * *

«DEUS O EXALTOU»

Da Segunda Leitura da Festa da Exaltação da Santa Cruz
Filip 2, 6-11 

Aparecendo  como homem,  humilhou-Se ainda  mais,  obedecendo até à  morte  e
morte de cruz. Por isso Deus O exaltou e Lhe deu um nome que está acima de todos
os nomes, para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem no céu, na terra e nos
abismos, e toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor, para glória de Deus
Pai. 

AVE VERUM * W. A. Mozart

Ave verum corpus,
natum ex Maria Virgine,
vere passum,
immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
vero fluxit sanguine,
esto nobis praegustatum
mor s in examine.

Salve, verdadeiro Corpo
nascido da Virgem Maria,
verdadeiramente atormentado,
imolado na cruz pelos homens,
de cujo lado perfurado
fluíram água e sangue;
sê para nós uma antecipação 
[do banquete celeste]
na provação da morte.
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NA CAPA

Gio o, Na vidade de Jesus, Pádua 1305 ca. (pormenor)

Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um Filho,
a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Al ssimo. O
Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David; reinará eternamente sobre a casa de
Jacob e o seu reinado não terá fim».

MAGNIFICAT * Taizé

Magnificat, anima mea Dominum. A minha alma glorifica o Senhor. 

* * *

«SANTO, SANTO, SANTO»

Da Primeira Leitura do O cio da Semana II da Páscoa
Ap 4,6-8

Diante do trono havia também uma espécie de mar de vidro, transparente como
cristal.  No  meio  do  trono  e  à  volta  do  trono  havia  ainda  quatro  seres  viventes
cobertos de olhos por diante e por detrás: o primeiro vivente era semelhante a um
leão; o segundo era semelhante a um touro; o terceiro nha uma face semelhante à
de um homem e o quarto era semelhante a uma águia em voo. Os quatro seres
viventes nham cada um seis asas cobertas de olhos por fora e por dentro. E não
cessavam de cantar, de dia e de noite:
    «Santo, santo, santo
    é o Senhor Todo-Poderoso,
    o que era, o que é e que há-de vir.»

ZUM SANCTUS * F. Schubert

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!
Er, der nie begonnen, er, der immer war,
ewig ist und waltet, sein wird immer dar.

Heilig, heilig, heilig, heilig ist der Herr!
Heilig, heilig, heilig, heilig ist nur er!
Allmacht, Wunder,
Liebe, alles rings umher!
Heilig, heilig, heilig,
heilig ist der Herr!

Santo, santo, santo é o Senhor!
Santo, santo, santo, só Ele é Santo!
Ele,  que  não  teve  princípio,  Ele  que
sempre foi,
E ernamente é e reina, e será para todo
o sempre.

Santo, santo, santo é o Senhor!
Santo, santo, santo, só Ele é Santo!
Todo poderoso, maravilhoso e 
omnipresente Amor
de todas as coisas ao seu redor!
Santo, santo, santo é o Senhor!

* * *



«ISTO É O MEU CORPO»

Segunda Leitura da Missa da Ceia do Senhor
1 Cor 11, 23-26

Irmãos: Eu recebi do Senhor o que também vos transmi : o Senhor Jesus, na noite
em que ia ser entregue, tomou o pão e, dando graças, par u-o e disse: «Isto é o meu
corpo, entregue por vós. Fazei isto em memória de Mim». Do mesmo modo, no fim
da ceia, tomou o cálice e disse: «Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas
as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de Mim». Na verdade, todas as vezes
que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, anunciareis a morte do Senhor, até
que Ele venha.

ANIMA CHRISTI * M. Frisina

Anima Chris , sanc fica me.
Corpus Chris , salva me.
Sanguis Chris , inebria me.
Aqua lateris Chris , lava me.
Passio Chris , conforta me.
O bone Jesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permi as me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mor s meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanc s tuis laudem te.
In saecula saeculorum.
Amen.

Alma de Cristo, san fica-me
Corpo de Cristo, salva-me
Sangue de Cristo, extasia-me
Água que vem de Cristo, lava-me
Paixão de Cristo, conforta-me
Ó bom Jesus, escuta-me
Entre tuas feridas, esconde-me
Não permitas que me separe de 
E dos exércitos do maligno, defende-me
E na hora da Morte, chama-me
E deixa-me ir a 
E com teus santos, louvar-te
Pelos séculos dos séculos
Ámen.

* * *

«AVE, CHEIA DE GRAÇA»

Evangelho da Missa na celebração de Santa Maria, a nova Mulher
Lc 1,26-38

Naquele  tempo,  o  Anjo  Gabriel  foi  enviado  por  Deus  a  uma  cidade  da  Galileia
chamada Nazaré, a uma Virgem desposada com um homem chamado José, que era
descendente de David. O nome da Virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava,
disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está con go». Ela ficou perturbada com
estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o Anjo: «Não temas,

«O VERBO ERA DEUS»

Evangelho da Missa do dia de Natal (forma breve)
Jo 1,1-5.9

No  princípio  era  o  Verbo  e  o  Verbo  estava  com  Deus  e  o  Verbo  era  Deus.  No
princípio, Ele estava com Deus. Tudo se fez por meio d’Ele, e sem Ele nada foi feito.
N’Ele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas
não a receberam. O Verbo era a luz verdadeira, que, vindo ao mundo, ilumina todo o
homem. Estava no mundo, e o mundo, que foi feito por Ele, não O conheceu. Veio
para o que era seu, e os seus não O receberam. Mas àqueles que O receberam e
acreditaram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Estes
não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus. E o Verbo fez-Se carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória,
glória que Lhe vem do Pai como Filho Unigénito, cheio de graça e de verdade.

AVE VERUM * E. Elgar

Ave verum corpus,
natum ex Maria Virgine,
vere passum,
immolatum in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
vero fluxit sanguine,
esto nobis praegustatum
mor s in examine.
O clemens, O pie,
O dulcis Iesu, fili Mariae.

Salve, verdadeiro Corpo
nascido da Virgem Maria,
verdadeiramente atormentado,
imolado na cruz pelos homens,
de cujo lado perfurado
fluíram água e sangue;
sê para nós uma antecipação 
[do banquete celeste]
na provação da morte.
Ó Jesus doce, ó Jesus piedoso,
ó Jesus, filho de Maria!

* * *
«CAMINHEMOS À LUZ DO SENHOR»

Primeira Leitura do Domingo I do Advento – Ano A
Is 2,3-5

Vinde, subamos ao monte do Senhor, ao templo do Deus de Jacob. Ele nos ensinará
os seus caminhos, e nós andaremos pelas suas veredas. De Sião há-de vir a lei, e de
Jerusalém a palavra do Senhor». Ele será juiz no meio das nações e árbitro de povos
sem número. Converterão as espadas em relhas de arado e as lanças em foices. Não
levantará a espada nação contra nação, nem mais se hão-de preparar para a guerra.
Vinde, ó casa de Jacob, caminhemos à luz do Senhor.



MESSE BASSE - KYRIE * G. Fauré

Kyrie eleison;
Christe eleiso;
Kyrie eleison;

Senhor, tende piedade;
Cristo, tende piedade;
Senhor, tende piedade.

* * *

«NÃO JULGARÁ SEGUNDO AS APARÊNCIAS»

Primeira Leitura do Domingo II do Advento – Ano A
Is 11,1-10

Naquele dia,  sairá um ramo do tronco de Jessé,  e  um rebento brotará das  suas
raízes.  Sobre  ele  repousará  o  espírito  do  Senhor:  espírito  de  sabedoria  e  de
inteligência,  espírito  de  conselho  e  de  fortaleza,  espírito  de  conhecimento e  de
temor  de  Deus.  Animado  assim  do  temor  de  Deus,  não  julgará  segundo  as
aparências, nem decidirá pelo que ouvir dizer. Julgará os infelizes com jus ça e com
sentenças rectas os humildes do povo. Não mais pra carão o mal nem a destruição
em todo o meu santo monte: o conhecimento do Senhor encherá o país, como as
águas enchem o leito do mar Nesse dia, a raiz de Jessé surgirá como bandeira dos
povos; as nações virão procurá-la, e a sua morada será gloriosa.

MESSE BASSE - SANCTUS * G. Fauré

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth!
Pleni sunt Cæli et Terra gloria Tua.
Hosanna in excelsis!
Benedictus, qui venit in Nomine Domini.
Hosanna in excelsis!

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo!
O Céu e a Terra proclamam a Vossa glória.
Hosana nas alturas!
Bendito o que vem em Nome do Senhor.
Hosana nas alturas!

* * *

«TENDE CORAGEM, NÃO TEMAIS»

Primeira Leitura do Domingo III do Advento – Ano A
Is 35, 1-6a.10

Alegrem-se o deserto e o descampado, rejubile e floresça a terra árida, cubra-se de
flores  como o  narciso,  exulte  com brados  de  alegria.  Ser-lhe-á  dada a  glória  do
Líbano, o esplendor do Carmelo e do Sáron. Verão a glória do Senhor, o esplendor do
nosso Deus. Fortalecei as mãos fa gadas e robustecei os joelhos vacilantes. Dizei aos
corações perturbados: «Tende coragem, não temais: Aí está o vosso Deus, vem para
fazer jus ça e dar a recompensa. Ele próprio vem salvar-vos».

MESSE BASSE - BENEDICTUS * G. Fauré

Benedictus, benedictus, benedictus
Qui venit in nomine Domini.

Bendito, bendito, bendito
Aquele que vem em nome do Senhor.

* * *

«EIS O CORDEIRO DE DEUS»

Evangelho do Domingo II do Tempo Comum – Ano A
Jo 1, 29-34

João Bap sta viu Jesus, que vinha ao seu encontro, e exclamou: «Eis o Cordeiro de
Deus, que ra o pecado do mundo. Eu vi o Espírito Santo descer do Céu como uma
pomba e permanecer sobre Ele. Eu não O conhecia, mas quem me enviou a bap zar
na  água  é  que  me  disse:  ‘Aquele  sobre  quem  vires  o  Espírito  Santo  descer  e
permanecer é que bap za no Espírito Santo’. Ora, eu vi e dou testemunho de que Ele
é o Filho de Deus».

MESSE BASSE - AGNUS DEI * G. Fauré

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Cordeiro de Deus, que rais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que rais o pecado do mundo, tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus, que rais o pecado do mundo, dai-nos a paz.

* * *


