
MÚSICA LITÚRGICA 
Ordinário da Missa 

Partes fixas 



Ordinário da Missa 

• Entrada 

• Ato Penitencial 

• Hino de Louvor 

• Aleluia 

• Apresentação das Oferendas 

• Santo  

• Cordeiro 

• Comunhão 



ATO PENITENCIAL 





1ª Fórmula: 

 

Pres: Irmãos, reconheçamos as nossas culpas para 
celebrarmos dignamente os santos mistérios.  

Confessemos os nossos pecados: 
 

Ass: Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, 
que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, 
atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande 
culpa. E peço à Virgem Maria, aos Anjos e Santos, e 
a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus, Nosso 
Senhor.  
 
 
 



Segue-se a absolvição sacerdotal: 
 

Pres: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
Ass: Amém. 

 
Seguem-se as invocações: 
 

Senhor, tende piedade de nós.          

Senhor, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós. 
 



2ª Fórmula: 

 
Pres: No início desta celebração eucarística, 
peçamos a conversão do coração, fonte de 
reconciliação e comunhão com Deus e com os 
irmãos e irmãs. 
 

Pres: Tende compaixão de nós, Senhor. 

Ass: Porque somos pecadores. 

 

Pres: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia. 

Ass: E dai-nos a vossa salvação.  

 



Segue-se a absolvição sacerdotal: 
 

Pres: Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós 
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
Ass: Amém. 

 
Seguem-se as invocações: 
 

Senhor, tende piedade de nós.          

Senhor, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós. 
 



3ª Fórmula  

 

Pres: Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o 

Pai, abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos 

de aproximar-nos da mesa do Senhor. 

 

Após um momento de silêncio o sacerdote ou outro ministro propõe as 

seguintes invocações ou outras semelhantes com Kyrie eleison (Senhor, tende 

piedade de nós): 

 

Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós.  

Cristo, que viestes chamar os pecadores, tende piedade de nós.  

Cristo, tende piedade de nós.  

Senhor, que intercedeis por nós junto do Pai, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós.  

 

Segue-se a absolvição sacerdotal: 

 



 



 



RITO PARA BÊNÇÃO E  
ASPERSÃO DA ÁGUA 

 



O rito da bênção e aspersão da água pode ser 

realizado em qualquer igreja ou oratório, em 

todas as missas dominicais, mesmo quando 

antecipadas no sábado a tarde. 

  

Este rito substitui todo o Ato Penitencial. 

 



Fora do Tempo pascal 

 

Ant.1 

Aspergi-me, Senhor, e serei purificado; 

lavai-me, e serei mais branco do que a neve. 

 
Ant.2 

Derramarei sobre vós uma água pura, sereis purificados de todas as 
faltas, 

e vos darei um coração novo, diz o Senhor. 
 

Hino:  

Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo: 

em sua grande misericórdia, 

ele nos fez renascer, 

pela ressurreição de Jesus Cristo, 

para uma esperança viva, 

para uma herança incorruptível, 

reservada para nós no céu, 

salvação que será revelada no último dia. 
 



No Tempo Pascal 
 

Ant.1 

Vi a água saindo do lado direito do templo, aleluia! 

Todos a quem chega esta água 

recebem a salvação e proclamam: 

aleluia, aleluia! 

 

Ant.2 

Vós que sois uma raça escolhida,  

sacerdócio régio e nação santa, 

proclamai as maravilhas de Deus 

que vos chamou das trevas à sua luz admirável, 

aleluia! 

 

Ant.3 

De vosso lado, ó Cristo, jorra a fonte de água, 

na qual os pecados do mundo são lavados 

e a vida se renova, aleluia. 

 







HINO DE LOUVOR 





Quando for prescrito, canta-se ou recita-se o hino: 
O hino é prescrito  aos domingos, exceto no tempo do 
Advento e da Quaresma, nas solenidades e festas e ainda 
em celebrações especiais mais solenes. 

 
Ass: Glória a Deus nas alturas, 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. Amém! 



O artigo 53 dá uma excelente definição do 

Glória: “um hino antiquíssimo e venerável, com 

que a Igreja, congregada no Espírito Santo, 

glorifica e suplica a Deus e ao Cordeiro”. Vejam 

que não é um hino trinitário. O Espírito Santo é 

incluído no louvor, mas na maior parte do hino 

as súplicas são dirigidas a Cristo. 

 



A 3ª IGMR dá uma regra clara para o Gloria (e 
também para as outras partes do Ordinário da 
Missa): “Não é permitido substituir o texto deste 
hino por outro”. No Brasil, por decisão da CNBB 
além do texto oficial em prosa do Glória que se 
encontra no Missal Romano é autorizado o uso do 
Glória em versos: “Gloria a Deus nos altos céus, paz 
na terra aos seus amados”. Portanto, no Brasil só 
existem essas duas possibilidades de texto para o 
Gloria (além da possibilidade de ser cantado 
também em latim, como já vimos na reflexão nº 
02). Tudo o que vem além disso não é correto e 
contraria as normas da celebração! 

 



Glória a Deus nas alturas 

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 Santo 

Só vós o Senhor 

Só vós o Altíssimo, Jesus Cristo 

Com o Espírito Santo 

Na glória de Deus Pai. Amém! 

1. Glória a Deus nos altos céus,  
paz na terra a seus amados 
A vós louvam rei celeste,  
os que foram libertados. 
 
2. Deus e pai nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos 
Damos glória ao vosso nome,  
vossos dons agradecemos. 
 
3. Senhor nosso Jesus Cristo,  
unigênito do Pai 
Vós de Deus Cordeiro santo,  
nossas culpas perdoai. 
 
4. Vós que estais junto do Pai,  
como nosso intercessor 
Acolhei nossos pedidos,  
atendei nosso clamor. 
 
5. Vós somente sois o Santo,  
o altíssimo Senhor 
Com o Espírito Divino  
de Deus Pai no esplendor! 

 



• A palavra latina gloria (em grego, doxa) tem uma densa 
ressonância teológica para os cristãos: a glória de Deus, 
a sua luz, a sua grandeza, o seu amor, manifestou-se em 
Jesus Cristo, esplendor da glória do Pai. Cristo é 
glorificado pelo Pai e, por sua vez, ele glorifica o Pai 
(cf. Jo 17,1).Em ambas as direções, esta glorificação 
sucede sobretudo na sua morte e ressurreição [...]. O 
seu conteúdo é um bom resumo da História da 
Salvação: a glória a Deus e a paz aos homens. Os 
louvores ao Pai, Senhor e Rei do Universo; os louvores 
também a Cristo, Senhor, Cordeiro, Filho, o que tira o 
pecado do mundo, o único Santo; tudo isso concluído 
com a doxologia: 'Jesus Cristo, com o Espírito Santo, 
na glória de Deus Pai'". 



  



  



  



  



  



SANTO 





• Na verdade, o Sanctus - Santo, é das partes mais 

antigas incorporadas à Missa. Segundo São 

Clemente de Roma (+95), já era cantado no 

primeiro século. Ele faz parte da Oração 

Eucarística e está no centro da grande ação de 

graças, sendo a aclamação mais importante. 

Conclui o diálogo introdutório e o prefácio, 

quando o presidente da Celebração convoca toda 

a assembleia para unir suas vozes humanas às dos 

anjos e santos, que não cessam de cantar ao Deus 

que é Santo. O prefácio é cantado pelo presidente; 

o Santo é cantado por toda a assembleia. 



• O Santo é um hino-aclamação: hino solene e 

aclamação jubilosa, expressão vibrante de 

alegria, quase como um grito intraduzível, 

como se o céu se abrisse, permitindo-nos 

vislumbrar a glória do Senhor e participar do 

coro dos serafins, feito de sons inefáveis, no 

seu perene louvor ao Deus três vezes santo. 



• Nesta solene aclamação, todo o universo 

cósmico e angélico, os santos do céu e a Igreja 

da terra unem suas vozes, num grande 

concerto, para aclamar a santidade de Deus. 

Clima de festa e júbilo, o céu como que invade 

a terra, e esta sobe ao céu, formando o cântico 

da unidade. Eis o texto, totalmente bíblico - 

espécie de poesia lírica - usado na liturgia da 

Missa, constituindo, portanto, um canto ritual, 

em que se canta A liturgia: 



• Santo, Santo, Santo! (Ex 3,1-6 - Moisés diante da 
glória do Senhor, pisando o solo sagrado, santo) 
Senhor, Deus do Universo! (Is 6,3 - visão de 
Isaías no Templo; Ap 4,8 - a liturgia celeste)       
O céu e a terra proclamam a vossa glória. (Is 6,3 
- o canto dos serafins, unindo céu e terra)   
Hosana nas alturas! (Mt 21,9; Mc 11,10 - 
entrada de Jesus em Jerusalém)                   
Bendito O que vem em nome do Senhor! (Sl 
118,26; Mt 21,9; Mc 11,9; Lc 19,28) Bênção 
pronunciada sobre o peregrino; título messiânico, 
no Novo Testamento)                                    
Hosana nas alturas! (Mt 21,9; Mc 11,10 . 
Hosana = "Dá a salvação!" Aclamação de 
alegria) 



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! 
  

 



• Em todas as missas a o sacerdote deverá 

proferir com voz inteligível a Oração 

eucarística; poderão ser cantadas aquelas 

partes que , segundo o rito da celebração forem 

apropriadas ao canto. (Missal Romano p. 405) 



• Jesus deu graças - Oração Eucarística (2º 

gesto de Jesus) - "é o centro e o ápice de toda a 

celebração eucarística" (cf. Instrução Geral do 

Missal Romano-IGMR, 78), iniciando-se com 

o diálogo do Prefácio até o Amém da 

Doxologia. Pode ser cantado, pois é uma 

oração de ação de graças pelas maravilhas de 

Deus, sobretudo pela obra da salvação, em 

Jesus Cristo. São aclamações jubilosas da 

Oração Eucarística: (Ir. Miria Kolling) 



 

 



  



CORDEIRO DE DEUS 



No dia seguinte João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse:  

Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jo 1,29 
 
 





• 83. O sacerdote parte o pão eucarístico, ajudado, 
se for ocaso, pelo diácono ou um concelebrante. 
O gesto da fração realizado por Cristo na última 
ceia, que no tempo apostólico deu o nome a toda 
a ação eucarística, significa que muitos fiéis pela 
Comunhão no único pão da vida, que é o Cristo, 
morto e ressuscitado pela salvação do mundo, 
formam um só corpo (Cor 10,17). A fração se 
inicia terminada a transmissão da paz, e é 
realizada com a devida reverência, contudo, de 
modo que não se prolongue desnecessariamente 
nem seja considerada de excessiva importância. 
Este rito ó reservado ao sacerdote e ao diácono. 



• O sacerdote faz  a fração do pão e coloca uma 
parte da hóstia no cálice, para significar a 
unidade do Corpo e do Sangue do Senhor na 
obra da salvação, ou seja, do Corpo vivente e 
glorioso de Cristo Jesus. O grupo dos cantores 
ou o cantor ordinariamente canta ou, ao 
menos, diz em voz alta a súplica Cordeiro de 
Deus, à qual o povo responde. A invocação 
acompanha a fração do pão; por isso, pode-se 
repetir quantas vezes for necessário até o final 
do rito. A última vez conclui-se com as 
palavras dai-nos a paz. 



Ass: 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, 
dai-nos a paz. 

 



 



 



PROBLEMAS/DESAFIOS 



• a) Textos deficientes; 

 

–  Individualismo; 

–  Sentimentalismo;  

–  Um vazio espiritual e uma teologia parcializada; 

 



• b) Melodias fracas; 

 



• c) Repertório inadequado ao tempo do ano                          

litúrgico; 

 

• d) Repertório insuficiente para os outros 

sacramentos; 



• e) Cantos do Ordinário da Missa adulterados 

 

• Verificamos a grande incidência de adaptações e 
paráfrases dos cantos do Ordinário da Missa, 
especialmente do "Glória" e do "Santo". "Temos 
que continuar trabalhando para valorizar estes 
cantos - os cantos mais importantes da missa – 
respeitando seu texto, por ser textos oficiais, 
propriedade de toda a Igreja e nenhuma outra 
versão deve substituí-los, por mais extraordinário 
que seja o poeta". 



 

 

Formação Permanente:  

Um Chamado do Papa Francisco 

 
• Para que a liturgia possa cumprir a sua função 

formativa e transformadora, é necessário que 

os Pastores e leigos sejam introduzidos na arte 

do colher o significado e a linguagem 

simbólica, incluindo a arte, o canto, a música, 

e também o silêncio, a serviço do mistério 

celebrado. 



• A respeito das etapas da formação, sabemos 

por experiência que, além da inicial, deve-se 

cultivar a formação permanente do clero e dos 

leigos, especialmente aqueles envolvidos nos 

ministérios a serviço da liturgia. A formação 

não uma vez, mas permanente. 



• Caros irmãos e irmãs, todos somos chamados a 

aprofundar e reavivar a nossa formação 

litúrgica. A liturgia é, de fato, a via mestra 

através da qual a vida cristã passa em todas as 

fases de seu crescimento.  

 



• Tendes, portanto, diante de vós uma grande e 

bela tarefa: trabalhar para que o Povo de Deus 

redescubra a beleza de encontrar o Senhor na 

celebração dos seus mistérios e, encontrando-

o, tenha vida em seu Nome. 

 

Discurso do Santo Padre Francisco aos participantes da 

Assembleia Plenária da Congregação para o Culto Divino e a 

Disciplina dos Sacramentos em fevereiro de 2019 

 



“Sinto que as nossas almas se 

elevam na chama da piedade 

com um ardor e uma devoção 

maior por efeito daquelas 

santas palavras quando elas 

são acompanhadas pelo canto, 

e todos os diversos sentido do 

nosso espírito acham no canto 

sua modulação própria: que os 

desperta por força de não sei 

que relação oculta e íntima”. 

            

                    Santo Agostinho 



                  Penha Macário 
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