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NOVAS 
/ ~ ) 

HORAS MARIANAS 
OU OFFICIO MENOR 

DA SS. VIRGEM MARIA 
NOSSA SENIlORA 

No,-amente lraduzido 

E NOVO DEVOCJONAHIO 

MUI COMPLETO DE ORA~(ÎES E EXERCICIOS DE PIEDADE 

Pelo Prtsbytero 

.'.-1. ROQUETE 
~., . 

Com Iindissimas estampas desenhadas 

Por CIAPPORI 

GUILLARD, AILLAUD & Ca, 
LIVHEIROS-EDJ1'ORES 

,-\.7, rua de Saint-Andre-dt's-Arts. 
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APPROVACĂO 
DO EXCmo E R m • SENHOR BISPO DE COIMDRA 

Dom Manoel Correia de Eastos Pina por 
merce de Deus e da Santa Se Apostolica Bispo 
de Coimbra, Conde de Arganil, do conselho de 
Sua J\Iagestade, Commendador da ordem de 
Nossa Senhora da Concei~ăo de Villa Vi~osa, 
Par do Reino, etc, 

Tendo-nos sido presente a nova edi~ao muito 
melhorada das Horns marianas compostas 
pela Presbytero J,-1. Roquete. , 

Approvamos este Iivrinbo jâ bem conhecido 
por nao conter nada que se opponha ii re, â 
moral e aos bons costumes, e por ser alem 
d'iaso muito proprio e conveniente para excitar 
nos fieis a devoc;1i'o e piedade christli. 

Pa~o epucopal de Coimbra 

3 de Fevereiro de 1885 

MANOEL, BlsPo CONDE. 
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PREFACIO 

D'ESTA NOVISSIMA EDI<;Ă-O . 

o hom acolhimento que mereceram al 

precedentes edijioes das NOVAS Houl 

MARIANAS, nos confirmou no pensamento 

que nos guiâra em razer de novo um 

livro por tantos titulos estimado dos fieis 

em Portugal e no Brazii. 

Razoes temos de nos felicitar por ha

lermos assim contribuido a propagar a 

mais santa de todas as devo<;oes, a qU6 

se consagra ă Măi de Deos e Senhora Nos

sa, e a inspirar a seus devotos novos sen-

. timentos de amor 6 piedosa confian<;a; 

mas, por isso mesmo, ao fazermos uma 

,> nova edi<;ao, assell.tâmos que era possivel 
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TI paEI'ACJO. 

dar ainda a este precioso livro uma forma 

mais razoavel e mais util no uso pratico 

que d'elle fazemos fieis. Sem nadaaccres

centar nem diminuir, dispozemos corn tu

do as materias da maneira seguinte; 

"-0 Exercicios quotidianos ou Ora<;oes 

para pela manhii e a noite; 

2° Ordinario da Missa, em latim e por

tuguez, com a ellplica<;ăo de todas as ce

remonias. 

~o Exercicios e devoc;oes para a Confis

sao e Communhăo j 

4· Orac;oes varias para as difl'erentes ne

cessidades da vida j 

5· Varios exercicios 8 praticas de pie

dade, como as Vesperas do domingo, Vi

litas ao SS. Sacramento, etc.; 

6° Officio de Nossa Senhora e dos defun

~ .. 
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PRBFAClO 'V11 

Nesta nOTa distribuioâo de materias, 

aeba-se no fim o que d.'antes estava no 

principio, e em seu lugar as Oral;oes para 

pela manhă e â noite, que, eom justa ra

zao, devem ter o primeiro lugar nos livros 

de devoollo. 

Âssentâmos tam bem que era possivel 

tornar esle livro ainda mais util, aeeom

modando-o ao uso da moeidade e por um 

preoomais commodo,ee justamenteo que 

filemos n'um pequeno volume, que se 

vende separado, onde so se achao aquel

les exereieios e devoooes que mais con

v~em â gente moea e aindaâs pessoas que 
por suas occupae1:ies, nao podem fazer 
gl'andes rezas. 

E na verdade, poucas saa al! pessoas 

que recitao com frequencla o officio de 
Nossa Senbora, e ainda menos o de defun-
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VOI PREFACIO. 

tos; mas mui crescido ~ sem duvida onu~ 

mero das que se servem diariamente dai 

oracoes para pela manhli e â noite, e corn 

frequencia fazem uso dos exercicios para 

a Confisslio e CommunMo. A estas pois 

ti destinado o sobredito resumo, o qual se 

applica particularmente â mocidade, 

e por isso Ihe demos o titulo de HORAS 

MARIANAS PEQUENAS para uso da moci

dade. 

Possa esta nova invencao piedosa aug

mentar ainda mais o fervor e a devocăo 

dai pessoas a quem 6 destinada. 

1.-1. ROQUlI:TF. . 
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AO PIO LEITOR-

Mals de meio seeulo ha deeorrido depols que o 
P' Sarmento compoz e de~ a luz o devoto Iivro in

titulado HOIIAS MAII\A!(AS, ou Officio menor de 

N08sa Senhora, 80 qual anda junto um Formulario 

de Ora~e8 e praticas del'otaa, geralmente conheci· 
das e estlmadat. 
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x Al) PIO LEITOR. 

A rellBi~o notoria de seu autor, e o zelo corn que 
elle lOube inculcer ao povo Uo sanlas praticas; o 
ter sido este livro o primeiro que de tallJenero se 
~stampou em \ingua vulgar, o ser escrito em Un
gur,lJem ~ingela, o conter devo(jlles mui populares, 
n ~obretudo o ser elle pela maior parte eonsagrado 
{l()S louvores da Mai de Deos, de quem os povos de 
l'ortugal e 00 Hrasil silo, com justa razilo, mui de

\'O lOS ; for ilo e saa ainda hoje as razoes porque este 

livro teve tanta voga, ee geralmente estimado de 

lodo8 os quc se honrao com a religiao de seus pai. 

e qucrem continuar a ser fieis devotos da Rainha 

dos Anjos, Mili de Deos e dos homens. Qual e a pes

soa devota que nao tenha por companheiro insepa

ravel o livro das HOiIAS MARIANAS, e que nao folMe 
muitas vezes aquelle Formulario em que se aebilo 

tantas Ora~lIes para as differentes neeessidades de 
III)ssa triste vida neste valle de lagrimas ? Merec. 

pois grande respeito um Iivro a ravor do qual mii i
tlo tantos titulos que o tornăo recommendave~! ro
rtm, eomo tudo que 6 humano, por 1880 que imper-
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AO PIO LEITOR. XI 

fe ito, ~ susceptivel de melhoramento; e noVIIs eir
cumstancias ~em trazido comsigo novas devo~lIes ; 

pareceo-nos acertado fazer de novo este Iivro sem 
comtudo mudar o seu caracter primitivo, e melho
răI-o consideravelmente, sem por isso alterar a sua 
conteJ,tura ; de modo que, sendo o mesmo Iivro em 
quanto ao seu conteudo, seja inteiramente outro 

em quanto Il forma, e com a addi~lIo de novas de

vo~lIes adquira novos titulos ă bem merecida estima 

de que o primeiro gozava. 

Estamos convencidos que se o pe Sarmento com

puzera em n0880S dias O livra das ROl\As MAIIIANAS, 

adjudado dos muitos recunos que hoje existem para 

bem ~erfazer este genero de com~si~l)es, o faria 

muito maia perfeito; tambem estam08 persuadidos 

que algumas pes80as que conhecem o progresso que, 
nestes ultimos tempos, se tem feito em materia de 
Iivros de devoc;lIO, desejarillo ver as HOIU.8 MAI\IA

NAS postas ao nivel de muitos outr08 linos do mes
mo genero que hOJ8 correm Impressos em differentes 
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XIl AO PIO LEITOR. 

ungllll. 'Fara satisfazer POis 101 desejo8 d'esl •• , 
sea alterar em eousa alguma a. piat inten~oe8 do 
autor, eompuzemOtl de novo as Hous MARIANAS, 

eome~aodo por traduzir tudo o que perteoee a Eg

critura Sagrada e a liturgia, ponelo especial esmero 
Da tr8duc~ăo dos psalmos em que o p. Sarmento 

mais se bavia desc:aidado, como ja nolam08 DO n08-

so Manual da Semana Santaj d~moaoutrosim melhor 
disposi~âo as material, dividindo-as em seis partes 

distinctas, pela maneira seguinte: 

ta Officio de Nossa Senbora, porque d'elle vem o 
nome de HORAS MA.RIANAS; 

2" Exercicioa qootidiaDos. ou Ora~el para pela 

mlnbil e a DOi&e; 

3" Ordioario da Missa, com a exp\ica~ăo de todas 
a8 ceremooias que Delia se fazem, como se acMo 00 

nosso Manual da Missa ; 

4" Exercicios e Or3~1 para o exame de 1lOIIIC. 
eia, a coofissăO II a colDlDnllhao ; 
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.\0 PIO LEITOR. XIII 

oa Ora4ljes varias para as differeoLes nccessidades 
da vida, quasi todas novas e que oiIo se aehil.Q em 
nenhum Iivro portuguCi; 

6- Varios exercicios e praticas de piedade, que 
:ome~iIo pelas Vesperas do domiogo e aeaMo pelo 
Offleio de defuotos, Psalmos peniteociaes, e Ladai

nha dos santOl. 

As pessoas que estavlo aeostumad. a ler o Officio 

de Nossa Seobora talvez estranbem nAo acharem O! 

Psalmos, Hymnos, etc., repetidos em todos os trez 

Officios, o que e eertamente muito eommodo; mas o 

pequeoo trabalho qne lerilo em os buscar, seguodo 

as mandas, fieara bem recompensado com o aecres

c:imo de excelleotes ellereieios e devotas Ora~ăes que 

esta economia de espa~o nos permittio fazer, e que, 

esperamos, saberăo apreciar. A. este numero perteo
.cem as trez visitas ao Santissimo Saeramento para 
os trez dias do Lausperenne, um lormulario regu
Iar para as Novenas de Nossa Seobora com medita
fles para todo& os dias, o que faltava no livro de 
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XIV AO PIO LEITOR. 

p. Sarmento, uma Semana Eucharistica com medl

ta~ije8 praticas e devotas aspira~()es. e praticas 

de piedade, de que vao enrequecidas as Nov AS 

HOI\AS MARIA NAS, sem comtudo engrossarem o vo 

lume. 
Possa este augmento de Ora~5es e exercicios au!; · 

mentar a devo~ăo e o fervor de todos os que d'elles 

ftzerem USO, e que lhes aproveite para o bem de suas 

al mas e para maior gloria de Deos, a quem seja dada 

toda a hoara e louvor, 

J.-J. BOQUETE. 
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NOTA. 

Quem rezar o Ofll.cio de Nossa Scohora observe 
Ilr,melro, oa Tabella diaria do correote mez, que Mys
trrio, ou Santo, ou Santa, ou Santos Martyres, oe
corrctn naquelle dia; c segundo a sua qualidade (que 
achara notada em lctra gri fa) ira prorurar, entre as 
Commcmora~6es cornmuDs, a quc propriarnente lbe 
pertence. 

E se tiver Commemora~ao particular, aHi achară 
Ilotada corn eslas palavras: Commemo,'. p/'op. para a 
tr husear entre as Commernora~6cs proprias d'aauelJe 
mfsmo dia, que tăo DO fim do terceiro Officio de 
NQssa SeDbora •. 

li 
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LETTRAS 
ANNOS 

DOM. 

1875 C 
1876 bA 
1877 g 
1878 f 
lb7H e 
1880 d c 
1881 b 
1882 A 

1883 
le 1884 

1885 d 
1886 c 
1887 b 
18811 A fg 1889 
1890 e 
~ d 
1892 c b 
11<93 A 
18f1 ! g 

18% [ 
1806 e el 
1~fl7 c 
1898 h -

TEIIPOS 

TA.BOA. DO~ I D. DEP. iODOMINGO DO 
PENTEC. do PENT . ADVENTO. 

SEPTUAGESIMA 

24 janeir? 
13 fevere11'o. 
28 janeiro . 
17 fevereiro . 

9 fevereiro. 
25 ianeiro. 
13 fevereiro. 

5 fevereiro. 

21 ianeiro. 
10 fevereiro . 
1 fevereira. 

21 feverei ro . 

6 fevereiro. 
29 juneiro. 
17 feverelro. 
2 fevereil"O. 

~3 Juneira . 
14 fevereira . 
29 ianeiro. 
21 ;aueiro\ 

10 fevereiro. 
2 Cevel·eiro. 

J.! fevereil'u. 
() fe,"el·eiro. 

CINZAS 

10 fevereiro. 
1 marvo. 

14 fevereiro. 
G mar<;o. 

26 fevereiro. 
11 fevereiro. 
2 m arca. 

22 fevereiro. 

7 fevereiro. 
27 fevereiro. 
18 fevereiro . 
10 mar<;o. 

23 fevereiro . 
15 feve reiro. 

(i mar<;o. 
19 fevereiro. 

11 fevereira. 
2 marco. 

Vi fcvereiro. 
7 fevereiro. 

27 fel"ereiro . 

~ 

-

PASClIOA. 

28 marco . 
16 abril. 
1 abri1. 

21 ubril. 

13 abril. 
28 marco. 
17 abril. 
9 abril. 

16 maio. 
4 junho. 

20 maio. 
9 junho. 

1 junho. 
16 maio. 
5.iunho. 

28 maio. 
25 marCO. 13 maio. 
13 a uril. 1 junho. 
5 auri!. 24 maio. 

25 ain·il. 13 junho. 

iO Itbril.- 211 muio:-
1 abril. 20 malO . 

21 abril. 9 Junho. 
15 abril. 25 maio. 

20 mal·\)O . 17 maio. 
17 abri!. 5 junho. 
2 auri!. 2l maio . 

23 marca. 13 maio. 

14 abl'il. 2 junho. 
5 alll·il . 24 maio. 

·18 auril. /1 jun!lO. 
10 aln'il. _9 malO. 

19 fe·ieren·u. 
3 InUI·CO. 

2::\ fevE'reiro. 
~egue a Paschoa. 

.., du Sm. 'rrindade. 
~ =--

~ 
25 
27 
24 

2;;-
27 
24 
26 

---:28 
25 
26 
2. 

----g-
27 
24 
26 
27 
24 
27 
28 
~ 

26 
24 
21> 

28 novemb. 
3 dezemb. 
2 dezemb . 
1 dezemb. 

30 llovemh. 
28 novemb. 
27 novemb. 
3 dezemb. 

2 dezemb. 
30 novemb. 
29 novemb. 
28 novemb. 

27 novemb. 
2 dezemb . 
1 dezemb. 

30 novemb. 

29 novemb. 
27 novemb. 
3 dezemb. 
2 dezemb. 

1 dezemb. 
29 novemb. 
28 llovemb . 
27 novemb. 

A Aseensăo: A quinta. feira depois da 5° Domillf 
A Festa do Corpo de Dens: a qninta fei~a da ti' 
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DAS FEST AS MUDA VEIS. 

o anno eccl~siastico comec;a DO 10 domiDgo do 
Ad~DtO, que Il o domiDgo mai. immediato 30 dia de 
S. ADdrl!, ap. 

A Sepluaces/ma,a Se:z:acesima, e a Quinquaceslma. 
sio OS domiDgos que precedem Immedialamente a 
Quaresma. 

A Quaresma eomec;a Da «" fplra de Cinza, 46 dlas 
aDIel da semana SanIa, e comprcheDde: 10 OS quatro 
u1timos dias da sem~na da Quinquacc.ima, 20 al 
quatro semanas chamadas da Quarcsma, 30 a semana 
da Pai:z:fJo, 4" IOda a semana .'.ianla. 

Esta semana e a da Paseoa, atI! ao domingo da 
Paseoola ou Quasimodo iuclusivameDte, f6rmăo a 
qUimena da Paseoa. 

A festa de Pascoa celebra-se em toda a Jgreja. ern 
memoria da Resurrei~ăo de J.-C., DO domiDgo pro
ximo seguinte ă lua cbeia dO equinoxio da prima
vera. 

As ROGa~~I. vulgarmenle chamadas LadainhaS 
de Maw, săo umas preces publicas que se fazem, DOS 
trez dias qne preredem immediatamente a Asecn
Iăo, peloa fruclos da terra e salubridade do ar. eba 
rnăo-8e estae Maiore., porque se fazem outras ew 
dia de S. Mucotl, a 26 d'abril, que se ebamâo Me
IUWU. 

A AseeD~Ao celebra-se Da 5a feira, quadrageslmo 
dia, e o PeDteeostcs, DO dOmiDgo, quioquagesimo dia 
!tepois da Pascoa. 

A festa da SS. T,.indade Il fixa da DO 1°domiDgO 
iiepois doPclllecostes, eo Corpode Deol, Da t>afeira 
da mcama semana. 
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DAS FESTAS MUDAVEIS. XIX 

O anno inl.eiro comprebende 52 domingos. O nu
mero dos que se achăo entre a Eplp'ania e li SeplUO
gesima,e entre o Pentecostes e o AdlJenlo, val'ia ~e
gUlldo cai a Pascoa maisou menosimmediala ao equi' 
noxio. 

As Tempora, aio um jelum de trez din, ftxaao 
na 4", 60, e sabbado d'uma das primeiral sema
lIas de cada esta~ăo: as da primavera, na ta 8I'ma
oa da Quare,ma; as du vcrăo, oa semana do Pen· 
'ecosle,; e as do OUlODO, dCpols de meado de letem· 
bro. 
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:JANEIRO tern 3i. dias. 

t + Circumcisao do Senhor. 
2 S. Isidoro bispo e martyr. 
3 S. Genoveva virgem. 
!. S. Tito bispo e martyr. 
1\ S. Simeao Estilita con{essor. 
6 + Festa dos Reis Magos. Comm. 1JroP' 
7 S. Theodosio monge con{essor. 
8 S. Lourenco Justiniano bispo. 
9 S. Juliao martyr. 

iO S. Paulo 1. o eremita con{essor. 
it S. Hygino papa e martyr. 
12 S. Satirio martyr. 
13 S. Hilario bispo. 
14 S. Feliz presbyterio confessor. 
f5 S. Amaro abbade confessor. 
f6 Os Santos Martyres de Marrocos. 
ii S. Anao abbaae confessur. 
18 S. Prisca virgem martyr. 
19 S. Canuto martyr. 
20 S. Sebastiao martyr. 
21 lej. no Patr. S. Ignez v. e m. Comm. proP' 
22 + no Patr. S. Vincente martyr. 
23 S. Ildefonso bispo. 
24 S. Timotheo bispo e martyr. 
25 Conversâo de S. Paulo. Comm. prop. 
26 S. Polycarpo bispo e mal'tyr. 
27 S. Joao Chrysostomo bispo . 

. 28 S. Cyrillo bupo. 
29 S. Francisco de Sales bispo. 
30 S. Marthina vwgem e martyr. 
3i S. Pedro Nolasco con{essor. 
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FEVEREIRO tern 28 dias, 
e quando bissexto 29. 

1 JJej. S. Ignaeio bispo e martyr. 
2 + Purifieac,;ăO de N. Senhora. 
3 S. Braz bispo e martyr. 
4 S. Alldre Corsino bispo. 
t) S. Agueda vi'-gem e martyr. Comm. pl'. 
6 S. Dorothea vi1'gem e martyr .. 
7 S. Romualdo abbade confessor. 
8 S. Joiio da Ma.tha confessol'. Comm. pl'. 
9 S. Apollonia virgem e maTtyr. 

10 S. Eseolastiea virgem. 
1.1 S. Lazaro bispo. 
12 S. Eulalia virgem e martyr. 
-13 S. Catharina Rieei virgem. 
14 S. Valentimmartyr. 
15 S. Faustino e Jovita, martyr. 
16 S. Porphyrio martyr. 
17 S. Faustino martyr. 
18 S. Theotonio, primei ro prior de Santa 

Cruz de COimbra,confessor. Comm. pl'. 
19 S. Conrado con{essor. 
20 S. Eleutherio bispo e martyr. 
2'1 S. Maximiano bispo. 
22 S. Margarida de Cortona. Comm. pl'. 
23 lei. S. Lazaro monge confessor . 

. 2!. + S. Mathias apostolo. 
25 S. Cesario contessor. 
26 S. Toreato, arcebi~po de Braga, martyr. 
27 S. Leandro, arcebtspo de Sevilha. 
28 S. Romao abbade confessor. 
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MAR~O tern 31 dias. 

{ S. Andriăo martyr. 
2 S. Simplicio papa. 
3 S. Cuoeguodes imperatriz virgem. 
4 S. Casimiro fei con{essor. 
;; S. Tbeophilo bispo. 
6 S. Coleta 'virgem. 
7 S. Tbomas de Aquino confe8sor. 
8 S. Rosa de Viterbo virgem. 
9 S. Francisco Romana, viuva. 

10 S. l\lelitao e 89 companheiros martyres. 
ii S. Candido martyr . . 
1.2 S. Gregorio papa, doutor da Igreja. 
13 S. Eufrasia virgem. 
1.4 S. Florencia virgem. 
Hj S. Longuinho soldado martyr. 
i6 S. Ciriaco martyr. 
17 S. Patricio apostolo de Irlanda, con(e8. 
18 S. Gertrudes vil'gem. 
19 + S. Jose esposo de N. S. Comm. pr. 
20 S. ~rartinho Dumience arceb. de Braga. 
2,' S. Bento abbade con{essor. 
22 S. Emygdio Anv. c. os Terr. Comm. pt'. 
23 S. Feliz 020 companheiros martYl'es. 
24 S. Agapito bispo. 
25 + AnnunciaCăo de Nossa Senhora. 
26 S. Ludgero bispo. 
27 S. Roborto bispo. 
2R S. Alexandremartyr. 
29 S. Bertboldo con{essor. 
30 Boata Angela de Fulgino viuvlJ. 
31 S. BaJbina virgem. 
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ABRIL tern 30 dias. 

i S. l\lacario abbade confessor. 
2 S. Francisco de Pauia confessor. 
3 S. Ricardo bispo. 
1, S. Isidoro arcebispo de Sevilha. 
;; S. Vicenle Ferrer confessor, 
6 S. l\Iarcellino martyr. 
1 S. Epiphanio bispo. 
8 S. Amancio bispo. 
9 S. Pr6cora bispo. 

iO S. Apollonia martyr. 
ti S. Leăo Magno papa. 
12 S. Victor Portuguez rnarty1'. 
13 S. Hermenegildo rnartyr. 
1/. S. Pedro Gonr,;alves Portuguez confesa. 
It) S. Lucio, primeiro Glho da Seraphica 

Ordem terceira, con{essor. 
16 S. Engracia Portugueza, vil'gem e marto 
17 S. EI ias monge porlllguez con{essor. 
18 S. Elellthorio bispo erna,'tyr. 
19 S. George bispo e martyr. 
20 S Ignez de tllonle Policiano 'Vlrgem. 
2\ S. Anselmo arcebispo de Cantuaria. 
22 S. Senhorinha Portugueza virgem. 
23 S. Jorge, defensor do Portug., mal'tyr. 
2lt S. Honorato bispo. 
23 S. Marcos evangelista. 
2'() S. Pedro de Rates, 1° bispo de Braga. 
27 S. TertulJiano bispo. 
28 S. Prudencio bispo. 
29 S. Pedro rnartyr. 
30 S. Catharina de Sena vil'gem. 
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MAIO te:rn 31 diae. 

t t S. Philippe e Santiago ap. Comm. pr. 
2 S. Athanasio bispo. 
3 t Invencăo da santa Cruz. Comm. pr. 
4 S. lUonica, măi de S. Agustinho, viuva. 
;) S. Pio Quinto papa. 
6 S. Joâo Damasceno confessor. 
7 S. Estanislăo bispo e martyr. 
8 S. Victor martyr. 
9 S. Gregorio Nazianzeno bispo. 

tO S. Antonio arcebispo de Florenca. 
ti S. Anastasio martyr. 
12 S. Joanna, princeza de Portug., vij·gem. 
t3 S. Pedro Regalado confessor. 
14 S. Bonifacio martyr. 
i5 S. Isidoro, lavrador, confessor. 
16 S. Joăo Nepomuceno ma1·tyr. 
17 S. Pascoal Baylon confessor Comm. pr. 
18 S. Venancio martyr. 
19 S. Ivo con{essor. 
ilO S. Bernardino de Sena confessor. 
21 S. Mancio, primeiro bispo de Evora. 
22 S. Rita de Cassia virgem. 
23 S. Basilio arcebispo de Braga. 
24 S. Afra martyr. 
25 S. Maria Magdalena de Pazzi virgem. 
26 S. Philippe Neri confessor. 
27 S. Joăo pl.!pa e martyr . 
.28 S. Germano bispo. 
29 S. Maximo bispo. 
30 S. Fernando, rei de Castella, confessof. 
31 S. Petronilla virgem. 
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JUNHO tern 30 dia!!" 

" S. Secundo martyr. 
2 S. Marcellino martyr. 
3 S. Paula virgem e martyr. 
4 S. Quirino bispo e martyr. 
5 O Beato Pacifico confessor. 
6 S. Norberto bispo. 
7 S. Roberto abbade confessor. 
8 S. Severino bispo. 
9 S. Primo e Feliciano martyres. 

10 S. Margarida, rainha deEscocia,viuva. 
11 S. Barnabe apostolo. 
'12 lej. no Patr. S. Joâo de Sagum confessor. 
13 t S. Antonio de Lisboa. Comm. prop. 
1lt S. Basilio Magno bispo. 
15 S. Vito e Crescencia martyres. 
16 S. Joăo Francisco Regis confessor, 
17 S. Theresa, rainha portuguesa, vil.va. 
18 S. Marcos e Marcelliano martyres. 
19 S. Juliana de Falconeri virgem. 
20 S. Silverio papa e martyr. 
21 S. Luiz Gonzaga confessor. 
22 S. Paulino bispo. 
23 Jej. S. Edeltrud, rainha de Bret., viuva. 
2!t t Nasc. de S. Joăo Baptista. Comm. pl' . 

. 2!i S. Guilherme confessor. 
26 S. Joăo e Paulo martyres. Comm. prop. 
27 S. Benvenuto confessor. 
28 Jej. S. Leăo Segundo papa. 
29 t S. Pedro e S. Paulo ap. Comm. prop. 
30 S. Mar<;al bispo. 
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JULHO tern 3i. diae. 

f S. lUartinho bispo, discip. dos Apost. 
2 Visitar,;ao de N. Senhora aS. Isab. 
3 S. Jacintho mal'tyr. 
4 S. Isabel, rainha de Portug. Comm.pr. 
5 S. Ath anasio martyr. 
6 S. Domingas virgem e martllr. 
7 S. Pu lcheria virgem. 
8 S. Procopio mal·tyr. 
9 S. NIColâo e companheu'os martyres. 

·10 S. Januario e companheiros martYl'es. 
ii S. Sabino con{essol". 
12 S. Jaăo Gualberto abbade confess01' 
13 S. Anacleto papa e martyr. 
f4 S. Boaventura cardeal bispo. 
15 S. Camillo de Lclis con{essor. 
16 Nossa Senhora do Carmo. 
17 S. Aleixo con{essor. 
18 S. Marinha virgem e martyr. 
19 S. Vincente de Paul o con/,essor. 
20 S. l\Iargarida virgem e martyr. 
21 S. Praxedes virgem. 
22 S. lI1aria l\fagda'lena. Comm. prop. 
23 S. Apollinario bispo e martyr. 
2/, Jej. S. Cb I'istina virgem e mal'tyr. 
25 t S. Tiago apostolo. 
26 S. Anna miii, da l\I:li deDeos. Comm. pr, 
27 S. Pantaleăo medico martyr. 
28 S. Innocencio papa e martyr. 
29 S. ?tfartha virgem. 
30 S. Rutino mal'tyr. 
3f S. Ignacio de Loyola con{essol', 
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AGOSTO tern 3i dias. 

t 'Os Martyres de Chellas. 
2 S. Esteviio papa e mat.tyr. 
3 S. Pedro bispo. 
4 S. Domingos con{essor. 
t> S. Cassiano bispo. 
6 Santiago eremita confessot .• 
7 S. Caetano confessor. Comm.pI'Op. 
8 S Cyriaco, Largo, e Esmaragdo, marto 
9 lej. S. Romăo mat'tyr. 

1.0 t S. LOllrenc;o mal·tYl'. Comm.1J1'op. 
ti S. Tibllrcio e Susanna martYl'es. 
f2 S. Clara vi1'gem. 
f3 S. HippolyLo e Cassiano marty"es, 
il. lej. S, ElIsebio con!essol'. 
15 t Assumpcăo de N. Senbora. 
16 S. Roque, adv. contra a pesLe, con{ess. 
17 S. Mamcde martyr. 
i8 S. JO:.lquim, pai de N. S. Comm. prop. 
19 S. Luiz bispo de Tolosa. 
20 S. Bcrnardo, abb. de Claraval, con(ess. 
21 S. Umbelina, irmă de S. Bernardo,vil'iJ. 
22 S. Timotheo lnat·tyr. 
23 lej. Philippe Bcnicio con{essor. 
24 t S. BarLholomeu apostolo. 
25 S. Luiz, rei de Franca. COI1!m. Pl'Op. 
26 S. Zellrino papa e ml!-rtyr. . 
27 S. Jose de CalasanclO confessol'. 
28 S. Agustinho, doutor da Igreja, bispo. 
29 S. Sabina virgem. 
30 S. Rosa de Lima virgem. 
31 S. Raimundo Nonato confesso1'. 
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SETEMBRO tern 30 dias. 

1 S. Egidio abbade confessor. 
2 S. Estevăo, rei de Hungria, confessol'· 
3 S. Eufemia virgem e martyr. 
4 S. Candida Vil"gem. 
;; S. Antonio bispo. 
6 S. Libania virgem. 
7 lej. S. Regina virgem e martyr. 
8 t Natividade de Nossa Senhora. 
9 S. Gorgonio mal'tyr. 

iO S. NicoJas Tolentino confessol'. 
ti S. Theodora viuva. 
12 S. Auta virgem e martyr. 
i 3 S. Philippe martyr. 
14 S. Crescencio martyr, 
15 S. Domingos Soriano confessor. 
16 S. Cornelio e Cypriano martyres 
17 S. Justino presbytero e martyr. 
18 S. Tbomaz de Villa-Nova B. Comm. pl'. 
19 S. Januario bispo e marty,'. 
20 Jej. S. Eustaquio martyr. 
21 t S. Matt. apostolo e evangelista. 
22 S. l\Iauricio e comp. martyres. 
23 S. Lino papa e martyr. 
24 S. Gerardo confessor. 
25 S. Firmino bispo e marty1". 
26 S. Luzia vi1'gem. 
27 S. Cosme e Damiao martyres. 
28 S. Venceslao, duque de Bohemia, cont 
29 t S. ?tfigueJ Archanjo. Comm. prop. 
30 S. Jeronymo doutor maximo. 
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OUTUBRO t e rn 31 d .ias. 

f S. Verissimo,lVIaxima,e Julia, martYI'es. 
2 Os Anjos da nossa Guard. C(lmm. Jlrop. 
3 S. l\!aximiaDo bispo. 
4 S. Francisco de Assis. Comm. P'"Op. 
1> S. Placido e companheiros mm'tyrcs. 
6 S. Bruno confessor. 
7 S. Marcos papa. 
8 S. llrisida viuva. 
9 S. Dionysio bisJlo e ma,"tyr. 

10 S. Luiz Beltrao confessor. 
1-1. S . Germano bisJlo e martyr. 
1~ S. Cypriano bispo e martyr. 
1.~ S. Edual'do, rei do Inglaterra ron(o; 
14 S Callisto papa e ma,rtyr. 
15 S. Theresa de Jesus virgem. 
16 S. lUartiniano martyr. 
17 S. Edviges, duqueza de Pol. 1JI'LlVu 
18 S. Lucas evangelista. 
19 S. Pedro de Alcantara. Comm. Pl"Op. 
20 S. Ira, Portugueza, virgem e martyr. 
21 S. Ursula e companh. virgem e mal'tyr. 
22 S. Marcos bispo e mar/yr. 
23 S . .Joao de Capistarno confessor. 
24 S. Fortunato martyr. 
25 S. Crispin e Crispiniano martyres. 
26 S. Evaristo papa e martyr. 
27 Jej. S. Florencio, bispo e mal'tyr. 
28 + S. Simăo e Judas apostolos. 
29 S. Feliciano e Narciso martyre •. 
30 S. Serapiao bisJlo. 
3i. lej . S. (Juirino mar/yr. 
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NOVEMBRO tern. 30 dias. 

i + Festa de Todos os Santos. Comm. pr. 
2 Por todos os fiEiis defuntos Comm. prop. 
3 S. Malaquias bispo de Irlanda. 
4 S. Carlos Borromeu arceb. de lIIi1âo. 
5 S. Zacharias, pai de S. Joăo Baptista c. 
6 S. Leonardo con{essor. 
7 S. Florencio bispo. 
8 S. Severino e companheiros rlWl'ty~'es, 
9 S. Theodoro martYI', 

iO S. AndrEi Avelino confessor. 
ii S. lIfartinho bispo. 
12 S. Diogo con{essOl'. Comm. prop. 
i3 S. Eugenio bispo de Toled!). 
14 S. Clementino e companheiros marto 
:1.5 S. Gertrudes lIfaglla vi!'gem. 
i6 S. Valel'io mal'tyr. 
i7 S. Gregorio Thaumaturgo bispo. 
18 S. Romana marty". • 
19 S. Isabel, infanta de Hungria, virgem. 
20 S. Feliz de Valois confessor. 
21 Presenta~ăo de N. Senhora no Temolo. 
22 S. Tecla virgem e I1WI'tYl'. Comm. prap. 
23 S. Clemente papa e martyr. Comm. l1r, 
24 S. Joăo da Cruz con(essor. 
25 S. Catharina vil'gem e marto Comm. pl'O' 
26 S. DeI1Jna virgern. 
27 S. l\largarida de Saboia viuva. 
28 S. Jacobo de l\!arca con{essor. 
29 Jej. S. Saturnino martyr. 
30 + S. Andre apostolo. Comm. prop 
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DEZEMBRO tetn 31. dias. 

i S. Candido martyr. 
2 S. Bibiana virgem emartyr. 
3 S. Francisco Xavier confessor. 
4 S. Barbara virgem e marto Comm. pr. 
!) S. Giraldo arcebispo de Braga. 
6 S. Nicolâo bispo. 
7 S. Ambrosio doutor da Igreja. 
8 t Conceic. de N. S. Padroeira de Port. 
9 S. Le(lcadia virgem e mal.tyr. 

iO S. Melquiades papa e martyr. 
11 S. Franco conressor. 
12 S. Justino martYI'. 
i3 S. Luzia virgem e martyr. 
14 S. Espiridiao bispo e martyr 
1.!) S. Ireneo e companheiros mariyres. 
1.6 S. Eusebio bispo e martYI'. 
1.7 S. Lazaro bispo, irmao de S. Martha. 
18 S. Maximo bispo. 
1.9 S. Fausta, mai de S. Anastasio, viuva. 
20 lei. S. Juliao mm'tyr. 
21 + S. Thome apostolo. Comm. prop . 
22 S. Honorato martyr. 
23 S. Victoria virgem e ma,'tyr. 
24 lej. S. Delfino bispo. 
~!) + Nascim. de N. S. J.-C. Comm. prop. 
'le. + S. Estevilo protomartYI'. Comm. prop. 
27 + Joăo . ap. e evang. Comm. PI'Op . 
28 + Os SS. Inllocentes Mm. Comm. PI'Op. 
29 S. Thomaz arcebis]lo de Cantuaria. 
30 S. Sabino bispo e maTtyr. 
3i S. Silvestre papa. 

H 3 
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N . S . APPARECE A BEMAVENTURAP} 

MARGARIDA MARIA 
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EXERCICIO QUOTIDIANO 

ou 

Ol\A~OES QUE SE DEVElli REZAR TODOS OI 

DIAS. 

-<>®o-

PARA PELA MANHI 

Ao accordar. 

Logo que delperlarmo& do aomno, faremoa O sigo\. 
da crul, e diremol : 

Senhor, desde o romper do dia, 
Minha al ma a vos vigia. 
Sequiosa esta abrasada, 
CODso\ai-a em sua jornada. 

Bemdito seja o santo nome do Senhor. 
Berndita seja a santissima e individua 
Tr.indade, agora e sernpre e por todos os 
secu\os. Arnen. 

Gloria ao Padre, que nos criou. 
Gloria al' }'ilho, que DOS reSllalou. 
Gloria ao EspiriLo SanLo, que nOI santificoa. 
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EXE1\CICIO 

Ao levantar da cama. 

Em nome de nosso Senhor Jesu-Christo, 
me levanto para camin bar segundo a sua 
lei, digne-se ellt de abenc;oar-me, guar' 
dar-me, e encaminhar meus passos â vida 
eterna. Amen. 

A nos com a gente pia 
Aben~e a Virgem ?tlaria. 

Ao tomar agua ben ta. 

Lavai-me, Senbor, da minba iniqui' 
dade, e puri6cai-me de meus peccadO! 

~elos merecimentos do sangue de JesU' 

Cbristo, vosso filbo e Senbor nOS80. Amen· 

Ao tlestir. 

Restitui-me. Deos o Senhor meu, o vaS: 
lido de innocencia que infelizmenl.e perdl 
pela peccado. . 

Seja eu revestido da \ibra de novO bO" 
mcm, ornado das virtudes christăs, e 
conrormes a Jesu-Christo por uma mO' 
des tia que condemne as pom pas do secule 
a que renunciei no baptismo. 

Seja cauta a minha lingua, honesta5 
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QUOTIDIANO. 

mit:has vistas, puros meus pensamentoB, 
e todas minhas acc6es se encaminhem â 
vossa maior gloria. Amen 

Quando estiverrnos vestidos, ponhamo-no. 
de joelhos diante de alguma santa imagem, 
e (azendo o signal da cruz, dij'emos : 

Vinde, Santo Espirito, enchei os cora
C6es de vosso divino amor. 

;. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espi
rito, que de novo criarâ nossos coracocs. 

rj. E assim renovareis a face da terra. 

OREMOS. 

Deos, que illustrastes os coracoes dos 
fieis com a luz do Espirito Santo, conce
dei-nos que pela mesmo Espirito saiba
mos tudo o que e recto, enos alegremos 
sempre corn a sua consolacâo. Assim seja. 

ORA~AO PRECIOSISSIMA. 

que oonl~m os aclos das principaes virludes. 

Senbor meu Jesu-Christo, Deos e ho
mem verdadeiro, Redemptor e Salvador 
meu, prostrado a vossos c)ivinos pes~ ador o 
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axERCICIO 

vossa magcstade, louvo vossa clemencia, 
e vos dou as devidas gracas por me ba
verdes deixado chegar a este dia; no qual, 
e em todos os mais de minha vida, vos 
supplico me deis graca para nao vos of
fender, e para vos servir e amar, fazendo 
sempre vossa vontade. 

Offereco-vos, Senhor, quantos pensa
mentos tiver hoje, quantas palavras dis
ser, e tudo quanto fizer e padecer quero 
que seja por vosso amor e porque assim 
o quereis. 

Perd&o de coracăo a todos meus inimi
gos, desejando que me perdâem os que eu 
tiver offendido. Pevo, acceito e vos offe
reco em satisfavăo de todos meus pecca
dos, tudo o que vos fizestes e padecestes, 
e o que fez e padeceo a Sacratissima Vir
gem MARIA, e todos os Santos e Var5es 
iustos. 

E minha vontade receber (ou adminis
tra)') nos santos Sacramentos o que vas e 
a santa madre Igreja catholica quereis 
que receba (ou administre). 

Creio os ffi)'sterios da Santissima Trin
dade, Incarna"âo e Redempcao, e tudo o 
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QUOTIDIANO. 5 

que a santa Igreja catholica cr6 e me 
manda Crer o creio firmemente, propondo 
perder antes a vida, que deixal-o de con
fessar. 

Aceito gostoso todos os trabalhos que 
me enviardes immediatamente ou por vos
sas criaturas. 

11: minha intencao ganhar todas as in
dulgencias que possa corn todas minbas 
oraCoes e exercicios ; e para este fim vos 
offereco tudo pela intencao a que os sum
mos pontifices, bispos ou arcebispos que 
as concederao, obrigao para ganhal-as. 

Desde este instante, e minha vontade 
moner, antes que offender-vos, e nao ad
mittir em toda minha vida as tentacoes que 
o demonio, ou meu măn natural, me re
Presentarem, contra a caridade devida li 
vossa divina magestade, e ao proximo, ou 
Contra vossos preceitos e os da santa ma
dre Igreja; e na forma que posso , desde 
agora para entao me previno, fazendo ac
to~ contrarios ăs diabolicas suggest1ies,que 
em vida, ja sao, ja enfermo ou moribundo, 
me propuzer o inimigo de minha salvacao 
Contra a fe, esperanca, e amor vosso e do 
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8 EXERCICIO 

proximo. E se cair em culpa (o que năo 
permitta vossa piedade) desde agora para 
entao na forma possivel me arrependo e 
vos peco humildemenle perdăo. 

Protesto que em minha morte quero re
ceber os sanlos Sacramenlos de peniten
eia, eucharislia e extrema unccâo, e con
fessar- me inteiramente com verdadeira 
dor, e firme proposito de emenda. E se , 
por algum incidente, năo podar executar 
esla minha resolucâo, desde agora para 
entăo o faco espiritualmente, com o cora
elio rendido e humilhado. E assim confes
so todos os peccados que em toda minha 
vida, e em particular desde a ultima con
fissâo, tenho commettido, por pensamen
tos, palavras e obras, e me pesa de todo o 
meu corar,;ăo de ter peccado, năo tanto 
pela temor do inferno, nem d'outra pena, 
como por ter offendido a vossa divina ma
gestade, .i quem devo tantos beneficios; 
por todos os quaes, recebidos desde que 
me criastes, e pelos que baveis feito a to
das as criaturas, vos reuda as devidas 
gracas; e proponho firmemeute nao tornar 
a offender-vos, fiado 80 em vossa divina 
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QUOTmIANo. 1 
graca ; â qual rendido vos peco e espero 
de vossa misericordia m'a concedais para 
evitar tudo que for offensa vossa, e muito 
especialmente os peccados ... e as occu
si5es ... (1), para cumprir fielmente todos 
deveres de meu estado, e servir-vos nelle 
santa e devotamente. 

Protesto que, em todas minhas oracoes, 
s6 e minha intencăo rogur-vos o que con
vem para vosso sanLo servico, e for de 
vosso agrado que eu vos peca. 

Peco-vos pois, corn licenca vossa, a sal
vaC;ăo de minha alma e de todas as cria
turas racionaes viadoras, que remistes 
COrn o vosso precioso sangue. Peco-vos, 
Senhor, o augmento da santa Igreja catho
lica, paz e concordia entre os principes 
christăos, extirpacăo das heresias, saude 
de meus reis, acerto de todos os superio
res, seculares e ecclesiasticos, por meuiil 
amigos e inimi5"os e bemfeitores, e por to-

(1) Aqui deve o Cbrislăo passar pelo pensamenlo 
aquel1cs pcccados a que c mais prorenso, e as OC' 

C3SI<)eS, de maior ri6CO, quc corn mai. freqllcDCJ3 
Coetumăo apreteufar-se. 
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8 UDCICIO 

das as almas do purgatorio, em particular 
pela que estiver mais necessitada de ~uf
fragios, e pela que se achar mais proxIma 
a sair d'aquellas penas para a eterna glo
ria. Amen. 

Diga-se devolamente P. N., A. M .• Creio em 
Deol Padre. etc. 

OREMOS. 

Gravai, O meu Deos, tlossa lei no fundo 
(\e meu coraeao, fazei-me conhecervossOS 

santos mandamentos, e dai-me a gral,la de 
os amar ea forea de os praticar. 

lUNDAMENTOS DA LEI DE DEOS. 

I Amaras a Daos sobre todas as cousas. 
II. Năo juraras o seu santo nome em vao. 
III. Guardaras os domingos e festas de 

guarda. 
IV. Honraras pai e măi. 
V. Năo matarăs. 
VI. Guardarăs castidade. 
VII. Năo furtarăs. ' 
VIU. Năo levantaras falso testemunho. 
IX. Năo desejaras a mulher do teu proximo 
X. Năo cubicarăs as cousas alheias. 
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QlYOTlbUNO. 9 

OREMOS. 

Como vas nao recebeis, <> meu Deos, no 
numero de vossos filhos aos que nao que
rem reconhecer a Igreja por sua mai, fazei 
que eu ouca sua voz como a vossa, e Ihe 
obedeca como a vas mesmo. 

MANDAMENTOS DA IGREJA. 

1. Ouvir missa inteira nos domingos e 
festas. 

II. Confessar-se ao menos uma vez cada 
anno. 

III. Commungar pela Pascoa da Resurrei
cao. 

IV. Jejuar quando manda a santa madre 
Igreja. 

V. Pagar dizimos e primicias. 
VI. Abster-se de carne nas sextas e sab

bados, enos mais dias que a Igreja 
manda. 

A NOSSA SENHORA. 

Deos vos salve, Maria, Filha de Deos 
Padre. 

Reze-se uma A. II. 
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40 BXElI.CICIO 

Deos vos salve, Maria, 1IIăi de Deos Fi
lbo. A. M. 

Daos vos salve, Maria, Esposa do Espi-
rito Santo. A. M. 

Deos vos salve, Maria, templo e sac rari o 
da Santissima Trindade. 

Gloria ao Padre, e ao Filbo, e ao Espi
rito Santo; coma era no principio, e agora 
e sempre sem fim. Amen. 

Deos vos salve, Maria, santissima Mai e 
Senhora nossa, concebida em grava no 
primei ro instante de vosso ser natural 
para todo sempre. Amen. 

ORA~AO DEVOTISSIMA. 

ă Saolissima Triodade, offereceodo-Ibe eataa trei 
Ave Marias. 

O' Trindade beatissima, Padre, Filho e 
Espirito Santo, trez pessoas distinctas, e 
um so Deos verdadeiro. Eu criatura vossa, 
vos confesso, vos adora, vos amo, e com 
todo o cora<;iio vos presento e offere<;o bu
mildemente estas trez Ave lIIarias para 
honra, louvor e gloria vossa, e em accăo 
de gra<;as porque criastes a lIIaria Santis
sima, ea escolhestes para Măi do divin o 
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QUOTIDIANO. H 
Verbo; e para isto a preservastes do pec
cad o original, ea adornastes de graca, de 
Virtudes e de dons sobre toda criatura. 
Por elia, Senhor, Deos trino e uno, pela 
consentimento que deo para a encarnacâo 
do Verbo em suas purissimas entranhas, 
pelo amor corn que alimentou a seus vir
ginaes peitos o Salvador do mundo, pela 
resignacăo corn que o offereceo â paixao e 
Tnorte ignominiosa de cruz, pelas dores 
qUe soffreo vendo-o padecer tao crueis tor
Tnentos, peco-vos, Senhor, que tenhais 
Tnisericordia de mim e nlio me condemneis 
ăs penas eternas coma mereco por minhas 
c~lpas, valha-me porem vossa misericor
dia e o preciosissimo sangue de Jesu
Christo meu Redempt.or, e pelos mereci
mentos infinitos de sua paixao e morte 
concedei-me uma verdadeira dor de meus 
peccados na vida e na morte, e a salvacao 
de minha alma, para que na gloria eterna
lb.ente vos ame, vas goze e louve vossas 
lb.isericordias. Amen. 

Virgem santissima, sede minha protec
tora e ad vogada; em vosso patrorinio po
nho toda a minha esperanca; intercedei 
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i2 EXERCICIO 

por mim a vosso bemditissimo Filho, o 
alcan.;ai-me a graca de viver e morrer 
santamente. Amen. 

AO ANJO DA GUARDA. 

Meu fidelissimo companheiro, a quem 
Deos destinou para minha guarda, protec
tor e defensor meu, muitas gracas vos dou 
por me haverdes livrado de tantos peri
gos; guiai-me no caminho do ceo, preser
"ai-me de todo peccado e de toda desgra
ca: apresentai li divina Magestade minhas 
oracoes e obras pias, meus trabalhos e af
tliccoes, e fazei que em graca passe desta 
li vida eterna. Amen. 

AO SANTO OU SANT A DE NOSSO 

NOl\IE. 

Admiravel S. (N.), meu Padroeiro (OU 

minha Padroeira), pelas virLudes que pra
ticastes na terra e pela gloria que gozaiS 
no ceo, alcan.;ui-me de Deos a graca de 
nuncU mais o offender, e de vos imitar, 
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para comvosco gozar da eterna bemaven
turanca. Amen. 

AO SENI-IOR SAO JOSE 

!lara mcrecer o seu patrociDio na hora da mor te 

G.lorioso Patriurcha S. Jose, vos que 
protegestes na terra a mais pura das Vir
gens e o seu bemdito Filho nosso Redemp
tor, alcancai-me da divina misericordla a 
graca de conhecer a minha ultima hora. 
de me preparar com fe viva, firme espe
ranCa, e ardente caridade, para aquelle 
lremondo transito, e fortificado com o eu
charistico viatico e unccăo extrema sair 
\lencedor do inimigo e entrar na gloria que 
\los gozais por todos os seculos dos secu
los. Amen. 

VERSICULOS 

Pilra se rczarem as Ave Marias, taDto de manhă, 
como aO mcio dia e ă noi te. 

1. O Anjo do Senhor unnunciou a Mari~ . 
e concebeo do Espirito Santo. A. Ai. 

H 4 
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2. Eis aqui a escrava do Senhor, faca-se 
em mim segundo a sua vontade. A. M. 

3. O Filho de Deos se fez homem, e vi~ 
veo entre nOs. A. M . 

.,. Rogai por nos, Santa l\lâi de Deos. 
Ij. Para que sejamos dignos das pro~ 

messas de Christo. 

OREMOS. 

Infundi, Senhor, em nossas almas a 
vossa divina graQa para que nos, que pelo 
annuncio do Anjo conhecemos a encarna~ 
Qâo de Jesu-Christo vosso FiIho, alcance~ 
mos a vida eterna pelos infinitos mereci~ 
mentos de sua paixâo e morte. Amen. 

No tempo Pascal, que e desde o sabbado d'AIIC
luia ate li Sautissima Trinoadr. em lugar dos veI'
iculos, se diz o seguinte Antipb. Regina Creli> etc. 

Rainha do Ceo, alegrai-vos. Alleluia. 
(Lo1:lvado scja Deos !) Porque O que trouxes' 
tes em vosso ventre. Alleluia. Resuscita U, 

como disse. Alleluia. Rogai por nos a Deos, 
Alleluia. 

f· Consolai-vos e alegrai-vos, ci Vi rgen1 

Maria. Alleluia. 
Ij. Porque El verdade estar o Senhor re~ 

suscitado. Alleluia. 
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OREHOS. 

O' Deos, que vos dignastes alegrar o 
IllUndo corn a resurrei"ăo de vosso Filho e 
Senhor nosso Jesu-Christo, concedei-nos 
qUe por sua Măi santissima, a purissima 
Vlrgem Maria, consigamos os ineffaveis 
Prazeres da vida eterna. Pelo mesmo Se
Ilhor Jesu-Christo. Amen. 

BENQĂO DA MESA. 

4nles de Doa sentarmoa 'mea, diremos a le3Ui'llte 

ORA~.iO. 

])ignai-vos, Senhor, de abencoar esta 
cOlIlida, que a vossa liberal mao DOS COD

cede; de vossa măo a recebemos, e para 
~elhor vos servir d'ella DOS servimos. 
<\llIen. 

ACCAO DE GRACAS ' 

Depois da meA. 

b Gracas vos sejăo dadas pelos muitos 
&neficios que nOI ellDeedeil, a T61, Deol 
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omuipotente, que viveis pelos seculos doS 
seculos. Amen. 

Senhor, tende compaixăo de nos. Chris' 
to, tende compaixăo de nos. Senhor, tend~ 
compaixăo de nos. Padre nosso, etc. 

i· Bemdito seja o nome do Senhor. 
if· Dasde agora, e para todo sempre. 

ORA~AO. 

Năo nos falteia, Senhor, corn o nos50 

păo de cada dia; dai-o ăqualles que o n1l0 

t8em; recompensai corn a vida eterna 9 

todos nossos bemfeitorfls ; fazei que nunCI 

abusemos por intemperanr,;a do sustentO 

que nos dais para nosso corpo, e que file' 
rer,;âmos sentar-nos li masa de vossa eterpa 
gloria. Amen. 

Louvor a Deos, paz aos vivos, e des' 
caneo eterno aos defuntos. 

E vos, Senhor, tende compaixăo de nM' 
Grar,;as a Deos. 

A~ pessoas que sabem la tim poderăo dizcr 1
6' 

menle o seguinle. 
A ntes da meS3 . 

.J D .. ,. • • el 
~ . .. en'""a\ •. It. Dommul, Nos e. 
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QUOTIDIANO. 

qU<e sumus sumpturi, benedicat dexlera 
C.hristi. In nomine Patris, et FiIii, et Spi
rtlus Sancti. Ameh. 

Depois da meaa. 

Agimus tibi gratias, omnipotens Deus. 
pro universis beneficiis luis; qui vivis el 
regnas in secula seculorum. Amen. 
l' Laus Deo, pax vivis e requies defunctis. 

li autem, Domine, miserere nobis. Deo 
gratias. 
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PARA DE NOITE 

Em nome do Padre, etc. Vinde, SaniO 
Espirito, etc., como pela manhă, pag. 3. 

ACTO DE ADORA~AO E AGRADECIMENTO, 

Deos e Senhor meu, que estais no ceD, 

na terra, e em todo o lugar, humilhado 0
9 

presenca de vossa divina Magestade, vos 

adoro no fim d'este dia por nossO Senbor 

lesu-Christo, vosso Filho e meu RedemP' 
tor, e em seu nome vos agradeco ,todas aS 

gracas que hoje recebi de vossa infin1i3 

misericordia. 

ACTO DE FE. 

ereio, meu Deos e Senhor, tudo o qU
6 

cr~ e ensina a santa madre Igreja catholic8 

romana, porque vos, que sois a sum!ll3 
verdade, assim o dissestes e revelas teS ' 
como a todos geralmente nos ensina ': 
mesma santa, catholica e apostolica IgreJ 
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romana. E assim creio que vos sois um 
~eos uno na essencia e trino nas pessoas, 

adre, Filho, e Espirito Santo; que pre
lb.lais os bons com gloria eterna no Cao, 
~ castigais os maos corn penas eternas no 
~nf.erno; que a segunda pessoa d'esta vossa 
nrlndade Beatissima, que a o Filho de 

eos Padre, se fez homem, e enGarnou por 
~bra do Espirito Santo nas purissimas en
ranhas da sempre Virgem Maria Senhora 

llossa , e que padeceo e morreo por nos 
~~lvar; e que estă na Hostia consagrada 
'ruo real e perfeitamente como estă no Ceo. 

udo islo creio porque vas o revelastes, e 
~esta fe espero viver e morrer, se me nao 
a1tardes corn a vossa divina graca. 

ACT o D'ESPERAN~A. 

fi l!:spero, meu Deos e Senhor, que soi! 
hdelissimo nas vossas promessas, que ma 
U aVeis de ~erdoar pelos merecimentos in
,{lltOS de meu Senhor Jesu-Christo, dan-
o~rne as grar.:as precisas para o con se

~\J.lr, e obedecendo eu da minha parte aos 
feceilos da vossa santa lei. 
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ACTO DE CARIDADE. 

Amo-vos, meu Deos , corn todo o meU 
cora<;ăo, corn toda a minha alma, corn to' 
das as minhas for<;as, sobre todas as COU' 
sas, por serdes vas quem sois infinitamenLe 
bom em vas mesmo, e digno de todo o amori 
e amo tam bem a todos os meus proximos, 
como a mim mesmo, unicamente por amor 
de vas; e sa por amor de vas quero cum~ 
prir todos os preceitos da vossa lei. 

ACTO DE INVOCAQAO. 

Supplico-vos, Deos meu, pelos mereci~ 
mentos de vosso amado Filho, que me fa~ 
c;;ais conhecer todos meus peccados, como 
m'os far ~is conhecer â hora da minh3 

morte, e que me concedais a grac;;a de ter 

d'elles uma verdadeira dor e um sincero 
arrependimento. 

Dir-se-ha o P. N., A. M., Creio em Deol1'3d~: 
e a Conftss;lo at4! ;\1 palauas : po,. pen,amenl ' 
paiavra, .Obr4l. e depOls se interpOe o segui01e , 

Examinemos nossa consciencia de tod OS 

os peccados que temos commettido ne. te 
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dia contra Deos, contra o proximo, e con
tra n6s mesmos. 

Para fazer bem este exame, devemos considrrar 
Os lugilres onde eslivemos, as pessoas qur vimog e 
Corn quem r,,":lmos, n08,a8 occupaQoes dia : ias, 
nossas inclln,u;6es e habitos, e nossas obrig~c6cs 
pllbllcas, particulares e pes60aes; e Snda a Conlis
sao, dir-se-ha : 

Omnipotente Deos, compadecei-vos de 
mim, e perdoadas as minhas eulpas, con
duzi-me fi vida eterna. Amen. 

Omnipotente e miserieordioso Senhor, 
novamente vos supplico que me coneedai~ 
'1 indulgencia , absolvicao , e remi:;sao da 
todos os meus peccados. Amen. 

ACTO DE CONTRIQAO. 

Senhor meu Jesu-Christo, Deos e ho
mem verdadeiro, Creador e Redemptor 
meu, por serdes vos, Senhor, quem sois sum
marnente bom e digno de ser amado sobre to
das as cousas, a mim me pesa, Senhor, de 
todo o meu coracăo, de vos ter offendido; 
mas proponho, ajudado corn os auxilios 
de vossa divina graca, de me emendar, e 
Ilunea mais vos tvrnar a offcnder. e de ma 
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confessar o mais de pressa que puder; e 
espero aleancar o perdao das minhas eul· 
pas pela vossa infinita miserieordia. Amen. 

ORA~OES 

Para 'pedir a Deos o dom das principaes virtudcs 
pela Igreja, pelos 6eis vivos e defunlos, ele. 

Senhor, chamai-nos â verdadeira peni
tencia, dai-nos a fe, a esperanca, a c.ari
dade, a paciencia, a bumildade, o des
prezo dos hens do mundo e das vaidades 
do seculo, e finalmente a perseveranca 
numa vida justa e uma ditosa mor'.:..,. 

Senhor, assisti corn a vossa graQa e 
auxilios ao vosso vigario na terra, o surn
mo pontifice N., ao nosso bispo, a todos 
os prelados e pastores da Igreja, a todos os 
sacerdotes e demais ministros inferiores, 
a todas as pessoas detlicadas ao vosso ser
vi«o e ao estado religioso. 

Senhor, nos vos rogâmos por el Rei, por 
loda a familia real, por todos que gover-
nao corn sua autoridade, por todos os ma
gistrados, por todos os captiv os e afflictos, 
por todos nossos irmăos ausentes, por to-
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dos os captlvos e aftlictos, pelos que estao 
em perigo, pelos que vivem nesta paroq uia 
(e nesta casa, convento ou familia, etc.), e 
gcralmente por todos os fieis. 

Senhor, nos vos rogâmos por nossos os 
fieis que morr~râo na paz da Igreja, e no
meadamente pelos da nossa paroquia (con
"ento, familia, etc.), e por nossos paren
tes, bemfeitores, amigos e inimigos. 

Senhor, nos vos rogâmos por nossos ir· 
maos que tiverâo a desgra<;a de nascer na 
heresia, e que ainda nâo voltârao ao gre
mio da Igreja; e vos pedimos incessante
mente que lhes illumineis O entendimento, 
e conhe<;ao a verdade. 

Tudo isto vos pedimos pelos mereci
mentos de Jesu-Christo vosso Filho, que 
comvosco e corn o Espirito Santo vive e 
reina por todos os seculos. Amen. 

ORA~AO A NOSSA SENHORA E AOS SANTOS. 

Anjo da minha guarda, Santo do meu 
nome, todos os espiritos bemaventurados, 
e vos em particular, Santissima Virgem, 
tomai-me debaixo de vossa protec<;âo, de. 
fendei-Ille das tentaQoes do demonio, eal. 
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can~ai-me de Deos uma noHe socegada a 
a. graQa d'uma santa e ditosa morte. Arnan. 

ORAqiO FINAL. 

Dignai·Yos, Sen hor, de visitar esta nossa 
morada ; e expulsai d'ella todas as ciI a
das do inimigo. Fazei que nella habitem 
os vossos santos 'AnJos, que nos conservem 
na posse d'uma paz perfeita ; e que a vossa 
santa benoăo nos assista sempre. Por 
Jesu-Christo vosso filho e Senbor nossO, 
que comvosco vive e reina em unidade de 
Deos Espirito Santo, por todos os secuI os 
dos seculos. Amen. 

Abenooai-nos pois e defend-ei-nos, Om
nipotente e misericordioso Senhor, Padre, 
Filno, e Espirito Santo. Amen. 

:AO SAGRADO CORAQAO DE JESUS. 

O' dulcissimo CORACAO DE JESUS I humil
demente vos encomm~ndo nesta noite meu 
coraQăo e meu corpo, para que em vos do
cemente descancem. Por~m, como năo 

poderei louvar-vos em quanto dormir, 
luppri VOI meui desejos, Deos meu, de 
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modo que tantas vezes meu coracao pal
pi tar nesta noite, outros tantos sejao os 
louvores que por mim offerecais fi Santis
sima Trindade, e cada vez que respire se
iao outras tantas accoes de gracas e abra
tadas faiscas de amor divino. Amen. 

AO DESPIR. 

Assim coma me dispo das vestes que es
condem a nudez do peccado, permitti, 
Senhor, que eu me dispa de todos os ha
bitos e pensamentos peccaminosos, e que 
morra ao mundo e so para vos viva. Amen. 

AO DEITAR-SE NA CAMA. 

Em nome de Nosso Senhor Jesu-Christo, 
me vou deitar; permitta elle que eu dur
ma e acorde na sua graca; d8-me a sua 
bencăo, e guarde minh 1 aima para a vida 
eterna. Amen. 

ANTES DE ADORMECER. 

Nas vossas maos, Senhor, entrego o meu 
espirito. Vas me re!llistes, Deos de ver
dade, fazei que corn vosco durma e des
cance. AII.en. 
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ADVERTENCIA. 

A este (ormularlo <le ora<;tJes poder5Q CIt. ftel S 
aJuntar algumaS das que seguem, segondo o 
tempo que tiverem e Ih'o inspi~ar a sua dev~ăo, 
mas fa I-o-bâo antes da Oraţdo final, sendo ă noite 
e antes dos V .... iculor das Ave Maria •• sendo de 
maohl, 
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~mmllmmmmm§lmmmmUmjg " 

ORA~OES 

PARA 

CADA. UM DOS DIAS DA SEMANA 

PARA O DOMINGO. 

It.' SANTISSIlIIA TRINDADE • 

. Gloria ao Padre, que por seu poder me 
tl rou do nada, e criou â sua imagem e si
lllilhanca. Gloria ao Filho, que por sua 
Sabedoria me libertou do inferno e me 
abrio a porta do Ceo. Gloria ao Espirito 
Santo, que por sua misericordia me santi-
6cou no baptismo, e opera continuamente 
lllinha santificaQao pelas graQas que todos 
Qs dias recebo de sua infinita bondade. 
Gloria as trez adoraveis pessoas da San
ti~sima Trindade, tâo grande como era no 
Principio, e agora e sempre por todos os 
seculos dos seculos. 
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Eu vos a4oro, Trindade beatissima, com 
profundo respeito e acatamento; gracas 
vos dou por nos haverdes revelado tăO 
glorioso e ineffavel mysterio; bumilde~ 
mente vos supplico me concedais que, per
severando ate â morte nesta crenca, possa 
ver e glorificar no Ceo o que firmemen te 
creio na terra, um Deos em trez pessoas 
distinctas, Padre, Filho e Espirito Santo. 
Amen. 

PARA A SEGUNDA FEIRA. 

AO PADRE ETERNO. 

Tirada do Eucologio grego. 

Nossa aima a vos se eleva., Deos e Se~ 
nhor nosso, porque vossos mandamentoS 
'1ao a luz que nos allumia ; ensinai-nos a 
'vossajustica, os vossos preceitos, e as voq

• 

lIas justificacoes, allumiai os olhos de 
nossa alma, para que năo adormeCamos 
r,a morte do peccado; affastai de nos50s 

corac,;oes as trevas do erro' dai-nos a luz 
da justica, e guardai intacta nossa alm3 

com o sello do Espirito Santo ; di'rigi nOs~ 
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SOs passos pelo caminho da paz, e COJlce
dei-nos que vejamos comecar e acabar o 
dia sem vos offendermos, e que nossas 
preces subao ao throno do vossa l\Iages
tade, o vos sejăo acceitas, para gloria 
i'ossa o provoiLo de nossas almas. 

Thesouro do infinitos bens, fonto pe
l'cone de gracas, Pai santo, quo obrais 
nl~ravilhas, omnipotonte o summo Deos, 
nos vos adorâmos e humildemente suppli
~arnos vossa clemoncia e misericordia qua 
sejais nosso refugio, o auxilio de nossa 
fraqueza. Lembrai-vos, Senhor, de vossos 
servos, reccbei benigna nossas oracocs, 
nilo rcprovcis ncnhum dos que invocăo 
\'05S0 santo nome, a salvai-nos a todos 
Por vossa inunita misericordia, Porqua 
sois nosso Deos, o vos tributamos louvo
t~s, a v6s, Pai eterno, que com vosso 
F'jlho c o Santo Espirito vivei~ por todos 
Os seculos dos seculos. Amen. 

;) 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



30 EXERCICIO 

P ARA A TER<;A FEIRA. 

A lESU-CHRISTO, CO~lO SACERDOTE E VICTIMA· 

Da Epistola de S. Paulo aos Hebreo8, 
c. VII, v. 26. 

O' meu Jesu, que fostes estabalecido 

sacerdote eterno por vosso Pai, para Ibe 

renderdes uma homenagem digna de SU~ 
divina l\lagestade, Santo Innocente, sell) 

, 'S 
macula, separado dos peccadores, e m<11 
alto que os Ceos, fazei, Senhor, que n~s 
conservemos firmes na re. Compadece l

' 

vos de nossas fraquezas; permitti que no: 
aprcsentemos cheios de confianva, peran\ 
o throno de vossa grava, afim de al cal!' 
carmos a misericordia, e o auxilio de qu: 
tanlo necessitamos. Eu \-os adoro co lJ1 

sacerdote, que adorais infinitamente V055~ 
P~i celestial ; e una as vossas minhas b

U 
o 

mlldes adoraf'oes a fim de o adorar co~ 
Y , dl' 

elle e digno de ser adorado. O' meu. e' 
vino Salvador todo bondade todo rn J5 , 

. . ' 'te' rJcordJa 1 Por isso que vos nâo poupas ~ . ar· 
a vos mesmo, e que vos sacrificastes P e~ 
vos fazerdes obediente ate ă morte , 
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mesmo me contemplo como uma victima, 
para entrar em as mesmas disposicoes do 
sacrificio e da immolacăo, em que dese
jais que eu seja offerecido, para expiacăo 
de meus peccados. Amen. 

P A il A A Q U A il T A F E In A, 

AO DlVINO ESPIRITO SANTO. 

Espirito de amor e de verdade, autor da 
santificacao de nossas almas, eu vos adoro 
como o principio de minha felicidade eter
Ila; muitus gracas vos dou coma soberano 
dlSpensador dos beneficios que do Ceo re
Cebo, e vos invoco como a fonte das luzes 
e da fortaleza que me sao necessarius para 
C?nhecer o bem e poder pratical-o. Espi
~llo de luz e de fortaleza, allumiai meu 
entendimento, fortificai minha vontade; 
~Urificai meu coracao, regulai todos seus 
lIlovimentos, e fazei-me docil a todas vos-
8~s inspiracoes. Espirito consolador, alli
"1· al as penas e trabalhos que me aflligem 
'teste valle de lagrimas, dai-me o dom da 
tonformidade e da paciencia, para que 
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merera nesle mundo fazer penitencia de 
meus peccados e gozar no outro da luz 
bealifica. Amen. 

PARA A QUINTA FElRA. 

TRISAGIO ANGELICO. 

DIl Liturrria de S. JO(\O Chrysostomo. 

Santo Deos, Santo Forte, Santo lmmor· 
laI, ten de misericordia de nos. 

Deos Santo, que nos Santos descancais, 
que pelos Seraphins sois louvado e cele
brado como Lrez vezcs Santo, e pelos Che
rubins sois glorificado, e por todas as ce
lesLiaes potestades reverentemente ado
rado j que do nada chamastes ao ser tudo 
quanto existe j que formastes o homem a 
yossa imagem e similhanca, e o adornas
tes de admiraveis dotes, que dais a sabe
doria e a illleiligencia ao que vo-Ia pede, 
qut) n:lo desprezaii:l o peccadol', e para 
sua s::>.lvacilo estabelecestes a penitencia; 
que por vossa muita bondade vos dignais 
pel'mittir que eu venha presentar-vl's hoje 
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as ~dorac5es o os louvores que vos sao 
deVldos, dignai-vos igualmente de receber 
~~ ~inha boca peccaclora o hymno san
ISSllno qlle no Ceo vos cantao percnnc

mente os espiritos bemavenlurados: Santo 
sOis, Senhor Deos, Santo Forte, Santo lm· 
mOrtal; olhai propicio nossa fraqueza, e 
tende compaixăo de nossa miseria . P€lr
d.oai-nos todos nossos peccados volllnta
rtos e involllntarios. Deos Sanlo, sanLificai 
nossas almas e nossos corpos, e fazei que 
,;antamente vos sirvamos todos os dias de 
noss a vida . Deos Forte, dai-nos « [orta
leza de vossa graca para resistirmos aos 
Combates de nossos implacaveis inimigos, 
o mundo, o demonio e a carne. Deos im
mOrtal, livrai-nos d'esta vida perecedora, 
e chamai-nos a immortalidade de vossa 
gloria. Isto vos rogamos pela intercessao 
~a Sanlissima Virgem Maria e de todos os 
Santos, a vos qlle sois santo e todo-pode
roso, digno de toda a gloria e louvor que 
cffectivamente vos tribllLamos a vos Pa
dre, a vos Filho, e a vos Espirito Santo, 
agora e sempre por todos os seculos dos 
scculos. Amen. 
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Scndo diante d() santissim() Sacramcnto. em 1u 
gar da prccedentt. dir-se-ha a seguinte 

ORAr,A:O. 

Amabilissimo Jesus,meu divina Salv['..
Jor, que, por um excesso de prodigiosis
simo amor, quizestcs ficar comnosco no 
augusto Sacramento do Altar; nelle vos 
recon hel,(o por meu Deos, e vos adoro com 
todo meu coral,(ăo, e com todas as potcn
cias de minha alma, com vivo desejo ele 
reparar toelas as irrevercncias, profana-
1,(5es e sacrilegios que se hăo commettido 
contra v6s nesse vcneravel e altissimo mys· 
tcrio. Adoro-vos em nome de todos os que 
nunca vos hăo conhecido nem adorado; e 
quizera, Deos meu, dar-vos tanta honra e 
gloria,comovos dill'iăotodos esses desgra
cados, se vos conhec8răo e vos tributflriio 
seus respeitos. Quizera, meu divina Sal
vador, resumir em minha fe e amor loda 
a honra, amor e glo ria, que elles houveriio 
podido offerecer-vos em toda a exlcn~'iio 
dos seculos. Desejo tam bem dar-vos ou
tras lantas bencăos , como injurias vomi
tiio os condemnados contra vossa summa 
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bondade. E para que esta adOl'acao vos 
seja mais agradaveI, a una a todas as de 
vossa esposa a universal Jgreja. l\Iinha in
tencao, Senhor, e dizer-vos tudo quanto 
lnspirais â vossa santissima l\Iăi, para dar
\"?s honra e gloria; tudo o que vos mesmo 
dlzeis a vosso eterno Pai nesse glodoso e 
augusto sacramento, em que o Iouvais, 
bOmdizois, glorificais e honrais infinita·. 
l11ente. Amen. 

PARA A SEXT A FEIRA. 

A JESU'CIIRISTO NA CRUZ. 

O' cordeiro sem mancha! victima iono
Canta, que pelo vosso preciosissimo san
gUe e morte affrontosa de cruz tirastes os 
Peecados do mundo, lavai a minha aJma 
dos muitos que a dcsfei:lo, e năo permit
tais qUe tanlos soffrimentos me sej ăoinu
tOis . .Jesus, abandonado de todos, trisle e 
Umargu~'ado, agonizante, resignado ate ă 
mOrte, ajudai-me a soffrer corn uma resi
gnacao igual ă vossa todas as afiliccoes 
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que for de vossa vontade enviar-me. Jesus 
trahido,-calumniado, vendido, ultrajado, 
coberto de opprobrios, ensinai-me a des
prezar o juizo dos homens e a levar corn 
paciencia todas as suas offensas e calum
nias. Jesus amargurado de fel e vinagre, 
coroado de espinhos, atravessado com 
uma lanea, todo chagado e coberto de 
sangue por amor de mim, ensinai-me a 
soffrer por amor vosso os padecimentos e 
dores das doeneas que for vossa vontade 
dar-me neste mundo. Jesus entrogue aos 
algozes, e condemnado ao ignomini050 
supplicio de cruz, assisti-me corn a vossa 
graea para que fugir possa a soberba e 
vaidade do mundo e vos sirva com abne
gaeăo e humildade; Jesus elevado na cruz, 
chamai-me a vas e perdoai-me como per
doastes a Dima5 arrependido; e por i550 
que morreis por mim, fazei que so para 
vas viva, e que d'aqui em diante, crucifi
cado corn vosco, so me occupe em vos 
amar e fazer em tudo vossa divina von
tade. Amen. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



QUOTIDaNO. 31 

PARA O SABBADO. 

AO S.{GRADO CORAC';AO DE MARIA. 

Amabilissima lUăi minha e soberana rai
nha do Ceo e da terra, que pela bumildade 
de vosso purissimo coraelio fostes elevada 
â excelsa dignidade de lUiii de Deos, e 
exaltada sobre todos os c6ros dcs Anjos, 
eu me alegro summamente de ver-vos su
blimada a tanta honra, e dou infinitas 
gra<;as li beatissima Trindadc por vos ha
Vel' dado no Ceo o primeiro Jugar depois 
de vosso santissimo Filho; e pois guar
dusles corn tanta perfeicâo os conselhos 
da virtude da humiJdade, ajudai-mo para 
qUe li imitaCÎio vossa eu tambcm os guar
de, humilhando-me na terra, para que 
n~smeu~~noC~. Am@. 

A NOSSA SENHORA, COMO RAINIIA COROADA 

DE ESTRELLAS. 

Sacratissima Rainha, lIfâi dulcissima, 
vos sois aquella mulher vestida de sol (.\ 
COl'oada de estrellas, que coma um por
tento maravilhoso. se deixou ver 110 Ceo, 
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louvo ao Padre eterno que tanlo vos hon
rou ao Filho divino que vos fez nossa es
per;nca, e ao Espirilo Sanlo que tanla tel" 
nura infundio em vosso coracăo adoravcl; 
alcgro-me de o VeI' Uio cheio de todas as 
grandezas e virtudes de todos os Sanlos, 
e a vas coroada corn os premios de lodos 
elles, figurados pelas doze estrellas de 
vossa coroa, resplandecendo em vas corn 
grande vanlagem a fe e esperanca dos })a
triarchas, a luz e contcmplaC;ăo dos PI'O
phetas, a caridade e zelo dos Apostolos, a 
fortaleza e COllstancia dos Martyres, a pa
ciencia e penitencia dos Confessores, a 
sabedoria e discriCăo dos Doutol'es, a san
tiuade e pureza dos Sacerdotcs, a soledade 
e orac;ăo dos Anachoretas, a pobreza e 
obediencia dos Cenobitas, a castidade e 
limpeza das Virgens, a humildade e soffri· 
mento das Viuvas, corn a lldelidade e COJI
cordia dos Santos casados, recebendo por 
conseguinte os premios e coroas de todos 
elles . Soberana Rain ha, por essa coroa 
com que vosso Filho vas coroâu no Coo no 
dia da alegria de vosso coracăo, ajudai
me a alcancar victoria de minhas paixoes. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



QUOTIDIANO. 39 
para que eu tambem chegue algam dia a 
ser gozo e coroa vossa na eterna gloria . 
Amon. 

ORA~AO A SANTISSIMA VIRGEM, 

para alcaD~.ar a casti da de. 

Porvossa santa virgindade e immaculada 
COllceieiio, O J\făi castissima, purificai meu 
coraCăo e meu curflo. Em nome do Padre t, 
e do Filho t, e do Espirito Santo t. Amen. 

COllcedcm-se muitas indulgl'ncias a qncm rezar 
eSla IJrcv~ oral(;10, quc compoz o beata B~rllardillO 
llrahno, da cOlllnanhia dc JeslIs, e se diz comlllUIU-
11Ienle ao dcitar Ila caml fazendo trez cruzes no 
nCilo quando se prollUllCiăd as ultimas palavras. 

ORA~':;:O UNIVERSAL, 

para tu do que respeita ;i Salva~ăo. 

Meu Deos, em vas creio, Senhol', mas 
fOrtificai a minha fe; em vas espero, mas 
confirmai minha esperanca; amo-vos, mas 
redobrai meu amor; tenho um verdadeiro 
POzar de Le I' peccado contra vas, mas aug
ll1entai este meu arrcpendimento. 

Eu vos adoro, soberano Criador do cea 
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e da terra, coma meu primeiro principio ; 
por vos suspiro, coma meu ultima fim; 
muitas gravas vos dou como a meu perpe
tuo bomfeitor j e a vas recorro nas tribu
Javoes coma a meu sobel'ano defcnsol'. 

Dignai-vos, Senhor, illustrar-me corn a 
vossa sabedoria, conter-me corn a vossa 
justica, consolar-me corn a vossa miseri
cordia, e proteger-me corn a vossa omni
potencia. 

A vos, meu Deos, consagro todos os 
meus pensamentos, palavras, obras, tra
balhos, e soffl'imenlos, a fim de que de 
ora em dianle so em vos pense, so de vos 
falle, de vossa lei me nâo affaste, o por 
amor de vos tudo soffra. 

Eu me conformo em tudo, Senhor, corn 
a yossa divina vontade, por isso C[ue vos O 

quereis; da maneira que m'o ordenardes, 
e tanlo quanto fOr do vosso divine agrado. 

Eu vos supplico que illustreis meu en
tendimenlo, abraseis minha vontade, pu
rifiqueis meu corpo, e santifiqueis minha 
alma. 

Animai-me, Deos meu, corn a vossa gra
r;a, para que ~om elia ajudado expie as 
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n:inhas passadas culpas, debelle as tenta
c,;oes futuras, corija as paixoes dominan
tes, o pratiquo as virtudes que mo sao 
cOnvenien les. 

Enchei, Senhor, mou coracâo de amor a 
VOSSQS beneficios , de aversâo a meus de
feiLos, de cal'idado para corn meu proxi
mo, o despreso a ludo quo li mundano. 

Fazei, Senhor, que j amais me esqueca 
do Sor submisso a meus superiol'os, com
Passivo para corn meus inferiores, fieI a 
~nous amigos,e indulgente para corn meus 
lnimigos. 

Vinde om meu auxiJio para que voncer 
Possa o appeliLe com a morLiflcaciio, a ava
toza com a esmola, a ira com a mansidiio, 
e a tibieza com a devocao. 

Mou Doos, fazei-me prudente om minhas 
l'lnprezas, valoroso nos perigos, pacionte 
!las infortunios, o humilde na prosperi
Unue. 

Fazei que nunca me esqueca do por at-
1(]1\~:aQ em minhas orac,;uos, lomporanca em 
mi nhas comidas, oxacLidâo em Uleus deve· 
les, e confiancu em minhas rosolucues. 

Inspi rai-me, Senilor, a solicitudo de tel' 
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sempre uma consciencia recta, um exte
rior modesto, uma Conversa<;ăo edificante, 
3 uma conducta exemplar. 

Fazei que sem cessar ma appliquc a do· 
ma r a rebeldia da natureza, a coadjuvar 
os auxilios da vossa grap, a guardar os 
vossos mandamentos e ID6recer a salva
",tio eterna. 

Fazei, Senhor, que eu me prepare para. 
a morte, que toma o vosso juizo, que evite 
o inferno, e que alcance o Paraiso) pelo3 
merecimcntos de N. S. J.-C. Amon" 
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PIEDOSOS SUSPIROS 
ou 

ORAqOES IACULATORIAS 

lil'Jdas da Sagr.1da Escrilura, quc SI' »odcrăo 
dirigir a Ilcos, rm casa 01.1 Ila Igrcja, 

segundo o div~l'so estado da ablla. 

-o®o-

43 

l. Para alcan9ar a remissâo de Jleccados 

Pequei, que vos farei, 6 guarda dos ho
lllens'l Porque me posestes por trope~o, 
p( ara que a mim mesmo me seja pesado ~ 
Job, 7,20.) 

Joi minha alma esta enfadada de minha 
~i(la : ?eixarei minha queix~ sobre mim; 
<lliarel corn amargura de mlnha alma. Di

l' . 
t OI a Deos : Năo me condemneis. (Job, -10, 
,2.) 
Vede, Senhor, como vivo llUmilhado e 

~rn .trabalhos , e perdoai-me todos meUii 
ohctos. (Pl. 24, 19.) 
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Năo vos lembreis, Senhor, dos -PCCCudv5 
de minha mocidade, e esquecei as minhns 
tr'lnsgressi5es. (Ps. 24,7.) 

Olhai pura mim, e tende de mim pied a' 
de; porque sou miseruvel e desumparado. 
(Ps. 24, 16.) 

Compadecei·vos de mim, Senhor, sarai
me, porquo ostou onfcrmo do pcccado que 
conlra vos commelti. (Ps. 40, 4.) 

Tende compaixâo de mim, Deos meu, 
segundo a vossa gl'unde misericordia. iPs. 
50, 1.) 
Năo me lanccis de vossa presenca, e 

fazei que sempre resplandec;a em mim a 
luz de vosso Espirilo Santo. (Ibid., .,.1~.) 

Bem conheceis, Deos meu, minha lou
cura, e minhas culpas nâo estăo encobcr
tas pemnle vas. (Ps. 68, 7.) 

VenhITo sobre mim vossas misericordias, 
e eu vivel'ci. (Ps. '118, 77.) 

Desgarrei-me, ('omo ovelha pel'dida; 
buscui a vosso servo. (Ibid., ' . 17G.) 

NotO enlreis em juizo com vosso servO, 
porque ninguem ha que em vossa prcsenCa 
uslilicar-se possa. (Ps. -14.2.) 

Oh! Senhor, vos soi:> nosso Pai, e ucis 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



QUOTIDIANO. 45 
llm pouco de barro; nuo vos ireis contra 
a obra de vossas maos, nem vos lembreis 
~ara sempre de nossa iniquidade. (Isaias, 
4,8,9.) 
Oxalâ minha cabeca se tornasse em agua, 

() meus 0lh08 numa fonte de lagrimas I En~ 
t~o choraria noite e dia. (Je,'em., 9, 1.) 

.Porque vos esquecereis para sompre do 
nas, deixando-nos em tao IOllgO desampa
rO? Convertei-nos a v6s, Senbor, e sere
mos convertidos. (Lam., 5,20, 21.) 

Levantar-me-hei irei ter corn meu Pai, e d' , . 
. Ir-lhe-hei : Pai meu, pequel contra o 

~eo e Contra v6s J'ă nao sou digno de ser 
ulb ' o vosso. (Luc., 15,18.) 
d Jesus, filho de David, tende compaixao 
e mim. (Luc., 18, 38.) 

II. Pam impetmr a humildade. 

il Ainda me envilecerei mais, e me humi
larei em meus olhos. (Il Reis, 6, 22.) 

d Quem sou en para responder-Ibe, e en. 
erecar_lhe minhas palavras? (Job., 9, 14., 
A IUinha memoria e como a cinza, e a m' 
11lhaelevacao como o lodo. (Job., 13, 12.) 
Como a Ilodridao serei consummido, e 
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coma o vestido , que roe a traca. (Ibid., 
y.28.) 

A' cova clamo, dizendo: lIIeu pai es; e 
aos bichos: Minha mai e minha irmfi 
sois. (Job, 17, 14.) 

Eu porem sou um vil bichinho da terra, 
e nITo um homem; sou o opprobrio dos 
homens e o desprezo da plebe. (Ps., 
21, 6.) 

Que e o homem para que vos lembreis 
d'elle; ou o filho do homem para que o 
visiteis? (Ps. 8, 5.) 

Bom me foi o Ler sido humilhado, possa 
assim aprender vossos preceitos. (Ps. 118, 
71.) 

Nosso Senhor Jesu-Christo se humilhou 
a si mesmo, fazelldo-se obediente ate ă 
morte, e morte de cruz. (S. PauZo aol 

Phil., 2, 8.) E eu serei soberbo? 

III. Para conhecer esta vida. 

EsLnmhos somos, Senhor, em vossa fa~ 
ce, e peregrinos como todos I1OSS0S pai5; 
nossos dias Sao coma a sombra sobre a 
terra, que logo passa" se dissipa. (1 doI 
Paral., 20, 15.' 
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Perdoai-me, Deos meu, que nada slic 
Os meus dias. (Job, 7,16.) 
rl LOmbrai-vos, Senhor, que me formastes 

(l
e terra, o em pa me haveis de converter. 
, ou, 10, 9.) 

11 VOde, Senhor, o abatimento a os traha-
10S om que vivo, e perdoai-me todos meus 

!>PCC;(ldos. (Ps. 2/., 19.) 
~enhor, perante vas ostă todo meu de-

(~JO, o mous gomidos nuo vos sITo occultos, 
s. 37, 9.) 

b !)orque estâs triste e porC[uo mo contur-

4
us, alma minha? Espera no Senhor. (Ps. 
2,5.) 
Que uguurduis, Senhor, para viI' em 

lb.eu SOCcorro? _ N~lo me deixois padocer 
lb.ais debuixo da rigorosa ospada da vossa 
JU~ti(~a (P 'l·1 'lO) \. s. _ , _ . 

t\ao deSlJreSarois Deos meu, um cora<;âo Co . , 
ntrllo e llumilhado. (Ps . 00, 18.) 
Alcgrai, Scnhor, a alma do vosso servo, 

~:~~I'que a vas levanloi o meu eSLJil'ito. (Ps . 
0 0 ,8.) 

Ouvi-mo Sonllol' som domora, que jâ 
elle d ' , . esralJoco o animo ; nuo esconuais de 
U11m f .' '11 . vossa ace, pOiS sunt lante seria nos 
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que descem ao sepulchro. t Ps. 142, 7.) 
Fatigado estou de gemer, e nuo acho 

descanco. (Jer., 4B, 3.) 
lIIuitos 8110 os seus 8uspiros, e meu cO' 

racao esta desfallecido. (Thr., 1, 22.) 
A minha alma esta triste ate fi morte. 

(S. Math., 26, 38.) 
Dai-me, Scnhor, a aleg riu de vossa saI· 

vaCăo. tP,. BO, 13.) 

IV. Para exerce,> a resigna~ao. 

Deos e o Scnhor, faca elle o que for da 
sua vontade. (I uos Reis, 3, 18.) 

StI porem me disser : Năo tenbo prazar 
em ti; eis me aqui, faca de mim o que for 
do seu agrado. (II dos Reis, 1B, 26.) 

Preparado esta meu coracăo, 6 Deos, 
prcparado esta meu corac1io. (Ps. B6, 10.1 

Como for a vontade do Ceo, assim 50 

faca. (Idos Mach., 3, 60.) 
Faca-se a vossa vontade, Senhor. (5. 

Mat/h., 2G, 42.) 
Scnbor, que quereis que eu faca? (Ad., 

9, G. ) 
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V. Pa1'a pedir paciencia. 

r .o Scnhor o deo, o Senhor o tirou; corno 
SUl do seu agrado, assim so [ez; bemd;to 
eJa o nomo do Senhor. (Job, 1,21.) 
Se das măos de Deos recobemos o bem, 

~)orque năo rocobel'emos tambem o mal? 
lOb, 2, 10.) 

Quom sou eu para contradizor ao Sen hor 
meu Deos? (Judith, -12, 13.) 

O Sonhol' ordenou e quem se atrevera a '. 
b ~el'guntar porque obrou aSSlm? (II dos 
<te/s, 16, 10.) 
I .Proparado estou para os flagellos. e 
lllnha dor esta continuamenle peranle 
mim. (I's. 37, 18.) 

TOmarei o calis da salvacao, e invocarei 
o nOme do Senhor. (Ps. 11~, 13.) 

VI. Contra as telltllrâes. 

Como posso eu fazer esLe mal, e pee-car 
COntra o meu Deos? (Gen., 39,9.) 

O Senhor me seja propicio para que laI 
COll sa năo faca. (II dos ReiF. 24·, 7.) 
h 1'encte.me da vossa măo, Senhor, D('sta 

Ora. (Judith, 13, 9.) 
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ComlJadecei-vos, Senhor, de mim, qu 6 

sou fraco. (Ps. 6, 2.) 
Corn a vossa ajuda escaparei â tcntacăo. 

(Ps. 17, 39.) 
Salvai-me, Deos meu, porque um dilu' 

vio de affiiccoes inundou a minha alma· 
(Ps. 78, 1.) 

Tirai-me, Senhor, do lodo, para que nUD 
mo afunde. (Ps. 17, 18.) 

Nao entregueis ii crueldade das feras aS 
vidas dos que vos amao, e nao esquec;a i5 

para sempre as almas de vossos pobrc5 

servos. (Es. 73, 20.) 
Se o Senhor me nao accudira, minh 3 

alma ja quasi mor:ira no inferno. (Ps. 93, 
{7.) 

Desviai, Senhor, os meus olhos para qua 

nao vejao a vaidade. (Ps. 118, 37.) . 
Tirai-me, Deos meu, todo o m:io des6Jo 

e afastai de mim todas as ciladas da coJl' 
cupiscencia. (Eecl., 23, 6.) 

Melhor me e cair sem causa nas m5 05 

dos homens, do que peccar na preseo(3 

do Scnhor. (Dan., 13, 25.) 
Nuo nos deixeis, Senhor, cair em tenta' 

Cao , livrai-nos do mal. (S.llfath., 6, 13.) 
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VII. Para exercer a confian9a. 

( 
Ainda que ma matasse, neHe esperarei. 

Job, 13, 15.) 
Senhor, ponde-me junto a vas, e em 

v( ilo peleijarao contra mim os inimigos. 
Job, 15, 3.) 

Senhor, em vas espero, nao ficarei enver· 
gonhado. (Ps. 24, 1.) 

Ainda que andasse pela sombra da 
lb.orte, nao temerei mal algum, porque 
estais commigo. (Ps. 22, 4.) 
~Ern vas, Senhor, puz a minha esperanr,;a, 

nuo Serei confundido para sempre. (Ps. 
30, 1.) 

Born me e chegar-me para Deos, e por 
no Senhor minha confianr,;a. (Ps. 72, 27.) 

O Senhor e minha ajuda, nao temerei o 
qUe o homem me fizer. (Ps. 117,6.) 

.Senhor, vos sois a minha fortaleza, e a 
~Inha forca e o meu refugio no dia da tri· 
u1aCăo. (JeTem., 16,19.) 

1 Animo, alma minha, tem valor e forta
eZa em tuas penas, e espera confiada o 

soccorro do Senhor. (Ps. 26, 14.) 
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VllI. Exercicio do tem01' de Deos. 

Deixai-mo chorar um pouco a minha dor, 
antes que me vâ (e nunca torne) â terra dn 
escuridăo e da sombra da morte; terl'udo 
miseria e de trevas, onde a sombra da mor-
te , e nenhuma ordem e um sempilernO 

horror habita. (Job, 10, 20.) 
Oxală podesseis proteger-me no inferno I 

e me ocultâreis ale que se applacasse vossa 

ira, e que me pozereis um limite em que ha' 
veis de lembrar-vos de mim I (Job, 14,13,) 

Que farei quando Deos se levanLar para 
julgar-me? E quando me interrogar, que 

Ihe responderei? (Job, 31, 1.4.) 
Temi a Deos como se as ondas entume

cidas caissem sobre mim, e năo pude sup' 
portar o seu peso . (Ibid., .,. 23.) 
Cercărăo-me as dores do inferno e os la' 

Cos da morte me cingirăo . (Ps . 17, 6.1 
Trespassai de vosso temor as minhas 

carnes ; vossos juizos me fazem tremer• 
(Ps. 118,120.) 

IX . Para a cautiJla no faliar. 

Andarei vigilante para nao pecear colii 
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~i~ha lingua, porei em minl1a boca um 
I elO (para 115.0 fallar mal). (Ps. 38, 1.) 

1 Pondo, Sonhor, tim eadoado na minha 
lOca; fcehai meus labios do modo qllo nada 
saia d'cllos contra vossa loi. (Es . -140,3.) 

Oxal(1 tivora ou um eadoado na bocea, o 
ll~n sello em mous labios, para por ollos 
tlao pecear, o para minha lingua mo n5.o 
l)el'(!er! (Ercl ., 22, 23.) 

Se algllom nITo offondor por palavras 
csse sera var5.o perfoito. (S . Thia., 3, 2.) 

X. Para conhecer a vontade de Deos nas 
COlLsas duvidosas, mdrmente na eseo/ha do 
estado de vida. 

Fallai Senhor que vosso servo vos 
0\1 .' , 

Ve. (1 dos Reis, 3, 10.) 
MOstrai-mo Senhor os vossos eaminhos, 

Para que minilas pcg~das n110 vaci Ilem. 
(Ps . . 16, 6.) 

Dnigi meus passos em vossos caminhos, 
e ensinai-mo as vossas veredas. (Ps . 24, 4.) 

lnfllndi em mim, Deos meu, vossa luz 
e "ossa vordade. (Ps. 42, 3.) 

Preparado osta o meu coraelio, Senhor, 
Propal'ado esta o meu coraelio. (Ps . 56, 8.) 
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Deos secompadecade nas enos abencoe; 
illumine nosSO entendimento corn sua luz 
e tenha de nas compaixăo. (Ps. 66, -t.) 

G,liai-me, Senhor, por vosso caminho 
e entrarei na vossa verdade. (Ps, 85, 10.) 

Dirigi meus passos segundo a vossa pa~ 
Javra, e nenhuma injustica teră em mirll 
entrada. (Ps. 118, 33.) 

Mostrai-me o caminho por onde devo 
andar, porque a vas levantei a minb3 
alma. (Ps. 142, 10.) 

Ensinai-me a fazer a vossa vontade, por
que sois o meu Deos. (Ibid., 'J.11.) 

Senhor, que quereis que eu faca? (Act., 
9,6.) 

XI. Depois de haVe1"mOS resolvido servir a 
Deos. 

Quebrastefl, Deos meu, os lacos que roB 
prendiăo, sacrificar-vos-hei uma hostia dO 
louvor. Pagarei votos ao Senhor em pre~ 
senca ::le todo seu povo. (Ps. 115, 17, -t8.) 

VoIta, alma minha, ao teu descanco, 
porque o Senhor foi benefico para comtigo. 
(Ps. 114, 7.) 

Preferi l'lntes servir desprezivel na casa 
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do meu Deos, do que habitar na morada 
dos peccadores. (Ps. 83, H.l 

Chamai-me desde agora, sois meu Pai. 
(Jej'em., 3,4.) 

XII. Para recol'dar a presen9a de Deos. 

birigi, Deos meu, em vossa presenca o 
meu caminho. (Ps. :î, 9.) 

Para onde me irei de vosso espirito? e 
Para onde fugirei de vossa face? Se sllbira 
no Ceo, vas Iă estais' se descera uos in-r ' , 
ernos, ali vos encontraria. Se tomasse as 

ilzas da alva, e habitusse no cabo do mar, 
ale ali vossa măo me glliara, e vossa dextra 
ma SUslontaria. (Ps. '[38, 6, 7,8.) 

Vossos olhos Senhor sao mllito mais 
brilhantes que '0 sol, veem todos os cami
nhos dos homens, e penetrăo o abysmo; o 
mais intimo dos coracoes hllmanos Ihes e 
Patente. (Eccl., 23, 28.) 

Vossos olhos estao sobre os caminhos 
dos filhos de Adam, para que de a cada um 
Segundo as suaa obras. (Jerem., 16, 17.) 

XIII. Louvor a Deos e aC9ăo de g1'a~as. 
Deos e Senhor meu, para todo sempre 
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annunciarei vossos louvores . (Ps . 29, {;S.) 
1'odos meus membros diriio: Senhor, 

quem El similhante a vos? (Ps. 31, 11.) 
Encha-se minha boca de 10uvor para 

que cante vossa gloria, e annuncie todo 
o dia vossa grandeza. (Ps. 70, 9.) 

Louva, alma minha, ao Senhof, e toduS 

minhas entranhas bemdigăo o seu nom c 
santo. - Louvu, alma minha, ao Senhor, 
e nao te esquecas de nenhum de Sf)US be~ 

neficios (Ps. 102, 1, 2.) 
Năo a nos, Senhor, nao a nos; mas ::t 

vosso nomo dai gleria. (Ps. '113,9.) 
Como agradecerei eu ao Senhor todos OS 

bcneficios que me ~em fei~o? (Ps. {1o, 13.) 
Eu vos confessarei, Senhor, porque mO 

ouvistes e fostes o meu Salvador. (Ps. 117 , 
28.) 

XIV. Amo?' de Deos e da celestial gloria. 

Se achei grat;a em vossa presenca, Se
nhor, mostrai-me a vossa face. (Exod., 33. 

Uma so cousa pet;') ao Senhor, e sempre 
a sollicitarei, que habite corn elle em sua 
santa morada todos os dias de minha vida, 
q ue vej a seu Labernaculo e goze das de1icia$ 
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que elle da a seus servos. (Ps. 26, 7, 8.) 
Unido com seu tabernaculo, Ihe ofl'oro

cerei um sacrificio continuo do louvores; 
e canLarei psalmos em honra SUl. (Ibid., 
;.11.) 

Meu coraeăo vos manifestou minbas an· 
gUstias, meus olhos vos buscăo em minbas 
aflliceoes, com ansia buseo, Senbor, a 
vOssa face. (Ibid., y. 13.) 

Como o servo sequioso brama pelas cor 
rentes das aguas, assim minba alma suspi
fa por vos, Deos meu. - l'IIinha alma esLi 
abrazada d'uma sede ardente do Doos vivo 
e forte; quando entrarei eu em sua mo
r~da) e me presentarei diante do sua di
Vlna faco?(Rs. 41, -I, 2.) 
. Oxali tivera ou azas como a pomba, voa

fla ate irdescan\(ar no Senhor. (Es. 54,6.) 
Que mo resta pois que appetecer no Ceo? 

E que posso ou amar na terra serao a vas, 
Doos meu? l\Iinha carne e meu coraeăo 
desfallecem, oh Deos do meu coraeao, Deos 
qUe sois minha heranca por toda a eterni
dade. (Ps. 72, 2:>.) 
QUăo amaveis sao vossos tabernaculos, 

Sr,nhor Deos dos exercitoslSaudosa suspira 
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minha alma porvossos atrios. Meu cora~lio 
e minha carne 10,uvariio o Deos vivente. 
(Ps. 83, 1.) 

Bemaventurados os que habităo e!TI 
vossa casa: continuamonte vos louvarao, 
(Ibid., ]f. !S.) 

1\lolhor li um dia passado em voss05 

atrios que muitos mii (passados em outra 
parte). (!biel., f. 10.) 

Ai de mim, que muito se ha prolongado 
o meu desturo I (Ps. 1'19, 5.) 

Tirai, Senhor, da prisăo a minha al ma 
para confessar o vosso sanlo nome. (Ps. 
141, 10.) 

A minha alma suspirou por vas toda :1 

noite. (Isaias, 26, 9.) 
Miseravel homem sou eu I Quem me Ii~ 

vrara d'esle corpo de morle? S. F. aol 

Rom., 7, 24.) 
Desejo desprender-me e estar colll 

Christo. (S. P. aos Phil., i, 23.) 
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METHODO 
Pl.,. ... I.SSlSTT1\ 

AO SANTO SACRIFICIO DA MlSSA. 

ADVERTENCIA INSTRUCTIVA. 

S A santa Missa e o sacrificiu nâo so do 
acerdote, mas tambem do povo, como nos 

COnsta pela doutrina da Igreja; Il por tanto 
nccessario que o povo assistindo a elIa, 
~ h ' d n a a mesma intencăo que tem o sacer-

Ote, por cujo ministerio a off'erece. 
Quatro s:1o os fins pelos quaes offerece 

~ Igreja este sacrificio : 1° para hOIll'ar a 
IlOOS.' e tl'ibutul'-lbe o supremo culto, que 
t le e devido ; 2Q para Ilie dar gracas por 
10dos os benellcios que recebemos de sua 
lOndade' 30 para Ihe pedir pel'dăo de nos-

So ' 
S peccados ; 4° para Ihe pedir todas as 

gl'U lo cus necessarias aos fieis, vivos e defun· 
s. E a Igreja da terra se une com a do 
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C eo, para fazeI' todas estas cousas corn Jesu' 
Christo e por Jesu-Christo; por tanto OS 
que assistem ă missa devern ter todas ostaS 
intenc5es, e assistir a elia corn disposicăO 

ue fe, confianca e respeito. 
De fe, porque so a fe nos descobre OS 

grandes mysterios que nella se obrao e 
celebrăo. 

De confianra, porque nao ha cousa mai' 
capaz de excitar a confianca dos peccado' 
res, do que a vîsta de Jesu-Christo, que 5,8 

oll'erece a si mesmo por nos a Deos seu pal, 
De Tespeito, porque e a accăo mais sant3 

da religiăo, e se oITerece o mesmo Jesu' 
Christo a Deos, e deve offcrecer-se cada 
fieI a si mesmo pela ministerio dos sacoC' 
dotas, que tambem devem oiferecer-se C0/11 

Jesu-Christo, o qual nao desce a nossoS a[' 

tares senao para aplacar a ira do SenbOr, 
para pedir-lhe misericordia, para tribu' 
tar-Iba a oracao, e para dar-Ihe graCOS 

pelos seus beneficios. 
Facăo pois os catholicos loda a diligeJl' 

eia, por se esquecerem de todos os negocio! 
terrestres, durante o tempo queassisteJll a 

este incruento sacrificio, lembrem-se que 
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estăo na casa de Deos e na sua divina pre· 
Senea. E para acompanharem o sacerdote, 
Oa oblacăo d'este tl'emendo sacrificio, de
verITQ Comef'ar por dizer om forma do oife-re ,'o( , 

Clmento, a soguinte 

ORA~AO, 

d' A.ltissimo Doos o Sonhor mou, a vossa 
IV' 

fi ,Ina lIfagcstade ofl'creco este santo sacri· ICI • 
f' o o incITavel sacramento, na molhor 
orma que posso por mod o de holocausto : 
~ara sUpprir a gloria, amor o louvor, quo 

Os devcmos. 
,A.ssim mcsmo vo-Io oITereco em sacrifi

~IO euchal'istico, como accITo do gracas, por 
odos Os bcnoficios espirituaes e temporaes 

(lle a mi mea todas as mais criaturas 
dOttdcs fcito, e haveis de fazer ate ao fim 
o mundo. 
l'am bem vo-lo ofToro\"o coma sacrificio P"op' . 

Vo !C zatol'io, om com]Jonsaeăo dos aggra· 
t S que eu e todos os mais peccadores vos 
cmos fcito com as nossas culpas. 
r E .como li tao grande este dom, que mo 
aZels POssuir como cousa minha. que ex-

Il 7 
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cede a tudo infinitamente ; se me alenta ' 
esperanca para vos presentar esta offertJ 

coma sacrificio irnpet?'atol'io, con fian do, 
que alcau<;;arei da vossa piissima benovO' 
lencia o benigno despacho do tudo o q~i 
agora vos peco; e de tudo o mais que \,0' 

sabeis, que eu necessito: para mni.~r 
honra e gloria vossa, de vossa Miii santl~ 
sima, e de toda a vossa carte celeste. A JllOP' 
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o EIII,IUO C 'f\CV,IUO JJr, 'Pnrri\l~cll'" por 
110\'0 decreto de !Sila G.\lIric\adc 
.cc:i(l f333, IIh11\c\" rc;"r 1\0 fim C\" ~ 
11Iiee.\ rCjUc\,\ ae Jlcguilltco 

y ~09lti :jlO\' 1\OS, ~n\\ltt ~ăll 
d4 ~cu~, 

l~ iartt tlllq scjallto~ di9l\.o~ ~la~ 
~roI\lCSSU~ dq Qtltristo, 

Q)\,tmo$ 
~elt~, \'r~ugio 4 ~ortlttcZtt IIma, 
,.l.J altcl\(lci ,j!ro,picin !tn~ c1ltlll.o
l'r~ (10 uossn .JlOllO, ~ llcl!t interassuo 
d!t glorinstt l\ ~llIm:tclllntla mil'gnn 
~lal'iu, ~iiq do umo JIilltn, l\ ~rn 
hrmuuclttll\'it(!n ~, ~.osC . .(ltstn es
~050 ~lq J)Jtaritt. do~ UOfiSO~ bCllnt
tle\\tltra(lo~ a.\lostotl)~ fedro 11 faulo 
l\ dq todo~ O~ ~alltn~. nllui brltignn 

; 
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II miscric~rdi~~n tt~ HII.)!.j1licn~ quq {In 
~und~ d'ulllUt vo~ dirigill\~ f>, l1dtt 
fOlt\Jrrs~o d~~ .)!cCC(t(lore ~ , libcrdad4 
.q exatt!t~~~ (htg,anhtJ,tihdr.q <frgl'cj tr. 
$JOli <1!hrist~~~sfjn~cl\hol'. ~mfll. 

1I((r~oec11tc n Îm'oeofiio : > (> 
> .S ~igllct ~l'dlttlljO, lll'.oh~ci-

' ll~~ nn combu!.q; .ohri-n.o~ 
com n v.ossn t5cudo contra .o~ ~llt
bustc~ q cilitdn ~ dn (TcmnniO'.
erbene-lhq }J)eU6; insl!mtt
mcntq .o lle(lim.o ~: .q viJ ~ , frind.j!.q 
da milicitt cetcst.q, .j!cln (liviltn .)!odcrl' 
.)!ucipitui no in~crnn it ~ntnnnz .Il 
n~~ Olltu~ eS}lil'ito ~ mnligno ~ .quq 
ancbm pdo inundn par:t perdel' a~ 
ttlma ~ . ~IlHn. 

> 
" .1. 

D f'.ll1ti"oil1l~ -padre, -papa t:c~o ~1TJ, 
(Ollcerle 300 rliao de illrllll(lCI1(13 _100 
quc rrcitarcl1I COhl.(1 "ro~Cc1't . 

.,..,."..'~~ '*'" ..... ?y:y~.:fI~,..,VVv:..l'''),' / 
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DE OUVIR MISSA 63 

~**x****~******Mt~ 
ORDINARIO DA MISSA. 

-o€J::D-

Posto o Sacerdote ao pe do altar, e (eita a 
devida revol'encia, bonze-se, e diz om voz 

illtclligivel: 

In nomine Patris, et 1 Em nome do Padre, e 
Vilii, ctSpiritus Saocti, do Filho, e do Espirito 
Amen. Santo. Assim seja (1). 

Juntando depois as măos ante o poito, comepa 
a Antiphona. 

SAC. Introibo ad AI- \ SAC Entrarei ate ao 
tarc Dei. Altar de Deos. 

MIN. Ad Deom qui MIN. Ate ao mcsmo 
Ia: tlficat juventntem Deos, que alegra a minha 
llleam. mocidade. 

E continua alternativamente dizenzo com, 
os Ministros o Psalmo 42. 

S.lc. Judica me, \ SAC. Julgai-me. 6Deos 
Dens, et discerne cau- e separai a minha caus~ 

(1) Faz-se o si(l'oal da Crllz ao principio da Missa, 
e se invoca a Sant:ssima 'fnndadc, porqlle os Fi~i8 
se juntăo em nome da Santissima Trindade, para 
celebrar a memoria da paixao de Jesu-Christo. 
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da {len te impia; Iivrai
me do homem injusto e 
cnrranoso. 

~L porque vos, mcu 
Deos, sois a minha forta
It-za: porque me havcis 
l'ejeiLudo? e porque ando 
eu triste, quando me af
tlille o meu inimillo? 

S. Lan~ai sobre mim a 
vossa luz, e a vossa ver
dade : porque ellas me 
conduzirăo, e me intro
duzirăo ao \'osso moo te 
santo, e aos vossos La
bernaculos. 

M. E en trarei ate ao 
Altar de Deos, ate ao 
mesmo Deos, que ale{lra 
a minha mocidade. 

S. Cantarei, o Deos, ao 
som da cithara, a vos, 
meu Deos. porque estas 
triste, e porque me con
turbas, 6 alma minha? 

M. Espera em Deos, 
porque eu Ihe renderei 
ainda as minhas IJra\:<1s, 

sam meam de {lente 
non sancta; ab homine 
iniquo et doloso erue 
me. 

M. Quia tu es, Deus, 
fortiludo mea; quure 
me repulisli? et quare 
trislis incedo, dum af
tli{lit me inimicus? 

s. Emiltelucemtuam 
et veritatem tuam: 
ipsa me deduxerunt, et 
atlduxerunt in montem 
sanctum tuum, et in 
tabernacula tua. 

M. Et introibo ad 
A \tare Dei, ad Deum 
qui lretificat juventu
tem meam. 

S. Confilebor tibi in 
cithara, Deus, Deus 
mrus: quare tristis ea, 
anima mea, et quare 
conturbas me? 

M. Spera in Deo , 
auoniam adhuc confi
(ebor ilIi, salutare 
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vull11S mei, et Deus 
meus. 

S. G1oriaPatri, etFi
lio , et Spiritui Sanclo. 

M. Sicul erat in prin
cipio, el nunc, et sem
per, et in secula secu
lorum. Amcn. 

coma a meu Deos e Sal
vador, que tenho pre
sente aos meus olhos. 

S. GloriaaoPai, eaoFi
lho , e ao Espirito Santo. 

M. Como era no princi
pio, aGora, e sempre, 
por todos os seculos dos 
seculos. Assim seja (1). 

Repete o Sacerdote a Antiphona. 

S. Introibo ad Altare I S. Entrarei ate ao Altar 
Dei. de Deos. 

(1) Este Psalmo, que dcvem dizer o Sacerdote e 
o Pavo alternalivamente, 8c/Jundo o espirito da 
19rcja, se diz para quc se cxcilem ambos mutua
menle a chcgar cam jubila e confian~u ao Santo Al
tar, onde se vai offer~cer o Sacrilicio incruento da 
Lei Nova. 

t'oi composto por David, quando, peneguido 
por Smll, c precisa do a viver desterrado, se ani. 
mava com a esperan<;a de voltar um dia a Jcrusa
lcm, c prcsentar-sr a J)cos diante de seu A1l3l', para 
offercccr- Ihe sacrificios. Sua applicacăo ~ bem natu. 
rai. e facil de fazer. llfttamos deslcrrados do C~o. 
que ~ a nossa patria: ,i~velllos POlS animar-nos c 
consolar-nos cam a esperan.;a de cheg-ar a file; e 
sendo o Altar figura do C~O, devemos chrgar a elill 
cheios de confian~ ') de santo regozijo. 
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M. Ate o mesmo Deos, 1 M. Ad 
que aleGra a minha mo- I reti ficat 
cidade. meam. 

Deum qul 
juventutem 

Ben/le-,e o Sacerdote, dizendo : 

S. O nossO auxilio esta 
em o nome do Senhor. 

1\1. Que fez O cea e a 
terra. 

S. Adj u torium nos
trum in nomine Do
mini. 

111. Qui fecit ccelum 
et terram. 

Depoi, junta o Sacerdote as măos, e incli
nado pro{undamente, diz a confissăo. 

Nota. Em as Missas de Defunctos, e nas da Pai
xao dcsde a quinta dominga da Quaresma ale ao 
Sabbado Santo exclusive, omitle-se o Psalmo Ju
dica me, Devl, com o Gloria Patri e a repcti<;ăo da 
Antiphona. lntroibo, etc. 

S. Eu peccador me con
fesso a Deos todo-pode
roso, a bemaventurada 
sempre VirGem Maria, ao 
bemavcnturado S. MiGuel 
Archanjo, ao bemaventu
rada S. JOăo Baptisla, aos 
Santos Apostolos S. Pc
dro e S. Paulo, a todos 
os Santos, e a vos, meus 

S. Confiteor Deo om
nipotenti. beatre Ma
rire sem per Virrrini, 
beata Michacli Archan
Gelo, beato Joanni Hap
tistre, Sanctis Aposlolis 
PeLro et 1'aulo , omni
bus Sanctis, et vos, 
fratres (eL tibi, Pater), 
quia peccavi nimis co-
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gitalione, verbo, et irmâos (diz o Sacerdo
opere, mea culp,), meâ te), e a vos , Padre (di
culpă,meâ maximâ cul- zemos Jllinistros), que 
pA. Idei> precor beatam pequei muilas vezes por 
Mariam semper Virgi- pensamentos, palavras, 
nem, bea turn Michae- e obras: por minba culpa, 
lemArchangelum, bea- por minba culpa, por 
turn Joannem Baptis- minha grandissima culpa 
lam, sanclos Aposto- (bate-se trez vezes no 
los Petrum et Paulum, peito ao pronunciar 
omnes Sanclos, et vos, estas palavras). Por 
fratres (el te, Pater), tanlo rogo oi bemaventu
orare pro me ad Domi- rada scmpre Virgem Ma· 
num Demn nostrUlll. ria, ao bemaventurado 

S. Miguel Archanjo, ao be.mavcoturado S. JOăo 
llaptisla, aos sanlos Aposlolos S. Pcdro e 
S. Paulo, a todos os Santos, e a vos, meus ir
măos (diz o Saccrdote ). e a ros, Padre (dizem 
0$ b'linistros). que rO[lueis por mim a Deos 
nosso Seobor (1). 

(1) Fazem o Sacerdote e o Povo a Confissao geral, 
depois de baver rezado o Psalm o 42, para se puri
ficarem por elia dos peccados veniaes, que POdClll 
impedir o chegar corn confianQa _e regozijo 010 sanlo 
Altar e se bale nos peitos para lfillur o Publicauo 
que aicao«tou a miscricordia, rtconhcccodo que C'-3 
peccador, batendo uo pelto em slgnal de compllll~"" 
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M. O Senhor Deos om
nipotente se compade~a 
de v6s, e perdoados os 
vossos pcccadus, vos 
eonduza â vida eterna. 

S. Assim seja 

M. Misereatur tni 
omnipotens Deus, et di
missis peeeatis tuis, 
pcrdueat te ad vitam 
:eternam. 

S. Amcn. 

Depois inclinados pro(undamente os Minis
tr06 repetem a Con{issăo, c concluida esta, 
diz o Sacerdote : 

S. O Senhor Deos omni
potente se compade~a de 
vos, e perdoados os vos
sos peceados, vos cond uza 
oi vida eterna. 

M. Assim seja. 

S. Misereatur vestrl 
omnipotens Deus, el 
dimissis peeeatis yes
tris, perd uea t vos ad 
vitam reternam. 

M. Amen. 

Agora benze-se o Sacerdote, dizendo: 

o /3lesmo Senhoromni
potcnte e misericordioso 
nos conceda a indul(]en
eia, absolvi~~o, c remis
saa de nossos pecca
dos (t). 

M. Assim seja. 

Indul (]entiam, abso
lutionem, et remissio
Dem peccatorllm nos
trorum tribuat nobis 
omnipotens et miseri
cors lJominus. 

M. Amen. 

(1) Dizcm igualmcDlc o Sacerdole e o Pava a COD
Gssilo, e cssas OraQocs tiradas da Sagrada Escrilura 
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S. Deus, tu c.onver- S. O' Dcos, se VOlVCT-
sus vivificabis nos. des a nas vosso TOStO, 

dar-nos-heis vida. 
M. Et plebs tua lre

tabitur in te. 
S. Ostende nobis, 

Domine, misericordiam 
tuam. 

M. Et salutare tuum 
da nobis. 

S. Domine, exaudi 
orationem meam. 

M. Et clamor meus 
ad te veniat. 

S. Dominus vobis-
cum. 

M. Et cum spiritu 
(:]0. 

M. E o vosso Povo se 
alel)rara em vas. 

S. Senhol, fazei-nos 
sentir os effeitos de vossa 
misericordia. 

III. E dai-nos a salv3-
~1I0 que vcm de vos. 

S. Senhor, ouvi as mi
nhas oraQoes. 

fiI. E os mrus clamores 
chel)uem ate v6s. 

S. O Scuhor seja com
vosco. 

M. E corn o vosso espi
rito (1). 

para pcdir misericordia a Deos; o Povo pclas Ora
<:6es do Saccrdote I e este pclas do Povo I para ql1e 
ambos poss:io offcrecer o Santo Sacrificio, fiados na 
cspcran~a ql1C I attendendo Deos ăs suas Ora<:6es, 
ter:\ a bondade de os pul'ificar dos peccados vc
niacs. 

(t) Esta e uma sauda~ăo rcciproea enlre o Sacer
do le e o Povo, corn a qual o Sacerdote excita o Povo 
para quecslrja:llteoto, por estas palavras: O Senhor 
.eJa com V08CO; e o Po,'o manifesta sua altenţăo 
pela resposta : E com ° VOIIO e.piri/o. Asaim Ioda' 
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Subindo o Sacerdote ao Altar, diz em voz 
intelligivel: 

OREMOS (1). 
Em voz submissa: 

Aparlai, Senhor, de 
nos as Dossas iniquidades, 
para merecermos entrar 
no vosso Santuario corn 
almas puras. 

Senhor, nos vos suppli
câmos pelos mcreeimen
tos de vosscs Santos, eu
jas reliquias aqui (2) exis
tem, que vos dirrneis de 

Aufer a nobis, qllae
sumus, Domine, ini
quilales nostras, ut ad 
Sancla Sanctorum pu· 
ris mereamur mentibus 
introire : Per Christum 
Dnmillum nostrum.Am. 

Ora mus te, Domine, 
per merita Sanetorum 
tuorum, quorum reli
quire hie sunt, et om
niurn Sanetorurn, ut 

a.! ~eles ql1e o Padre n08 satlda em nome do Senhor, 
devemos renovar nossa atten, 3o para irmos con
forme! com o espirito da Igreja. 

(1) Diz o Sacerdote Oremul, antes de subir ao Al
tar, para excitar o Povo a que junte suas ora,oes 
com as que elie vai dizer. 

(2) Oizendo estas palavras, beija o Sacerdote o 
meID do Altar; o que repete todas as "czes que vcm 
a este sitio para saudjl-o, e unir-se a J esu-CtJ risto, 
que e O Altar Yerdadciro, de quem este c s6mcnle 
a figura, e COOl o qual estăo inoorporados 08 Santol. 
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mdulffere digneris Om-\ perdoar·nos todO~ os n08-
llia peccata mea. Amen. sos peccados. ASSlm seJa. 

Depois benze-se, e 18 o IntroilO do dia (1). 

Em quanto o Sacerdote diz o Introito • que varia 
scgundo as differentes fcstas. rezar-se-ha a se
guinte ora~ijo. 

!\Ieu Deos, purificai corn a vossa graI/a 
meu coral/ao e meus labios, para que d'es
te modo possa dignamente offerecor-vos 

(1) o Introito ~ uma Ora<;ao composta ordinari a
mentc d'ullI ve,'siculo d'algum Psalmo, o qual se 
cantava antigamcnte todo intciro, e por esta razao 
se aiz no Iim do dito versienlo Gloria PalTi, etc., 
cujas palavras se dizem no fim de todos os Psal
mos, scgundo a prătica da 19reja , fundada na tra
dil:âo dos Apostolos. 

Chama-se lntroito, que quer dizer entrada, por
qlle a"tiGamente se cantava ao tempo que o Saccr
do te sala da Saeristia para o Altar, o qlle ainda hoje 
se pratica em FranQa nas Missas cantadas, onde o 
celebrante e Ministros nâo par tem da Sacristia se
năo depois de se cantar no Coro o Gloria PalTi. 
Esta e a primeira Ora( ăo que o Sacerdote reza ern 
voz alta, logo que chcga ao Altar; e o espirito da 
19rrja e que o povo reze esta Ora~ăo corn o Sacer
dote : por isso, nos dias em que se canta a Missa, 
Il por ond e corneQa O Coro. 

Diz O Sacerdote O Inlroito e as demais OraQ6es 
ate ao Evangelbo no lado direito do Altar (quando 
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corn o Sacerdote os louvores que elle vos 
da, e alcanQar a misericordia, que pede, 
para mim e para todos os fieis, vivos e de
funtos, pelos merecimentos do Jesu
Christo, vosso Filho e meu Salvador. 
Amen. 

olflamol para elle) ; o Evangelho no Iudo esquerclo, 
e DO meio a Gloria, o Credo, e todas as mais Ora
!:Ocs do Sacriticio, e torna por ultimo ao lado di
reito para dizer as Ora~6es de ac~iies de gra~as de
pois do Sacrificio, por varias raz6es litteraes e 
espirituaes; as littcraes, que por sua cxtenSl\O se 
n;lo podcm aqui transcrever, podcm ver-se nos 
autores que tratăo d'esta materia. 

As razoes espirituaes, que ordinariamenle se re
ferem, săo: que o lado direito do Altar representa 
os Judeos , que săo os primelros cbamados;\ FI!, e 
o lado esquerdo figura os Gen I ios , que rcceMrăo 
com al~gria o E,'angelho, c se I~ ou canla d'esle 
Jado o Evangelho , a fim de renoyar em nosso espi
rito este grande mysterio da voca~ăo dos Genli03 
e da reprova~ăo dos ,Iudeos: e finalmente, concluido 
o sacrificio, se muda o Missal para o lado direito 
para significar a conversăo d'estes. que esta valici
nada nas sagradas Escripturas, 

Nas Missas solemnrs, costuma-se incensar o Altar 
zntcs do Introito, c depois a Oblata; e esla pratica 
tem por fim offerecer a Deos as Oral)ocs dos Fieis figu
radas pelos perfumes, e prescDtar-Jbe suas Oblac.;Ocs. 
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Depois do Introito, diz o Sacerdote alterna 
tivamente com os Minist?·os: 

Kyrie, eleison. Scnhor, tende corn· 
paixM de nos. 

Kyrie, elcison. Senhor, teode corn· 
paixao de nos. 

Kyrie, eleison. Senhor, tende com-
paixilO de nas. 

Christe, eleison. Jesu-Christo, tende 
compaixăo de nas. 

Christe, elcison. Jcsu-Christo, tende 

Christe , eleison. 
compahao de nos. 

Jcsu-Christo , tcnde 
cornpaixiIo de nos. 

Kyrie, elcison. Senhor, teode corn-
pai'ulo de nos. 

Kyrie, eleison. Scnhor, tende corn-
pai'ăo de nos. 

Kyrie, elcison. Senhor, tende corn-
pab:.ăo de nos. 

(Il Dirige a Igreja esla Ora~iio trez vczcs a cada 
pcssoa da sanli~sima l'rinLladc; e por isso as trez 
ser,lll1das se dirigcm a nosso Senhor Jcsu-Christo. 
O Povo dcve dizer e.ta Ora~ăo com grandcs senli
menlos de humildadc, c COOl as disposi~<ies d'um co
ra«;,lo pcnclrado de suas D';""rias, c que pede mise
ricordia . 
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Y"m 00 meio do Altar 8 di/i : 

Gloria a Deos lIas aitu- I Gloria in excelsis 
ras, e na terra paz aos Deo, et in terra pax 
homens de boa vontade. hominibus honre vo
Nos vos louvamos, vos luntatis. Laudamus te, 
bemdizemos, vos adora- benedicimus te, ado
mos, vos rrlorificamos. ramlJs te, rrlorificamus 
e vos damos rrra~as por te. Gratias allimus tibi, 
vossa rrrandc Illoria; Se- propler ID81l)am rrlo
nhor Deos, Rei do Ceo, riam tuam, Domine 
Deos Pai omnipotenle : O' Deus, Rex erelestis: 
Scnbor, unillenito Filbo Deus Pater omnipo
de Deos, Jcsu-Cbristo, tens; Domine, Fiiii 
Senhor Dros Cord ei ro de unirreniti, Jesu Christe; 
Deos, Filbo do Eterno Pai. Domine Deus, Allnus 
Vas que tirais os peecados Dci, Filius Patris. Qui 
do mundo , compadeeei- tollis peceala mundi, 
vos de nos. Vos que lirais miserere nobis. Qui 
os peccados do mnndo, re- 1 tollis peceala mundi, 
cebei a nossa depreca ~i1o. suscipe deprecationem 
Vos que estais sentado a nostram. Qui sedes ad 
milo direita do Pai, com- dexteram l'atris, mise
padecei-vosdenos; porque rere nobis. Quoniam tu 
so vos, o Jesu-Cbristo, solus Sanclus, tu solus 
soisSanlo,sovosoSenbor, Dominus, tu solus Al-
50 vos o Allissimo corn o tissimus, Jesu Christe, 
Sauto Es!)irito na gloria cum Sancto Spiritu 
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• . \ d D Padre. Assim In Il'loria Dei Patrls. e eos 
Amen. seja (1). 

Volta.se depois o Sacerdo te para o Povo 
Il diir: 

S. Dominus vobis- \ S. O Senhor scja com-
cum. vosco (2). 

1\1. Et cum spiritu fii. E com o vosso es-
tuo. pirito. 

(1) Esla Ora~âo I! um hymno, cujo principio 
com(Joserăo os Anjos, e ell~in:\răo ao, bomen" 
'1nando "aseeo o Salvador do mundo, e o mais foi 
r,OlllpoSIO pela Igrcja. Dele rezal-a o Povo com o 
SaCl'rdOle, e rezăI-a mais elo cora<;iio que da boca, 
e com lodo o fervor possivel; porque csse Il o espi
rllo da If\"reja. NăCI se diz este Hymno nas Missas de 
dcfunlos enos dias de penitencia, porque a lf\"reja 
olha est a Ora<;ăo como um Caotico de alegria e &0-
Icmnidade. 

(2) Ao dizer estas palavras, voIta-se o Sacerdote 
para o povo; porque Il natural olbar para as pe.
soas COOl quem se falla e a quem se satjda; ja năo 
assim quando diz OremuI, mas levantando os olho& 
e as măos para o Crucillxo, ou para o Santissimo 
Şacr,tmento, se cs(.i cxposlO, porql1e entilO nfro falIa 
56 com o Povo, mas se excita a si llICSlllO tam bem 
a orar; e para dar a enll'uder que por esta orariio 
cieva sua alllla a Deos, levallla os olhos e as milos 
]Iara a imagcm de Jesu-Cbristo, ou para o Santis
simo ~acramellto, para quc a seu exemplo eleve 
lamuem o Povo seu cora~ăo a Deos. 

il 8 
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Volta o Sacerdote p"ra o lada onde eslava, e diz 
a Collecta (1), a qual se aehara para as Missas Fcs
t iY3S; nos outros dias, por~m servira a seguinlE 

ORAgAO. 

Meu Senhor Jesu-Christo , permitti que 
eu me una hoje a toda a Igreja que se 
junta para vos louvar, e quo corn elia vos 
peCa tudo quanto elia vos supplica, por 
vossos merecimentos e em vosso nome, 
que ti bemdito em todos os seculos. Dig
nai-vos, Senhor, receber as supplicas que 
a Igreja vossa Esposa vos faz por nas, e 
conceder-nos as gracas e virtudes que elia 
vos pode em nosso favor j e se nas nâo 
temos merecimentos proprios para sor
mos attendidos, ouvi-nos e despachai-nos 

(1) Collecta qucr dizcr UniiJo ou Collec~ilo; e se 
cllalDa assim, porque por melo d'csla Ora,;ăo rc
coille o Sacerdole, digamos assim, os vOIOS dc lod() 
o Povo e os prescllla a Ueos. Tem o Sacerdole as 
mao, cRtcudida" e UlII pouco elevadas, fluaudo <.1 iz 
il Collecla e a maior parle das 01'3('oes da ~lissa, 
imilando nisto a act;ăo de ~Ioi ses, que orava lenuo 
as măos le"antadas em quanto .I om e pclcjava cou
Ira o, Amalecltas, E no {jm da Collecla, respondc o 
Po\'o Amen, p,lra dar a entcOllcr ql1e clic ha pcdido 
a Dco. o U'CSUlO que o Saccl'dole aCJba de pedil' cm 
Dome dos assislenlcs. 
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pelos merccimcnlos e pela sangue de Jesu
Christo vosso Filho, e nosso Mediador. 
Amon. 

• Quando na l\1issa bouvcr mais d'uma Ora~ăo, dir
se-ha tamhem a sesuinle 

ORA~A.O. 

Sennor Deos, que tanto vos agradastes 
dos vossos servos, a quem agora venerâ
mos na Igrcja, e que vos glorificăo nos 
Ceos; concedei-nos, pelos seus mereci
mentos e rogos, que os possaffios imitar 
nas suas virtudes, para sermos seus com
panheiros no premio. Amen 

Scr;ue-se a Epistola (1), e logo o Gradual (2) 
duranlc os quaes se dira a seguinle. 

(1) A Epistola Il uma Ii~ăo da Sasrada Escritura 
quc se fa7. ao Povo para instl'uil-o, e prcpar<il-o 
por este moda para o ~acrificio. Chama-se Epistola 
por ql1C de ori.linario e tirada d'algultla Epistola d~ 
:iăo 1'aulo ou dos outl'OS Apostolos : sem embargo 
tam bem e tiralla muitasve7.cs do Antigo'l'eslamcn;o ~ 
e Citi certos dius, sc I ~cm uma ou mais Epistolas d~ 
AnhllO Testameuto, e oulra do Novo, que e um ves
ti~lo do quc se pl'. ticava antigameotc em todas as 
Mi"3S, e 86 se ba conser\'ado este llSO em CCl'los 
(Iia, de jC.luln, como Temporal, Visilias, etc. lleve 
o. I'ovo omir a ('.pistola com toda a altcn~ăo, c pc_ 
dlr a [)cos a sra,.a de aprovC1tar-sc d'csla Ii~ao, 

(2) As ora/iOes que se dlzem enlre a Epistola e o 
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OIU-qA:O. 

Senhor, vossas santas Escripturas nos 
ensinăo quee nccessario fugiI' do peccado 
coma d'uma serpente, e abster-nos de tu
do que tem apparoncia de mal; que deve
mos supportar caridosamente uns aos ou
tros, soffrer corn paciencia as inj urias 
e as injustiQas que se nos fizerem, năo 
procurar nunca vingar-nos, antes fazeI' 
bem aos que nos perseguem. Imprimi, ci 
meu Deos, todas estas verdades em nos· 
sos coraQoes, e fazei pela vossa graQa que 
nunca d'ellas nos esqueQâmos, e segunuo 
ellas, conformemos a nossa vida, cum
prindo scmpre a obrigacao de vos servir 
e amar. Amen. 

EvangeJ:lO , ao tiradas da Sagrada Escritura, e or
dinariamcnte d'iligum Psalmo; ilS quacs variăo se' 
gundo a tilversidatle dos tcmpos e das FesiIvldadcs, 
c SCM'em de prepard~ăO para o Evangelho. Deve 
rezar o Povo eslas Ora~6cs com Ioda a alleU(;:io, ou. 
em quanto ellas se cautao. meditar sobre as in
stmcNes quc cOllt@m a IcpislOla que se acaba de ler, 
ou fazeI" alBuma oulra ora~ăo ate o Evallgclbo. Da
se-lhe o Dome G,'adual, porque cm Roma se cau· 
tao DOS dcgr;ios da EslaDle ou do PUIPltO. 
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No fim do Graaual, val o ::>acerdole ao meio do Al· 
tar e diz : Munda cor llIeum, elco 

Munda cor meum ac I Purificai, omnipotenle 
labia mea, omnipOll' ns Deos, o meu cora~;jo e os 
Deus, qui labia lsai~ meus labios; vas que pu· 
l'roplleliE calcu 10 mun- rificastes os labios do 
dasti ignito : ita me 1 propheta lsaias corn uma 
tua Ilrata miseratione brasa de [01l0; e a.sim 
dirrnare mundare, ut corn a vossa beniGna mi
Sanctum Evanllelium scricordia, dir;nai vos de 
tuum dillne valeam purificar-me para que 
nuntiare. Per Chl'istum possa, como e justo, an-
Dominum Dostrum. nuneiar o vosso Sanlo 

Amen. Ennllclbo. Por Jcsu
ellristo, DOSSO SenlJOr. 
Amen (1). 

Jube, Domine, be- Dai-me, Senhor, a vos· 
Dedicere. lJominus sit sa bem-tio. Assisla o Se
in corde meo et in la- I obor 00' meu cora~ao eno! 
biis mc'is, ut diGne el I rncus lauios, para que 
compctrnler annun - dir,na e justam~nte an
eiern Evanlld ium saD- \ nUllcie o St~ U Evan(jcllJo 
tll1rn suum. AmCll. Sanlo. Amcn. 

(1) faz o Sacerdolc esta Ora,ăo inclinado profun
dilmenlc no mcio do Alial'; c em qualllo ell e a diz, 
dcvc o t'ovo pe<.lil' il Dros a gra~a de apl'oveitar-se 
do Evallgclho que le vai Icr. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



80 METHODO 

Antes de comeflar a Zer o EvangeZho, diz o 
Sacerdote: 

S. O Senhor seja com-I s. Dominus vohis· 
vosco. cum. 

M. E corn o vosso eSPi- 1 M. Et cum spiritu 
ri lo (1 ). tuo. 

S. Sequcncia (ou prin- S. Sequentia (aut 
cip io) do santoEvangelho priDcipium ) sancti E
segundo N. I vanrrelii secundum N. 

M. Glorificado sejais, I M. Gloria tibi, Do-
Senhor. I mine. 

Comec;a entăo a ler o Evangelbo, o qual varia se
gundo as festividadcs ou ferias da semana. No fim 
da li<;ăo, respondem os Minislros: LAUS TIBI, 

CURISTE. Louvado sejais, Jesu-Christo; depois do 
quc beija O Jllissal, dizendo : 

Pelo Santo Evangelho, 
que acaba de ler-se, sejao 
pcrdoados nossos pecca
dos. 

Per Evangelica dicta 
delcantur nostra de
licta. 

(Il Diz o Saccrdote eslas palal'ras, para sau dar o 
povo, como ja fica diro, a quem vai annuneiar o 
EYill1geJbo, e para exciliil -o a que renove sua alten
~ao. Faz o sill"naI da cruz sobre o Iivro dos Evange
Ihos, para dar a entender que a Doutrina de ,Iesn
Cbristo nao obrou no muodo tantos prodigios senaO 
pela virtullc de sua Cruz; e persignâo-se o Saccr-
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Volta O Sacerdote ao meio do Altar, e levan
tando e juntando as măos, diz: 

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem, 
faclorcm Ceeli el teme, 
visibilium omnium et 
invisibilium; 

El in unum Domi
num Jesum Chrisll1m, 
Filium Dei uni(;eni tum; 
el ex Patre natum anle 
omnia secuI a ; Dcum 
de Deo, lumen de lu
mine, Deum vcrum de 
Dca vero; 

Creio em um so Deos, 
Pailre omnipotentc, Cria
dor do Ceo e da terra, e 
de todas as cousas visi
veis e invisiveis; 

E em um so Jesu
Christo Senhor nosso, 
Filho de Deos uni(;enito, 
e nascido do Pai antes de 
todos os secuI os ; Deos de 
Deos, luz de luz, Deos 
verdadeiro de Deos ver
dadeiro; 

'!lote e o Povo para manifestar por este signal que 
nâo se envergonharăo nunca das vcrdades do Evan
gelbo, mas que as confessarăo de Mea, e sempre 
as lrarao gravadas no cOl'a~ăo : por taolo e neces
sario (lue o Povo fa~a eotăo estes signaes da cruz 
nu t~sta, oa Mea, eno peito, corn estasdisposi~6cs. 
Finalmcnte eslăo lodos em pe quando se M o Evan
Bclho para dar a enlender que eslamos promptos a 
obcdecer a voz de Jesu-Christo, que nos falia uelle' 
e para mostrar, por esta postura, o respcito con: 
que ouvimos as verdades que nelle se nos annun
ciâo; d'aqui se v~ qual e a auen,"ăo que devemo. 
dar quaudo se ou~e eata iagrada li\;ăo. 
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Gerado, năo feitu, da 
mesma substancia corn o 
Pai, e pelo qual forăo 
fritas todas as cousas; 

O qual por OOS-OUlI'OS 
bomeos, e pela nossa sal
va~ăo desceo dos Ceos; 

! encarnou, por obra 
do Espirito Santo, de Ma
ria Virgem, II {oi {eito 
homem; 

Foi tam bem crucificado 
por OOS , sob Poncio Pila-
10S; padcceo, eroi sepul
tado; 

E resusei lou ao tereei ro 
dia, seguodo as Eseriptu
ras; 

E subio ao Ceo, oode 
estâ sentado â măG di
reita do l'ai, donde ha 
de viI' segunda vez ajul
gal' os vivos e os morlos; 
e o seu reino ollo tera 
fim; 

Creio no Espirito sanlo, 
que tambem e Senbor, e 
da vida, e procede do Pai 

Genitum, non fac' 
turn, consubstanlialem 
Palri, per quem omnia 
facla sunt; 

Qui propler nos ho
mines et proplcr nos
tram salutem descendit 
de Crelis; 

Et incarnalus est de 
Spiritu Sallcto el. Ma
ria Virgine, el BOllO 
FACTIlS EST; 

Crucifixus etiam pro 
nobis sub Pontio Pila-
10, passus el sepultus 
est; 

El resurrelit terti a 
die secundum Scriptu
ras; 

Et ascendit in Cre
lum, sedet ad dexte
ram Patris, et itcrurn 
venlurus rst cum glO
ria judicare vivos el 
mortuos: cujus regni 
non erit finis ; 

El in Spiritum sanc
turn, Dominum et ViVl
ficantem, qui el: Patre 
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Filioque procedit. Qui 
cum Patre et Filio si
mul adoratur el con
(llorifieatur; qui loeu
tus est per Prophetas; 

Et Unam, Sanclam , 
CatlJolicam el AposlO
lic~m Ecelcsi~m ; 

Confit"or Ullllm Bap
lisma , in remissionem 
prcealorum; 

El expecto rcsurrec
lioncm mortuorum; el 
vitam yenluri seculi. 
Amcn. 

e do Filho, corn os quacs 
e juntamente adorado e 
(lIOl'ificado, ee o que fal
lou pelos Prophetas; 

Creio na Igreja, que e 
Urna, Santa, Catholica e 
Apostoliea; 

Confrsso um Baptismo 
para remissao dos pecea
dos; 

E espero a Resurrei~<Io 
dos mortos. e a vida do 
futuro seculo. Assim se
ja (1). 

Concluido o Credo, bcija o Saccrdote o Altar, e 
vo1tanuo-se para o Puvo, diz Domin". vobi.eum, 
etc . (2). Dcpois voita-se para o allar e <!iz OremUl. 

(1) Esta profissâo de Fe foi ordenada pelos l'aares 
congrega(los no primciro Concilio ger al de Nicea, 
pal'a confundir o eno de Aria, que nel\ava a Di
'\"I\ldade de Jcsu-Chri ~to; e se r~za ou cauta dcpois 
do Ev,lfillClho, para declarar solemnemcnle que crc
mos Iudo o que se acaba de IeI' em particular, e 
lu(\O que a Igrcja cr~ ell1 geral. 

(2) Torna o Sacerdotc a saudar o Povo, e, assegu
rado de sua atleu~iio pela rcsposta, exhorta aos a ... 
,islcntes a que renovem o fervor de suas Ora<.;oes, 
dizendo successivamenle Ore",,,,. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



84 AfETHODO 

e o offerlorio do dia, quc varia segundo as f~sti
vidadcs c ferias da semana, e conc\nida esta pe
queHa Ora«,'to, ou em quanlo elia Il calltada pelo 
Coro, toma a palcna, C offcrccendo a lloslia que ha 
de ~er cOllsagrada, dlz: Sus ci pe, elc. 

Recebei, Santo Pai, om- Suscipe, Sunete Pa-
nipotente e eterna Deos, tel', omnipotcns et eter· 
esla Hoslia immaculada ne Deus, hanc immacu· 
que eu vosso indigno ser- latam Hostiam, quam 
vo offere~o a vas, meu ego indignus famulus 
Deos vivo e verdadeiro, tuus offero Libi 1Ieo 
por todos os meus pee- meo, vivo et Vl'ro , in
cados, offensas e nC(Jli- numcrabilibus peccatis 
gcncias, e por todo. os el of[l'nsionibus et ne
fieis chrislâos vivos e de- [)Ii[lrntiis mpis, et pro 
funlos : a fim de que omnibus circumstunti
aprovcite a mim, e a eHes bus, sed eL pro omni
para a Salva~ăo na vida bus fidelibus Christia
eterna. Amen. nis vivis 3tque de-

functis; ut mihi etiJlis 
proficiat ad salutem in 
vitam elernam. Amen. 

Depois d'esta Ora~âo, faz o sigoa I da cruz COOl n 
IIlcsma pateoa, colloca a lIoslia sollre o corporal, 
lomando o Calis larl(;a-Ihe o vioho, e bCDze a "gua, 
quc mi,lura eOIll o viullo (1), dlzendo: Deu. qu; 
Ituman-ce lulJitantiCB, elc. 

I Mislura o S.acerdole a agua corn o vinbo, para 
fazer o que fe~ Je5u-Cbrislo, quando intililuio fL 
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Deus, qu\ humana! O' Deos, que maravi-
substantice dillnitatem lhosamente formastes a 
mirahiliLrf condidisti, di::;nidade da naturcza 
et mirabiJius I'cfor- humalla, c muis pradi
masti, da nobis per I)iosamen te a reformas
hujus aqu;e el vini tes; concedei-no" pela 
m)'sterinm , ejns divi- m)'sterio desta aGua c 
niLatis psse consortes vinho, sermos llurtici
qui humanitotisnostr<e pantes da divindade d'a
[ieri diijnatus cst par- quellc Senhor que se di
liceps, Jesus Christus /inou df' rrvest.ir-se da 
Filius tuus Domillus nossa humanid'oe, Jesll
noster' qu' tccum vi- Christo \ OS80 Filho e Se-

. . 1. . nhor n0550, que com vos-
vltet re(\llat m unitate co vive e reina em uni-
Spiritus sancti Deus, \ dade de Deos Espirito 
per omnia secula seCll- Santo, por todos os se
lorum. Amen. culos dos seculos. Amen. 

Depois toma o CaUs e o 
rimu, , etc. 

Offerimus tibi, Do- \ 
mine , cn\icem saluta-

ofFerece,dizendo: affe-

Senhar, DOS vas offe
rccemos o cnlis da Salva-

Santa Eucharistia, e para manifestar o myslerio.. 
quc quiz represenlar por e.ta mostra, que e: 10 a 
uniăo real da natureza hllmana corn a divina na
pcssoa dO Filho de Dcos: 20 a uniăo mystica dos 
Fiei, corn JCSll-Christo sua Ca_be~a; 00 a agua e o 
,aoguc que no Calvano salr30 do lado de Jes\.~ 
ebna\o. 
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~!fO, supplicado a vossa Iris, tuam depreeantes 
elemeneia, para que suba elementiam, ut in eon
corn suave fragraneia ao speetu divilHl Majesla
throno da vossa divina tis tUJl, pro nostru et 
~Iagestade para salva<:ăo totius mundi salute, 
nossa e de todo o mundo. cum odore suavitatis 
Amen. aseendat. Amcn. 

Depois faz o sigual da cruz corn o Calis, e jun
laudo as măos sobre o Altar, diz: In 'piritlJ, elCo 

Sejamos, Senbor, por 
vas reeebidos em espirito 
de humildadc e cor2~ăo 
contrito: e assim se faGa 
hoje, a Deos e Senhor 
nosso , este nosso sacrifi
cio na vossa prrscn~a, de 
moda que vos agrade. 

In spiritu humilita
tis et in anima con
trito suscipiamur a te , 
Domine; et sic fiat sa
crificium nostrum in 
consprctu tuo hodie, 
ut placeat tibi, Do
mine Deus. 

Depois estende as măos, e levantando os olhos :l0 

Ceo, diz : Veni, ,ancli/icalor, elc. 

Vinde, a Deos santifi- Veni, Sanctificator 
cador, eterna e omnipo- omnipotens, <eterne 
tente, e aben~oai este sa- Dpus, et bcnedic boc 
erifieio prrparado para o sacrificium tuo saueto 
vosso santo nome (1). Domini pr<eparatum. 

(1) Dcve o Povo, ou dizcr estas Ora~iies em voz 
baixa Com o Sace"dote, ou unir-se ioteriormeute 
corn elle para pedir a Deos o que elle pede. 
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Depois la.a os dedos, dizendo : LavabO, etc. li). 
Lavabo inter inno- Lavarei as minhas maos 

centes manus meas, et entre as pessoas innocen
clfcurndabo altare tu- tes, abrac:arei, Scnhor, 
um, Domine, ut au- o vosso Altar. 
diam vocem laudis, et Para ouvir a voz dos 
enarrem universa ml- vossos louvores, e publi. 
rabiIia tua. Domine, car tambem as vossas 
dilexi decorem domus mnravilhas. 
lUa), e locum habita- Senbor, eu arnei a bel
tionis {llorire ture. Nt ieza da vossa casa e o lu
perd as cum impiis, lJar onde resi1e a vossa 
lJeus, animam mearn, gloria. 
e~ cum viris san{luinum Mp,u Deos, n~o deixeis 
Vllam meam. In quo- perder a minlJa alma corn 
rUrn manibus iniquilas os impios, oern a minba ---(1) Lava o Saccrdote os dedos; tO porquc pollcm 
havel' COnlrabido suas mă os alguma muncha, e Oi 
d'!dos que hăo de tocar o Corpo de J .-C. n.io po
dCm nunea estar assas limpos ; 2° este lal'atol'io e 
Uma imagcrn da grande pllreza, que se dcvc tcl' 
nara Offcrccer o Santo Sacriticio, e cota rcl1cx<io ~ 
de. S. Cyrillo de .lcrnsalcm, C de onlros I'alll'es ex
PIIcanuo eSla ccrcmollia da l'Ilissa aos reccmbapli
~ados. POl' isso pcde a Dcus o purifiquc das mais 
c"cs mancbas rczando o psalmo 21, o qual dcve 

ta'llbl'm dizcr (J Povo, ou alguma OUll'a ora~;jo se
IllCthalllC, telldo ten~ăo de se unrr ao Sacerdolc, 
pCd'lIdo a Deos a pUl'cza que llecessita. 
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vida com os homens san- : sunt: dextera eorum 
guinarios : rcpleta est muneribus. 

AquelJes , cujas măos Ego autem in innocen
saa depositos de iniqui- tia mea in(jTessus sum: 
dade, e as suas măos di- redime-me, et miserere 
reitas estăo chei as de do- mei. Pes meus stetit in 
natlvos. directo : in ecclesiis 

Por8m eu tcnho se(jui- benedicam te, Domine. 
do a minba innocencia; Gloria Patri, etc. 
di(jnai-vos pois de me remir e tende de mim corn· 
paixao. 

Os meus pes ficarilo firmes no caminho recto : 
eu vos louvarei, Scnhor, nas con(jre(jacăes ou 
I(jrejas dos povos. 

Gloria ao Padre, etc. 

Volta o Sacerdote ao mcio do Altar, junta a, 
rnăos sobre elle. e inclinando-se diz : Suscipe, etc. 

Recebei, o Trindade 
Slnta, esta oblal(ilo que 
vos offcrecemos em me
moria da Paixăo Resur
rei~ilo, Ascensăo de nosso 
Senbor Jesu-Christo. E 
em obsequio da Bemaven
turada sempre Virrrem 
Maria, e dos Santos A
postolosS. Pedro e S. Pau-
10, e destes e de todos 

Suscipe, Sancta Tri
nitas, banc oblationcm 
quam tibi offerimns ob 
memoriam Passionis, 
Ilesurrectionis et As
censionis Jcsu- Christi 
Domini nostri, et in 
honorem beatre Marire 
semper vir(jinis, et 
beati Joannis Baptistre, 
et sanctorum Apostolo 
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rum Petri et Pauli et os mais Santos , para que 
iSlorum , et omnium a elles sirva de honra , e 
Sanclorllm; utillispro- a nos de salvacilo; e ell cs 
nciat ad honorem no- se di{J"nem de' intcrccder 
bis autem ad salutem: no Ceo por nos, que ce
et illi pro nobis inter- lebrâmos na tena a sua 
C.edrredi{J"nenlurincm- memoria. Pelo mesmo 
hs, quorum memoriam J.-C. nosso Senhor. Am 
aijiUlus in terris. Per I 
eUUldem, ele. Amen. 

Concluida esta orapăo, beija outra vez o 
Altar, e voltanăo-se para o Povo, diz: 

S. Orate, Fratres, ut I S. Orai, o lrmaos, para 
Illeum ac vestrum sa- que o meu e o vosso S3-

cflficium acceptabile crificio se fa~a acceital'el 
fint upud Deam Patrern para corn Deos Padrc to-
Olllnipotcntern. I vO poderoso. 

E o lIfinistro ou o Povo responde: 

M. SUscipiatDominus 1\1. Receba o Senhor o 
8acrificium de rnanibus sacrificio das tuas m~os, 
t~is , ad laudem e {J"lo- para louvor e {J"lori:ll do 
rlam nominis sui ad seu nvme , e tambem pa
UliJilalem quoque ~os- ra nossa ulilidade , e de 
tram, lOliusque Eccle- Loda a sua santa Ibre-
' liCSure sanclre. ja(l). 

------------------------------------
(t) D'esta Ora~ăo se conclue : 1° que, como jâ nea 
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o Sacerdole rcsponde em ,",OZ baln Âmen, e diz 
a Ora~~o secreta, quc varia scgundo as fcslivida
des; CIll lugar da qual, se rezara a sCGuiote 

ORA~AO. 

IUeu Sanhor, nos vos offerecemos paJas 
măos do Sacerdote O păo eovinho, que pela 
vossa paJavra haveis de converter no 
Corpo e Sangue de vosso UnigeniLo; a vos 
rogamos pelos seus merecimentos, que 
nos disponhais de modo, que este sacriil
ciosuba ao throno de vossa divina 1\Ia
gestade, para gloria de vosso Nome e 
salvacăo de nossas almas. 

Finda a Secrcla (1), diz o Saccrdotc em voz alta os 
seguintcs vcrsiculos, a que respoodem allcroada
meotc os I'rlioislros ou o 1'0\"0. 

dilO, o Saccrdote offerece o sanlo Sacrificio, oăo 
80 em Home de J .-C., mas lam bem em nome da 
fGreja , c '1ue IIblo ~ tanlo Mmistro do Povo, coma 
dc JC6u-Christo; 2° quc devc unir-sc o Pava ao Sa
ccrdotc, e ofl"cr~ccr com clle o SacriRclO; 3° c quC 

o Sacrificio se offcrccc 0"0 s6 para adorar a Deos, 
mas para ntilidadc do Povo qne o oFfcl'cce; islO e, 
para coilscguir tudo que occc~silamos, qne Il o 
pcrdăo dos pcccados e todo O gencro de gra~as e 
veuclicios, a_slIn espirilllacs como tcmporacs. 

(1) Challla-se Secreta csla Ora~"o. porqllc o sa-
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S. Per omnia secula S. Por todos os seculos 

seculorum. dos seculos (1). 

M. Amen. M. Assim seja. 
S. Dominus vobis- S. O SeDhor srja com-

cum. 
M. Et cum spiritu 

Luo. 

S. Sursum corda. 

m·~1. Habemus ad Do
lnum. 

D S. Gratias ar,amus 
Omino Deo 1105t;0. 

t III. lJignum et j us
Um est. 

vosco. 
M. E com o vosso es

pirito. 
S. Levantai os cora~iies 

ao alto (2). 
M. Assim os temos para 

o Senhor. 
S. llemos gra~as ao 

Senhor nosso Deos. 
M. E di{Jno e justo. 

ccrdol 
da dea diz em VOl baixa e sem canto, recor-
ce~ o por este modo a Ora,ăo, que o Summo Sa
San ole da lei anliga fazia, recolhendo-se 66 ao 

110, dos Santos. _ _ 
cr~,) ESlas palavras săo a conclusao da Ora~ao Se
D c a, e levilnla entao o Sace/dole a voz para pedir 
',j:nsentimealo do povo, o qu,II responde: Assim 
dOI: U'Undo-se por este modo de novo ao Sacer-

(; P~ta a conlinua,ao do Sacl'ificio. 
POl' ) uFaz o Saccrdote esla mJvertencia ao Povo, 
6~U ~s e.I!, uecessario que este eh!Ye seu cora,ăo e 
COl' ""'Ilo ate ao Ceo, para (lodel' unir-se cam ce 
IlUi~~e~os AUjos, e cautar corn eJJcs o Cuntieo s0-

I{ 
9 
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o prcfaclo varfa segundo a8 solemoidadcs : para 
cada uma das quaes, ha um proprio, ma. o com
mum j) o seguinte. 

Verdadeiramente e di· 
gno e justo, racionavel 
e proveitoso, render- vos 
graQas em todo o tempo 
e IUG'at, il Senhor Santo , 
Pai omnipotente, eterna 
Deos, por Jesu-Christo , 
nosso Senhor, pela qual 
louvâo os Anjos a vossa 
Magestade , adorăo as 
DominaQoes, tremem as 
Potestadrs, os Ceos e as 
virtudes dos Ceos, e os 
Bemaventurados Sera
phins a celebr~o com re
ciproca alegria. Enos vos 

. supplicamos que recebais 
8S nossas vozes, unidas 
com as suas, dizendo-vos 
com humilde confiss~o: 

Sauto, Sauto, Santo , e 
a Senhor Deos dos Bxer
citas. Os Ceas e a Terra 
utila cheios de vQSsa 610-

Vere dignum et jus
turn est, ;cquum et sa· 
lUlilrr, nos tibi semprr 
et ubique gratias 3lJC

re, Domine sancte, 
Pater omnipotens, re
teme Deus, per Chri
stum Dominum IJOS

trum; Per quem Ma
jestatcm tuam laud3nt 
Angeli, adorant Domi
nationes, lremunt Pa' 
testates: Creli Crelo
rumque Virtutes, aC 
beata Seraphim socia 
exultatione concele
brant. Cum quibuS et 
flostras voces ut ad
mitti jubeas depreca-
mur supplici canfes' 
sione dicentes; 

Sanctns , SauctU5, 
Sanctus, Dominus DeUs 
Sabaoth. Pleui sUJ\t 
Creli el Terra f}10ri3 
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t~a. Hosanna in exeel- ria. Hosanna nas alturas. 
SIS. Benedictus qui ve- Bemdito seja o que vem 
~il in nomine Domini. em nome do Scnhor. Ho-

08anna in excelsis. sanna nas alturas (1). 

---------------------------------
th~l) ESla ac~ăo de !rra~s lâo admiravel e tăo pa
la lIea. pela qual a Ir,n'ja da Tera'a ae une a do C~o. 
J) Inando prcsladas suas palavras para louvar a 
d cos~ cbama-se Pre{acio, porquc serve de intro
puccao e de preambulo ao Canon da MiSia. O es
~rllO da Igrrja e que o Povo reze elIa Oral/âo jUQ-

tlIente Corn o Saccrdote. 
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CANON DA MISSA (1). 

Acabado o Prefacio, inclina-le profunda
mente o Sacerdote II di:: : Te irritur, etc. 

A vos por tanto, cle-I Te irri1ur, clementis
mentissimo Pai, humil- sime Pater, per Jrs um 
demente vos rorr~mos e Christum DOlmnll iJl 

vos pedimos por Jesu- nostrum, supplic('s ro
Christo, vosso Filho e rramus ac petimus, uti 
Senhor nosso, que vos accepta habeas , el be
sejăo arrradavl'is, e que ned icas urec dona, b:BC 

abcncoeis estes dons, eg- lllun ca, bree sancla 
tas dadivas, esles sacri-j sacrificia illibala, i~ 
ficios sanl08 (2), imma- primis qure tibi offen-

-------------------------------------
(1) Chamăo-sc Canon da Millll as Ora~ilcs que se 

dizcm dCIlOis do Prefacio, porque cOllt~m a regr' 
fixa, c a ordem iovaria"cl <las palavras com quC se 
r.IZ sempre a COtlsar,ra,.ao. e Iudo que :1 prrc"dc e 
a s('guc. listas Ora~es sao as mcsmas em todas a' 
JlIt.sas, e a palavra CaM" Il uma palana grega , 
quc quer dizer Regra. 

(2) Aqui faz o Sacerdote Irez vezcs o sir,nal da 
eruz sobre o pao e .lObo, para dar a enlendrr qlle 
e.tas orfercodas lIao po(km ser abeU(:Vi1~dS, uclll 
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IIIUs pro Ecclesia tua 
san~ta Catholica, quam 
paclficare custodire 
adunare ;t re{;ere di: 
&neris todo orbe ter
raruru , uma cum famulo 
tuo Papa nostro N., et 
~ntislite nosLro N., et 
n~{)e nOstro N., ct om-

Ibus orthodoxis, at
iU~ catholicre el apos
ohcre fidei cultoribus. 

culados, que agora vos 
offerecemos, primeira
mente pela vossa Santa 
Igreja catholica: para 
que vos digneis de a I)"u
ard ar, de a conservar em 
paz e uniM. e de a 1)"0-

vernar por todo O mundo 
corn o vosso servo o nosso 
Papa N., nosso Prelado 
N., nosso Rei N., e corn 
todos os fieis e observan
tes da fe catholica e apos· 
tolica. 

Memento ou Commemoraţăo pelos vivos. 

&lemenlo Domine Lembrai-vos, Senbor, 
ram l' , u orum f~mularum-
i~e tu~rum N. el N. 
r Oml\lum circumstan
IUru, quorum tibi fides 

cO{jllita est et nota 
devor ' 
tibi 10;. pro ql1ibus 
tib . Offenmus, vei ql1i 

I offeruut hoc sacri-

dos vossos servos e ser
vas NN., e de todos os 
circumstantcs, dos quacs 
conheceis a f~ e a pie
da de ; pelos quaes vos of
ferecemos, ou elles vos 
offerecem este sacrificio 
de louvor por si e por to-

-------------------------------
~gradaveiS a Deos senăo pela virtude da Cruz de 
c~SU-Christo. O Povo deve unir-se ao Sacerdote para 

ro elle PCdir o qllc esla Ora,ăo cont~m .. 
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dos OI sens, pela redemp- ficium landis pro se 
~i!O das suas al mas, pela suisque omnibus, pro 
esperan~a da sua saUde e I redemptione anlmamm 
da sua conserv8~M, e vos suarum, pro spe salutis 
fazem os sens vOLOS, co- et incolumitatis Sll re , 
mo a seu Deos vivo e ver- ! tibique reddunt vota 
dadeiro. sua reterno Deo, vivo 

et vero. 

Aqui Caz o Sacerdole uma pequena pausa, para 
encommendar a Deos aqllcllas pcssoas por qllCIIl 
qllcr pcdir em particular. C depois continua: 

Nos qne particip~mos 
d'uma mesma commu
lIbăo, e bonr~mos a me· 
moria primeiramente da 
gloriosa sempre Viq;em 
Maria, ?lIăi de Deos nosso 
Senbor Jesu-Christo, e 
a dos Bemaventurados 
Apostolos e Martyres l'e
dro e Paulo, Andre, Jono, 
Thome, Thia(;o, I'hilippe, 
Dartholomeu , MaLtbeus , 
Simao e Taddeo, Lino, 
CIeLO, Clemente, Sixto , 
Comelio, Cypriano, Lou
ren~o , Chrysogono, Joao 
e PaUlo, Cosme e llamiăo 

Communicantes, et 
memol'iam venerantes, 
in primis rrloriosre sem
per Virrrinis Mari:!!, rre
nitricis Dei rt Domini 
nostri Jesu-Cbristi; sed 
et beatorum Apostolo
rum ac Martyrum tuo' 
rum Pctri et Pauli, 
Andreec, Jacobi, Joao
ois, Tbomre, Jacobi, 
Philippi, Bartholom.ei, 
?t1atthre i, Simonis el 
Thaddrei, Lioi , CIcLi, 
Clementis, Sixti, Cor
nelii, Cypriaoi, LaU
renLii, ChrysO&ODi, JO· 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



DE OUVIR MISSA. 97 
annis et Pauli, Cosm:!! e de tod08 os outros vos
et Damiani et om- sos Santos; pedimos que 
niurn Sanet~rum tuo- nos eoncedais, pelos seus 
rum, quorum meritis merecimentos e rorros, 
prC?ibusque coneedas, que sejamos fortalecidol 
u.t In omnibus protec- em tudo. Pelo mesmo le
lIonis tu:!! muniamur su-Christo, etc. (1). 
auxiIio. Per eumdem 
etc. ' 

C T-stcnde o Saccrdote as rnăos sobre a IIostia e o 
a 18, e diz : lIanc igitur, etc. 

!Iane irritur oblatio- Por isso vos pedimos , 
nem servitutis noslrre, Senhor, qlle recebais fa
sed et c,unetre familire voravelmelile esla offerta 
IUUl, qUifsumus, Do- de n6s e d~ Ioda a vossa 
~i~e, ut placa tus ac- familia, que somos vos
, 1!lIBS , dicsquc noslros sos servos; e que em 
In tua pace disponas, quanto vivermos rroze
atque ab retcfna dam- mos da vossa paz , e que 
~alione nos eripi, et depois sejamos Iivres da 
~n electorum tuorum eterna condemna~ăo, e 
IUbcas rrrerre Ilumcrari; conta dos entre o numero 

~---------------------------
d (1) Esta Ora'tiio nao ~ mais do que a continuac;ăo 
a preCedente, e corn el1a se deve reputar unida. 

'il O seu espirito ~ que a Igrejada terra se una, como 
J tantas vezes se tem dito, corn a 19reja do C~ 
Para offerecer o Saoto Sacrificio. 
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dos vossos ~;;~olhidos. Por 1 Per Christum Dominam 
J'esu-Christo nossos Se- nostrum. Amen. 
nbor. Amen. 

Quam oblationem. etc. 

Aqual ohla~ăovosRup
plicâmos , o Deos, vos di
(;neis fazel-a em tu do 
bemdita, approvada, ra
cionavel e a(;radavel aos 
vossos olhos; a fim de 
que se converla para nos 
DO corpo e san(;ue de 
Jesu-Christo, vosso ama
do Filho e Senhor nosso. 

Quam oblalionemtu, 
Deus, in omnibus, qure 
sumus, benedictam, 
adscriptam, rat~m, ra
tionabilem, acceptabi
lem que facere di(;ne
ris ut nobis corpus et 
san(;uis fiat dileclissimi 
FiIii tui Domini nostri 
Jesu Christi. 

Consagrajlăo (1). 

Um dia antes de sua Qui pridie quam pa-
paixl!o, tomouJesu-Chris- teretur, accepit panem 
to o pllO em suas venera- in sanctas ac venerabi
veis e sa(;radas măos, e le- les manus suas; el ele-

(1) Faz o Sacerdote o Sacri8cio mystico ou in
erucnto, e a consagra,ăo em Dome de J.-C., de 
quem toma prcstadas as palavras; ou para mclbor 
dizer, elle oâo e mais que o orgao de J .-C. , que 
falia e coosagra por sua bocca : as.im elle Dâo faZ 
mais que referir o que J .-C. praticou e disse, po
rem refere-o d'um modo efficaz, e faz Iudo que 
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vatis oCl1lis in ccell1m, vantando os olbo! ao Ceo, 
ad te Deum r~trem dando-vos IlTaqas, a ros 
sll~m omnipotentem, O Deos, spu Pai omnipo
Ilbl (;ratias a(;ens be- tente, abenqool1 -o , par
nedixit, frf(;it, dedit- tio, o dea aos seus disci
qUe discipulis suis, di- pulos; diztnrlo : Tomai e 
CCns: Accipite et m3n· comei todos d'elle , • por
dUcate el boc omnes: • que isto e o meu corpo .• 
BOe EST ENO! eORrus 
MEUM. 

-------------------------------------
entăo fel J.-C. Toma o păo e depois o caUs; levanla 
os olhos ao cea; abcn~Oa o păo e depois o calis. 
dando gra~as a Deos; pronuncfa as palavras que 
Ptonunciou J.-C., e por ellas converte, como fel! 
J.-C. , o păo em corpo e o vioho em sangue de 
J.·C., e tudo iSlo coma clle o fez; e oa continu'I~ăo 
da Missa parle este păo e o destribue, coma o par
ho e distribuio J .-C. 

Depois de fer obrado esta ineffavel mudanca por 
estas d,vinas palavras, adora o Corpo, que acaba de 
ser mysticamente immolado, e o Sangue, que acaba 
de ser mysticamenle derramado. e os mostra ao 
Povo para que os adorem; levanta ao alto o c'orpo 
de J.-C. ,e por elta accăo represeola sua elevacăo 
na Cruz. 

Durante a consagracăo. deve o Povo: 
1° Meditar corn um lemor respeitoso este grande 

rnysterio; 2° fazer um acto de F~ sobre esta mu
dan<;a inexplicavel; 3° pedir a Deol a graca de ser 
transformado. digamo-Io assim. em J.-C. 
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Dcpois de o Saccrdole dizer ealas palanas, adora 
de joelhos o Corpo de J.·C. e logo o elen para qUE 
o Povo o adore, Q continua dizendo : 

Irrua1meote, depois que 
ee ou , lomando lambem 
esle excellcote calis em 
suas veneraveis e sarrra
das m~os, daodo-vos tam· 
bem as rrra ~as, o aben
~oou, e o dea aos seus 
di scipulos, dizendo : To
mai e bebe todos d'elle: 
«Porque este e o ca lis do 
• meu sangue, do novo e 
«eternoTestamento (mys
< terio da fe ) que seră 
«derramado por vos e por 
muitos, para o perdăo 

t dos peccados .• 
Todas as vezes que fi

~erdes estas cousas, as 
rareis em memoria de 
mim. 

Simili moda post
quam ccenatum est, 
acr.ipiens el hune prre
clarum calicem in san· 
ctas ac venerabiles ma· 
nus suas; item tibi 
rrratias a{)"fns: bene
dixit, dedilque disci
pulis suis, dicens: Ac
cipite et bibite ex eo 
omnes: DlC EST ENllIf 

CALIX SANGIIINIS MEI, 

NOVI ET lETERNI TES

TA MENTl, MYSTERWlIf 

FIDEl, QUI rao ,OBIS 

ET rao MULTIS EFrUN

DETua IN RE~IISSIONr,l" 

PECCATOIIUM.H<fC quo
ti es~umque receritis, 
In mei memoriam fa
cielis. 

E depois de ter adorado do meslDo moda o Sangue 
de DOSSO Senbor J.-C., eleva o Calia (1 ) para que o 
Povo o adore, e continua diz~ndo : URile, etc. 

(1) Elen o Saeerdote o Corpo e o Sangue de J .-C. 
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Unde et memores, 
Domine, nos servi tui, 
sed et plebs sancta tua 
i'jusdem Cbristi Fiii tui 
Oomini nostri tam bea
tre PasSionis, nec non 
et ab inreris Resurrec
tionis, sed et in crelos 
{jloriosre Ascensionis, 
Off~f1mus prreclarre 
MaFslati ture de tuis 
donis ac datis Hostiam 
puram, Hostiam sa ne· 
lam, Hostiam imma
eUlatam, Panem sane. 
turn vitre reterna!, et 
Calieem salutis perpe
ture . 

Por esta razllo, Senhor, 
nos que somos vossos ser· 
vos,« ejuntamenteo vosso 
.povo santo:» lembran· 
do·nos da brmaventurada 
paix30 do mesmo J.·C. , 
vosso Filho e Senhor nas· 
so, e da sua rrsurrei~ilo , 
como tambem da sua as· 
cenQno glorios~ aos Ceos; 
offerecemos a vossa pre
clara ~rarrestade dos mes· 
mos dans, e dadi\ as vos· 
sas a hastia pura, a bos
tia santa, a bostia imma
culada, o p30 santo da 
vida eterna, e o calis da 
saI va~âo perpetua (t ). 

---------------------------
Unrnedialamente depois de ter consagrado: 1° para 
r~presell(ar a suspen~ăo do Corpo de J .·C. na Cruz; 
2 para que o Povo o adore, que acalJa de se fazeI' 
preSentc debaixo das espccies de păo e de viDho ; 
~. Para offerrcer a Deos elD silencio o Corflo e o 
Sangue de J.-C. que acaba de ser mysliclImeDle sa
CI'INcacto, assim como n'oulro tempo offereciăo OI 
SaceruOles a Deos o SaDgue das viclimas immola
d88. Ueve o Povo duranle a cleva<;:lO, adorar a 
J.-C. occullo debai~o das especics de păo e de vioho, 
e Pedir-lbe miserirordia. 

(1) Por eSIa Ora~ăo, offcrece o Sacerdote ;1 Dcos o 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



102 IIETHODO 

Agora pede o Sacerdote a Deos, que receba pro
piciameote a Offerenda d'cste Păo vivo e d'este Caii. 
de Salva~ao, dizeodo : Supra qu~ propitio, etc. 

Sobre o que vos pedi- Supra qure propitio 
mos, que queirais ver com ac sereno vultu respi
beDirrnos olbos os mesmos cere dirrneris, et ac
dons, e recebel-os corn cepta babere, dirrnatus 
rosto favorav el t sereno; es numera pueri tui 
assim como recebes les os justi Abel, el sacrifi
do justo Abel , vosso ser- cium Patriarcbre nostri 
VO, e o sacrifIcio de Abra- Abrahre, et quod tibi 
Mo, nosso patriarcha, e "btulit summus Sacer
o que vos ofrereceo o dos tuus Melcbisedecb 
vosso summo sacerdote sanctum sacrificium, 
Melchisedecb, sacrificio immaculatam Hosliam. 
santo e bostia sem ma-
cula (1). 

Corpo e Sangue de J .-C. que acaba de ser immolado 
mysticamente. 

Estas palavras, e iunlamenle o "0"0 Povo .an/o, 
dâo a entender que tauto o Povo como o Saccr
dote faIem a Deos esla Oragăo e o otlerecimenlo 
que a accompanha ; o que confirma o que ja por 
muitas vereI se tem rr·petido, que a Missa e o Sa
criHcio nao s6 do Sacerdole, mas tambcm do Povo. 
Por conseguinle, para conformar-se o PO\'O ao Ci

pirito da Igreja, deve fazer este offerecirnento corn 
o Sacerdole, rezalldo esla mesma Ol'a~o. 

(1) Esta Ol'a~o e a contlDua~ăo da precedente, 
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Depois faz uma profunda re"erencia, para bumi

Ihar-se di"ote de Deos, e protestar-Ihe O fervor de 
sua ora\(;10, dizeodo : Supplicel te rogamul, elCo 

Supplices te rOIJa- O' Deos omnipoteote, 
mus, omnipotens Deus, nos vos supplicâmos corn 
Jube bccc perferri per humildade profunda, que 
lUanus saocti AnIJeli Lui vos digneis mandar, que 

deve pois o povo repetil-a corn a mesma devoCao e 
espirilo. 

A Igreja faz ilqui mcncăo dos Sacrificio8 de Abel, 
de Abrahăo, e de Melcbistdecb, 311les que dos de 
Arăo; porque csles Irez sa illos e seus sacriNcios 
figur,irăo por si mesmos a Jcsu-Cbristo eseu Sa
criHcio mais expressamcnle que todos os dcmais do 
Alltigo Teslamento. 

Abel, por sua inllocenria, pelo genero de sua 
morte, pela fidelidade e fervor com que offercceo 
os mclborcs cordeiros do seu rrbanho. foi figura de 
Cbristo iunocenle, enlrcgue a morte pela inveja 
dos Judeos, offerecendo-se clle-me,mo a Oe08 em 
sacrificio desdc o instan le quc enlrou no Inundo. 

Abraltam, pai de todas as (~ellt"s. que sacri!icou 
a scu tilho Isaac, e o recebco. dig"TIloS assirn, d'cn
tre os morlos, como Dota S. I:'aulo, foi figura de 
J.-C" por quclll tcmos a Fe. e por cuja olJedlcucia 
cite mc.mo se clJlregou ,i Jllorte, scudo ao mesmo 
tempo () Sacerdole e a victima; porcDl UUla victima 
que Se rcsuscîtou a si rnesma. 

Melchi .. dech. foi figura de J.-C. pela qualidade 
de SacCl'dole • Rci de paz e de ju.li~a. de Sacerdole 
etcl'1Jo. de Sac. rdotc maiur quc Arju, de S .. ccrd~lc 
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eslas nossas offp.rlas se- in sublime aItaretuum, 
j~o expostas em o vosso inconspectudiviniEMa
A Itar sublime, na pre- jestatis tU iE; ut quot
~ en~a da vossa divina quot ex hac altaris par· 
Mar:estade, peJo vosso ticipatione sacro sanc
santo Anjo para que to- tum Fiiii tui Corpus et 
dos os que, participando Sanguinem sumpseri
d'este Allar, recebermos mus, omni benedic
o sacrosanto corpo e san- tione erei esti eL gratia 
gue do vosso Fi Iho, seja- repleamur; Per eum
mos cheios de loda a ben- dem Christum Domi
~ao, e de toda a gra~a ce- num nostrum. Amen. 
lestial. Pelo mesmo J. -C. 
nosso Scnbor. Amen (1). 

Jllemento, ou Commemoraj!â:o dos defuntol . 

Senhor, Jembrai-vos \ Memenlo etiam, Lo
tambem dos vossos ser- mine, famulorum fa-

que lJ('ritica depois da vicloria, finalmente de Sacer· 
dOle que offerece a Deos păo e vinbo. 

AlISim se acha nestes Ircz sacrificios a tigura do 
~cri6cio que cornec;ou J.-C. desde seu DaaeimeDlo, 
ammolado Da Cruz. coDsummado DO Ceo. e contl
Duado em noasos Altaa'es; logo com justa razăo faz 
a Igr~ja 'XP'"essa mCD~ăo d'esles trez sacrificioi : e 
eila li~iio, como se ve, e61a cheia de mysterio. 

(1) Esta Ora.;ăo el lambcm CODtinuat;.âo da prece· 
dente, e corn <1 me-ma IIltcuc;ăo dcve o povo rezăI
a corn o s..cerdole. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



DE OUVIR MISSA. 105 

mUlarumque tuarum vos e scrvas, que DOS pre
N. et N., qui DOS prre- cederiio corn O sirrnal da 
cesserUDt cum sirrno le, e arrora descan(j~o no 
fid ei, et dormiunt in somno da paz. 
somno pacis. 

Aqui cncommenda o Sacerdote a Dros os defun
los por quem deseja pedir em particular, e depois 
d'urna curta pausa, contimld dizendo: 

Ipsis, Domine, et om
oibus in Christo quies
Centibus, locum refri
serii, !ucis et pacis, 
Ut indulgeas depreca
Illur: per eumdem 
Chrislum Dominum 
OOslrum. Amen. 

A estes, Senhor, e a 
lodos os mais que desc3n
~~o em Jesu-Christo, in
stantemente vos pedimos 
que Ihes concedais um lu
ITar de refrirrerio, de luz e 
de paz; pela mesma J .-C. 
nosso Senhor. A.men (1). 

~--------------------------------
(1) Por esta Ora~ăo. de,e o POTO encommendar a 

Deoe as almas que quer ou deve encommendar a 
Ileos em particular, e depois de,e pedir em geral 
IIor lodas as que cstăo no Purgalorio, fundado nas 
relleX6es seguinles. . 

1. Nao offerece a Igreja o Sanlo Saeril1cio geral
lrocllle por lodo& os defuntos, senaa pelos que mor
rerâo na unidade da FI! e eOl paz com Deos, por~m 
quc năo eSIăo ainda no lu~ar do refrigcrio, da luz, 
~ da paz. Por cousegUlnte năo se offerece pelos 
Sautos, 0$ quaes j<i cstao no lugar do t1Cscall~, da 
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o Sacerdotc, balcndo nos peitos, diz ; IV obi, qu,,' 
g ... , etc. 

E tambem a n.6s pecca-I Nobis quoque pecca· 
dores (1), vossos servos, toribus, famulis luis, 

luz, e da paz; nem pelos reprobos, que năo rece
~răo ou năo conservarăo o signal da FI!, e qUC 
morr~răo em desgra<;;a de Dcos. 

2. Alem da Ora<;ao particular, que se faz na Missa 
por aquelles a quem quercrnos eacornmendar ex
pressamente, ellcommenda a Igreja em geral alO· 
dos aquelles que estăo DO Purgalorio ; de sorle 
que năo ba alina alguma que năo seja encommen
dada a Deos cm cada Missa, que se celebra na 19reja 
Catbolica. 

3. Devemos admirar aqui este divina concerlo da 
Igreja da terra, que se oFfcr€ce com J .-C. em Sacri
rieio a Deos, que se une ~Olll a Igreja do Ceo para 
fazer esta offerenda, e que pede a sua Divina Ma
gcslade o allivio e a Iibcrdade da Igrcja do purga
lorio, a fim de quc acbando-sc uuidas no ceo eslal 
Irez 19rejas debaixo de sua commulll Cabe~,a J.-C., 
lcnhăo lodas um s6 cora~ăo e uma s6 voz para 
amar, bemdizer, louvar, e glorihcar a Dcos por 
Ioda a eleroidade, que ti lodo o objeclo do Sanlo Sa· 
c,·ilicio da Missa. 

(1 ) Bale o Sacerdote uo peito, quaodo diz csl35 

pala.ras, para dar a eOlender por esle signal os 
scolimcnlo6 de Ilumildade c coUlpunc~ao, com que 
diz eslas palavras, a exemplo do Publicano do EvaP
gelbo. 
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de multitudine mise
rationum tuarum spe
rantibus, Partem ali
quam et socictatem do
nare di(;ncris cum tuis 
sanctis Apostolis et 
Martyribus, cum Joan
ne, Stephano, Mathia, 
Barnaba, lr;nacio, A
lexandro, Marcc\lino, 
'etro, Felicitate, Per
Petua, A(;atha, Lucia, 
A.Cnete, Cecilia, Anas
tasia, et omnibus Sanc
tis tuis: intra quorum 
DOS consortium, non 
itslimator meriti, sed 
'~ni<e, qu<csumus, lar-
81Lor admitte; Pcr 
I:hristumDominum nos
truDI, per quem ba:c 
ODlnia, Domine, sem
Ilfr bona creas , sancti
licas, vivifieas, bene
dieis, e pra:stas nobis. 
Per ipsum, et cum ipso, 
tl in ipso est tibi Deo 
p alri omnipotenti, in 
~nitate Spin tus sancti , 

li 

que esperamos Da multi
dao das vossas miserieor
das, di(;uai- vos de nos 
dar al(;uma parte e so
ciedade corn os vossos 
Santos Apostolos e Mar
tyres, corn Jo;Io, Este
vao, Mathias, Barnabe, 
Ijjnacio, Alexandre, Mar
eellino, Pedro, Feliei
dade, Perpetna, Agueda, 
Luzia, Ignez, Cecilia, 
Anastasia, e todos os 
vossos Santos; Da com
panhia dos quaes vos pe
dimos. que (n;Io confor
me os nossos merecimen
tos , mas segundo a vossa 
misericordia) vos dignei. 
receber-nos. Por Jesu
Christo nosso Senbor. 

Pelo qual vos. Senhor. 
produzis sempre todos es
les beos; vos os sanii
ficais. vivifieais. abeo
coais e oo-Ios concedeis. 
Por elle pois, com elle. 
e nelle, a vOs, <» Deos 
Padre todo poderoso, per-

10 
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ten ce e vos e dada toda a 
honra e gloria, cm uni
dade de Deos Espirito 
Santo, por todos os se
culos dos seculos. 

Amen (1). 

omnis honor et Il'loria, 
Per omnia secula &t

culoram. 
M. Amen. 

(1) Faz o Saeerdote Irez vezcs o signal da eruZ 
com a Hostia. para dar a entender que a Santis
sima Trindade recebe toda a honra e gloria pela 
CI' uz , cuja figura e o Altar; e eleva logo um pouco 
o Calis e a Hostia, para protestar que 56 por J.-C. 
com J.-C., e em J.-C., pOde receber a Santissim3 

'J'l'indade a bonra e gloria que lhe săo devidas. 
Em muitas Igrejas, se teca uma C3mpainba, coma 

Da prillleira eleva~ăo, para advertir o Povo que 
adore a Deos por J.-C. 

Por eSla Ora~ăo, deve o Povo pedir a Deos misel-i
cord ia , bateodo DOS peitos com vivos sentimenlOS 

de complw\iio , e a gra\.a de ser algum dia ag
gregado a companhia dos Saotos Martyres, cujOS 
nomes recita o Saccrdote; deve dar gra~s a Deos 
por lodos os beus que nos dă por J.-C., e deve ado
răI-o por .1.-C., corn J. -C .• CITI J.-C., ao tempo (jue O 
Sacel'ltote Icvanta o Cahs com a Uoslia. 

No fim d'esta OrilQiio, leranta o Sacerdole a voz, e 
nas ~I!SS"S solemnes cauta, dizendo Per omnia, etc., 
para pedir ao povo o seu coasentiUlcnlo. visto qUC 

e eal uome de todos qlle clle tem fcilo em segredO 
as precedeules Ol'a~6es; e o cousentimeuto do !'ovo 
t expressado pela resposla Amen. 
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Juntando as măos sobre o Altar, diz o Sacerdote: 

Prwcep/i" elC. (I). 

Prreceptis salutan
bus moniti et divina 
institutione' formati, 
aUdemus dicere : 

. l'ater nos ter qui es 
In CU!lis, 

SancLificetur nomen 
luum. 

Adl'eniat regnum 
luum. 
. Fiat voluntas tua, 

Sicut in crelo et in 
terra. 

Instruidos nos com os 
saudaveis preceitos , e di
rigidos pela divina insti
tui~ao do Salvador, nos 
atrevemos a dizer : 

Padre 1l0SS0 que estais 
nos Ceos, 

SanLificado seja o vosso 
nome. 

Venha a nos o VOSSI) 

Reino . 
Seja feita a vossa vnn

tade, assim na teru, ec
mo no ceo. 

---------------------------------------
(1) Diz o Sacerdote cstas palavras antes de reZ<lr 

a Ora~ăo DominiC<ll, para nos dar a entender que 
eSla ora~ăo e tiio santa e tiio grande, e por elia 
1I0s dirigimos a Deos COOl lanla coufjall~<I, que năo 
ten'UTIOS a libero<lde de rez.il-a, se O mCSll10 .1. - e. 
110-10 năo houvrsse mandado. Reza a Ic-reja esta 
Ora~iio immedialamenle depois da ac(;ăo do Sacri-
6cio, para alcanrar com mais facilidade o effcÎlo 
de Slias peti~6es, pelo merilo da victima sanIa que 
'Icaba de ser offerecida a Deos; porque a Oracao do 
l'adre nosso conl~m tudo quando se pOde p~dir ă 
M;~!JcS14dc U1YlUa. 
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o păo nosso de 
dia, nos dai boje. 

cada' Panem DOslrum quo· 
tidianum da nobi! bo
die. 

Perdoai-nos as nossas 
.1ividas, assim como DOS 

perdoâmos aos nossos de
vedores. 

E nao nos delxeis cair 
em tenta~ao. 

M. Mas Iivrai-nos do 
mal. 

Et dimitte nobis de
bita nostra, sicut et 
nos dimittimus dcbi
toribus nostris. 

Et ne nos inducas 
in tentationcm. 

M. Sed libera nos a 
malo. 

S. Amcn. 
Responde o Sacordote .dmellJ e continua em VoZ 

baixa Libera nOI J etc. 
Livrai-nos, Senhor, de 

todos os males passados , 
presentes e futuros; e 
pela intercess~o da bem
aventurada e u1oriosa 
Vir8em Maria, Măi de 
Deos, e dos Bemaventu
rado! Apostolos Pedro, 
taulo, Andre, e de to
dos os Santos, dai-nos be
nigno a paz em os nossos 
dias; para que assistidos 
com o SOCcorro da vos
la misericordia , sejamos 
aempre \ivres do pcccado, 

Libera nos, qu(Csu
mus, Domine, ab omni
bus ma lis prreteritis, 
prresentibus et futuris : 
et intercedente beata 
et 810riosa semper Vir
gine Dei genitrice Ma' 
ria, cum beatl! Apos
tolis tuis Petro et Pau-
10, atque Andrea, el 
omnibus Sanctis. da 
propitius pacem in die
bus Dostris; ulope mi
sericordire tUa! adjuti , 
ela peccato simus sem-
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per liberi, et ab omni 
perturbatione securi. 
Per eumdem Dominum 
n08trum Jesum Cbris
turn, etc.; per omnia 
secula seculorum. 

M. Amen. 

e se(furos de toda a per
turba~ao. Pelo mesmo 
Jesu-Christo vosso filho, 
Senhor oosso, que com
vosco vi ve e reina em 
unidade de Deos Espirito 
Santo ; por todos os secu-
los dos seculos. Amen (1). 

l),poi, fa~ o Sac".dot~ a r,.ac{Jăo da HOltia, 
di.zendo: 

S. Pal Domini sit I s. A pal do Sp.nhor seja 
semper vobiscum. sempre comvosco (2). 
-------------------------------------

(1) Faz o Saccrdole o 'ignal da cru! corn a Pa-
lena antel de dlzer a8 palavras dat-ftOl a pas, para 
Indicar quc 86 pela crnz ~ que pod~mol ler a paz, 
CUjo .ymbolo e a Patcoa, porque e o pralo em que 
le p6e o corpo de J .-C., que ha de ser diSlribuido 
etn slgnal de pa!; e por elta mcsma razâo a bcija o 
Sacerdole quando di! a Dcos as sobredilas patavras. 

Rmprega a Igreja a intercellăo dOI Santol, c no
tneadamente a da Virgem Santlssima, de S. PCdro 
e S. Pauto, e S. Andr~, para pedir a pal a Dcos por 
J.~., a Iim de sermos mais facilmenle ouvidos; e 
Por 1'50 mesmo nomeia corn especialidade enlre o. 
Sanlol aquclles de quem mai. se scrvio Deos para 
dar a paz viva aos bomens, como săo a Virgem 
SanUSsima que foi Mă; do Deos de paz, e 0' lrez 
Jlrillltiroi APo,totos, que a annunchlrăo da parle 
l1e J.-C. a tOd08 o, Povo, do mundo. 

(2) Estal paJavras săo uma ben~ăo que doi o Sacer-
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M. E corn o vosso eS-j M. Et cum spiritu 
pirito. tuo. 

Pronunciadas estas palavras, lan~a uma pequena 
parte da Hostia uo Calis, dizeudo: IIlBe eommix
lio, elco 

Esta uniM e consarrra
ţ ~o do corpo e sanrrue de 
nosso Senhor Jesu-Christo 
seja para vida eterna de 
todos os que d'clle parti
ciparmos. Amen (1). 

Hrec commix tio et 
consecratio Corporis et 
Sanr,uinisDomini nostri 
Jesu Christi fiat acei
pientibus nobis in vi· 
tam reternam. Amen. 

deIe ao Povo pelo merecimento da Hostia que acaba 
de par tir, para elle, e por esta razao faz trez vezes 
o signal da cruz com a mesma Hoslia. 

Parte o Sacerdotc a Hostia : 1° para imitar a J.-C. 
que partiD o pao sagrauo aoles de o distribuir, e 
para se conformar com o lISO perpelllo de todas as 
Igrejas do mundo desde os Apostolos; 2° parte-a DO 
fim da Ora(,;ăo, pela qllal pede a Deos a paz e a 
izencăo de todos os males, para dar a enteoder que 
J.-C·. foi crllcifkado, e se da a n6s na Ellcharislia 
para nos dar a paz e livrar-nos de todo mal. 
, (1) Em quanto o Saccrdotc divide a Hoslia e mi.
tura parte d'ella corn o Saogue de J. -C. , dcve o 
Povo : 1 ° dar gra~as a J. -C. por n08 ler amado a16 
30 cxccsso de nos d,lr seu Corpo e Sanguc para nOs 
servir de alimento; 2° pedir-Ihe que eSla mistura 
das duas espccies, que p6de rcpresenlar a Resurrcl
~ao, seja para n6s um penhor da Resurreiltăo gla
riosa. 
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Jnclinado profundamente, di:: 

A!l'nus Dei, qui tollis Cordeiro de Deos, que 
peeeata mundi mi- tirais os· peccados do 
&erere nobis.' mundo, tende misericoJ'

. A!l'nus Dei, qui tol
lis peccata mundi, mi
serere nobis. 

A!l'nus Dei, qui tollis 
recea ta mundi, dona 
nobis pacem. 

dia de nas . 
Cordeiro de Deos, que 

tirais os peccados do 
mundo, tcnde misericor
dia de nos. 

Cordeiro de Deos, que 
tirais os peccados do 
mundo, dai-nos paz (1). 

Inclina-se profundamente o Sacerdotc, c diz a 
Ora~ăo seguinte para pedir a Deos a paz da Igrcja. 

Domine Jcsu Christe, I Senhor meu J. -C., que 
qui dixisti Apostolis dissestes aos vossos Apos-

--------------------------------
(1) Diz o Sacerdote est a Oraftăo batcndo por trez 

tezcs no peito, para se preparar para rcceber a 
Sania Communhăo. Antigamcnfe dizia-se em todas 
as trez vezcs: Tende misericordia de n6s; po_ 
r~1Tl ba ja muitos scculos que a Igl'cja delerminou 
qUe se dissessc: Dai-nos pa", para pedir a Deos a ral â I(p·c.ia, c a paz cnlre os principes Christăos. 
fO<las as O,'ac6cs desde o Padre 00S80 ate :l COIII
ITlUllhăo tem por ob.leclo o pedir a paz. 

O pavo deV2 rezar esla Ora~ao corn muita fe e 
fervor. 
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tolos: Eu vos dcIXO a paz, 
eu vos dou a minha paz; 
n 30 olheis para os meus 
peccados, mas para a f~ 

da vossa lareja; e dai-Jhe 
a paz e uniâo, scgundo a 
V08sa vontade. Vos, que, 
aendo Deos, vivcis e rel
nais por todos os secuJos. 
Amen (1). 

tuis: Pacem relinquO 
vobis, pacem mcam do 
vobis, ne respic. as 
ppccatn mea, sed fidem 
Ecclesire lure, eamque 
secundum voJuntatem 
luam pacificare el CO· 

adunare dianeris; Qni 
vivis et rea nas Dens, 
etc. Amen. 

Nas IIlisS3. cantadaa, d~-se a pa! depois d'esta 
Ora~ăo. 

Senhor Jesu-Christo, 1 Domine Jesu Christe, 
FilM de Deos vivo, que Fiii Dci vivi, qui el 
por vonLade do Pai, coo- voluntate Patris, coo' 

(t) Faz o Sacerdole esla Ora~ăo, para pcdir a 
Deos a paz da Igreja , e quc Ioda csleja geralmeille 

unida, de moda ql1C lodol OI Reis, que său seu. 
membr08, formem um s6 corpo e uma 80 allna,.8 
que com el le e8pil'ilo de uoiăo possăo tod08 parti· 
cipar do Corpo de J.-C. 

Deve unir-8C o Povo corn o Sacerdolc, dizeodo a. 
mesmas palavral, e pedir a Deo8 a gralia de viver 
em paz corn Iodo o mundo, e de nao rompcr pOr 
nossa culpa /1 uniâo santa. que dcve haver enlre Of 
CbrI5IăOI. que lodos somol irmăol. e todos e.ta" 
mos incorporadOi com J.~. 
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perante Spiritu Sancto, perando o Espirito San
per mortem luam mun- LO, com li vossa morte 
dum vivificasti: libera desLes vida ao mundo; 
me per hoc sacrosanc- livrai-me por este vosso 
tum Corpus et SanGui- sacrosanto corpo e san
nem luum ab omnibus Gue de todos os meus 
iniquitalibus meis et peccados, e de todos os 
universis ma lis , et fac oulros males. E fazei 
me Luis sem per inhif- que eu observe semprc 08 

rere mandatis; et a te vossos preceitos, e nunca 
nunquam Sl'parari per- me aparte de vos, que 
mitLns; Qui cum eodem com Deos Padre e o Es
Deo PaLre el SpiriLu pirito Santo viveis e rei
sancLo vivis el reGnas nais por todos os secui os 
Deus, eu:. Amcn. dos seculos. Amen. 

n
PercepLioCorporis tui, Este vosso corpo, Se-
omine Jesu Christe I nhor meu Jesu-Christo, 

qUod eGO indiGnus su- que eu I posto que indi
mere pr:esumo I non Gno I prelendo reccber. 
mihi provcniat iujudi- nao seja pilr8 meu juizo 
tium et condemnatio- e condemna~ăo, mn8 pe
nem; sed pro tua pie- la vossa piedade sirva de 
tate prosit mihi ad tu- defensa a minha alma e 
lamentum mentis et ao meu corpo, e remrdio 
torporis, el ad mede- 8 meus mnles .• Concedei
I~m percipiendam; Qui -me esta Gra~a, Scnhor, • 
VlvisetreGnas cum Deo vos que viveis e reinais 
Patre. in unitate Spiri- corn Deos Padre em uni
tus saneti Deus; per dade de De()s Espirito 
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Santo, por todos os secu-r omnia seeula seeulo-
105 dos seculos. Amen. rum. Amen. 

Adora o Sacerdote a sagrada Hostia, tom3-3 em 
luas măos, e diz eOl voz bai:l3: Panem cCI!/e ... 
lent, elco 

Re ceberci O păo CeleS-\ Panem crelestem ac
tiaI, e invocarei o nome cipiam, et nomen Do-
do Senhor. mini invocabo. 

Depois levanta a voz. e diz as seguintes palavras. 
- batendo trez vezel no peilo : Domine, non .ulll 

dig.,.tu, etc. 

Senhor, eu n~o sou di
gno que rn treis em mi
nha morada; por~m basta 
uma palavra vossa, para 
que a minha alma seja 
salva (1). 

Domine, non suro 
dir;nus ut intres sub 
tectum meum ; sed tan
turn dic vcrbo, et sa
nabitur anima mea. 

(1) Estas săo as palavras do Centuriăo, que dis,e 
a J .-C. : Senhor, eu rodo 10U digno de que .nlre" 
em minha cala; dizei. uma !6 pala-ura, e VOIIO .ervo 
,erâ ,aloo. Poe a Igrrja estas palavras ua boca de 
todos 08 quc commuogâo, para excilar por eJlas eI1l 
seu coraQâo os senlimeolos de re e humildade. coI1l 
que devemos receber o Corpo de J .-C. 

Em qualllo o Saccrdote coOlmuoga. devem prc-
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Repete esla Ora~.io trez vezes, e DO Hm raz O si

gnal da crnz corn a sagrada Hostia e diz ; Cor
P"', etc. 

Corpus Domini nos
tri Jesu-Cbristi cuslo
dial animam meam in 
vilam il':lernam. Amen. 

o corpo de nosso Se· 
nhor Jesu-ChrislO IpJnr
de a minba alma para a 
vida elerna. Amen. 

E dcpois de receber o corpo de N. S. J.-C., toma 
O Calis e diz: Quid retribllam, etc. 

Quid relrihuam Do- Que retribuirei 30 Se-
llJino pro omnibus qUil': nbor por todos os brne- • 
retribuil mihi? Caliccm ficios que me tem feilo: 
salUlaris nccipiam, et Tomarei o calis da salva
nOllJen Domini invoca- ~~o, e invocarei o nome 
bo. Laudans invocabo do Sel 'hor. Invocarei o 
DOminurn, el ah ini- Senbor canlando os seus 
llJicis meis salvus ero. louvores, e serei livre de 

meus inimi/[os. 

Fazcndo o signal da cruz cem O Calis, diz; 
SanCui.r, etc. 

Parar-se para a communbăo os quc băo de receb~l
~; porell1 os que nao băo de commungar dcvem 
reconhcccr sua indignidade. bumilhar-se, e dizcl 
('Om granrle spnLimL'nto e compnnljăo: Eu mic) sau 
dz.qno ele recebeT-vos~ mas teJlde compaixao ti·este 
tll!se"avel peccador. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



U8 METHODO 

o santfUe de oosso se-l San{l'uls Domlni nos
Ilhor ~esu-Chri8to (fuar- tri Jesu-Christi, eus
de mmha al ma para a todiat animam meam in 
vida eterna. vilam a!Lernam. Amen, 

Depois de haver recebido o S~ngue de N, S. J,-C" 
toma vmho no Calis para a pl'imeil'a ablu\iăo, e diz: 
QuOd ore, etc. 

Fazei, Senhor, que corn : Quod ore sumpsi-
pureza de coragâo conser- mus, Domine, pura 
vemos a virtude do divino mente eapiamus, et de 
Manjar, que acabdmos mUDere temporali tiaI 
de receber. E que d'esla nobis remedium sem
dadiva temporal, que nos pilernum. 
fazeis, nas venha o reme-
dio para a eternidade. 

E tomando viubo e atfUa para a segunda ablu{'ăo, 
diz: Corpul luum, ele. 

Permi tti, Senhor, que 
este vosso corpo que rece
hi, e precioso sangue que 
bebi, se unAo as minhas 
entranhasj e conccdri
me que Mo fique em mim 
nem a meDor macula da 
culpa, depois de estar for
talecido corn estes San
tosSacramenlos. Vils, que 
viveis e noaia por lodol 08 

secui os dosseculos.Amen. 

Corpus tuum , tomi
ne, quod sumpsi, el 
~anguis quem pOlavi, 
odhren:al vi8ceribus 
meis, et pr:csta, ut in 
me Don remancat sce
lerum macula, quem 
pura e sanc.ta refece . 
runt Sacra menta j QUI 
vivis et re8nas, etc. 
Amen. 
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Depois muda-ae O Missal, e O Saeerdote reza a 

Ora~ăo chamada COMftlUNIO (1), quc varia segundo 
as Missas proprias para ('ada dia da semana, e bem 
assim a outra Ora~ăo ehamada POST-C9MIIIVNIO (2); 
cm lugar das ql1aes, se podcrăo dizcr as segointcs: 

. Oh 1 Senhor, lernbrai-vos que vos su
b\stes ă Cruz para vos sacriHcar pelos 
Peccadores, e que nesta Missa descestes 
do ceo a esle Altar, para vos sacrificar 
de novo pelos que ainda boje renovăo a 
Vossa Paixăo pelos seus peccadosj esfor
r,;ai, meu Senhor, as vossas rogativas por 
mim pobre peccador, e nlio vos ausenteis 
d'uqui, sem rne perdoar e deixar a vossa 
benCăo. Arnen. 

Senhor Deos, que quizestes corn esta 
ronovac1io do sacrillcio da Cruz continuar 
u memoria do beneficio da nossa Redernp
\)5.0 ale os fins do mundo, alba para os 

------------------------
(1 ) Chilma-se a esla Oracâo Communlulo, porque 

~ Caata efll quanlo o Sacerdole eommuoga. 
(2) lista Ora~âo eba ma-se Depoil da CommuMllo, 

Porque o Saeerdotc e o Povo a razcm para dar gra
~.s il \)eos pelo grandissimo beneficio qoe lhes ha 
!Clto de os admillir a aoa mesa. 

'? eSpirito da Igreja e que se uma o PO'l'O com 
Q Saccrdote n'eSla Ora~.aO COfllO nas oUlrat, c por 
1160 rcsponde .4meIo. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



120 METHODO 

merecimeutos dos vossos Santos, e parti: 
cularmente dos que hoje venera a Igreja, 
aquem este sacrificio do Altar tauto apro
veitou,e ajudai-nos para que imitando as 
suas virtudes, tiremos d'este Sacrificio 
os frutos que elles tirarăo. Amen. 

No fim d'esla Orapâo, vem o Sacerdole ao 
meio do Altar, e di:.: 

S. O Senhor seja com- S. Dominus vobis-
vosco. cum. 

~1. E com o vosso es- M. Et cum spirilll 
pirito. tuo. 

S. Acabou-se a Missa: S. !le, Missa est. 
ide-vos. 

M. Demos gra~as a 
Deos. 

M. Deo gratias. 

Nas missas em que se nâo disse Gloria in el
celsis, voUa-se o Sacerdote para o AlIar, 
e em ve:. de Ite, Missa est, di:. : 

S. Bendirramos ao Se- S. Benedicamus Do-
obor. mino. 

111. Demos gra~as a M. Deo Gratias. 
Deos. 

Na.6 Miss~ de defuntos, di;;,' 

S. Dcscansem em paz'j S. Requiescant in pace. 
M. Assim seja. M. Amen. 
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Uepois inclinando-se o Sacerdotc no mcio do 
Altar, diz a scguiute OrJ~o: PlaceaL libi, etc. 

Placeat tibi, sancta Agradavel vos seja, O 

Trini las, obsequium Trindade Santissima, o 
8ervilutis mere; et obsequio da miuha servi
Pr<esta ut sacl'ificium dao; e fazei por vossa 
quod oculis lure Ma- misericordia que este sa· 
Jes latis indignus ob- crificio offerccido por 
t~li, tibi sit accepta- mim, posto que indiano, 
btle; mihique et omni- aos olhos de vossa J\1agcs
bus pro quibus illud tade vos seja acceito. E 
~btuli, sit, te mise- que para mim e para todos 
~ ante '. propicia~ile; aquelles, por quem agora 

erChnstum Dommum a offereci, seja propicia-
nOstrum. Amen. torio. Por Jesu-Christo, 

nosso Senhor. Amen (1). 
Concluida esla Orafăo, beija o aliar, e, vol

fando-se para o Povo, lanfa-lhe a bcn
Pela (2), dizendo: 

S. Benedicat vos om
nipolens Deus, Pater, 
et Filius, et Spil'itus 
Sanclus. 

M. Amen. 

S. CODceda-vos a sua 
bcu~ăo o Omnipotente 
Deos, Padre, e 1liJho, e 
Espirito Santo. 

M. Assim seja. 
-------------------------------------

(1) Esta OI·a~ăo e uma curta ac~ăo de gra<;as, que 
raz o Saccr<late pela sacrilicia que acaba de offc. 
recer. 

(2) Em quanto o Sacerdote lan\ta a lleu\tăJ 010 
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Vepois diz o EV3Dgclho de S. Joâo. 

S. O Senhor sej a com· 
voseo. 

M. K com o vosso es
piritQ. 

S. Principio do Santo 
Evangelho segundo S. 
JMo. 

M. Glorificado sejais, 
Senhor. 

No priDcipio era o Ver
bo, e o Verbo est ava com 
Deos, e o Verbo era Dcos, 
e elle DO principio cstava 
com Deos. Todas as cou
sas forao fei las por elle; 
e sem elle, Dada foi feito. 
Nelle estava a vida, e a 
vida eraa luz dos homcDs. 
Rsta luz resplandece nas 
trcvas, e as trevas nâo a 
comprehenderito. 

Houve um homem en· 
viado por Deos, que se 

S. Dominus vobis
cum. 

M. El cum spiritu 
tuo. 

S. Inilium sanctl 
Evangelii secundulD 
Jo.1nnem. 

E. Gloria tibi, Do
mine. 

In priDcipioerat Ver
bum, et Verbum eraI 
apud Deum, el Deus 
eraI Verbum. Hoc eral 
in principio apud Deum. 
Omnia per ipsum facta 
sunt: et sine ipso fac
tum est nihil quod fac
lum est. In ipso vila 
erat, et vita erat lux 
hominum, et lux in te
nebris lucet, el lene
brre eam non compre' 
henderuut. Fuit holDO 

POYo. deve este humilhar-ee sob a mâo de Deos, e 
IIlpplicar~lbe DOS abeo<;oe sua Di\'ina Magestade pelo 
mlDl8tcr.o do Sacerdote. 
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missus a Deo, cui no
men erat Joannes. Hic 
Venit in testimonium 
ut testimonium perhi~ 
beret de lumine ut 
ornnes crederent' per 
l\Iurn. Non erat ille 
lux, sed ut testimo
niurn perhiberet de lu
llJine. Erat lux vera 
qU<e illuminat omnem 
hOllJinem venientem in 
huncmundum. Tn mun
?O erat, et mundus per 
Ipsurn factus est; et 
lll11ndus eum non co
ITnovit. Tn propria ve
nIt, et sui eum non 
rec~pnunt. Quotquot 
autem recrperunt eum, 
dC.dit eis pOlesLatem 
filtos Dri fieri, his qui 
credunt in nomine e
ius; qui non ex san
!luinibus, neque ex 
voluntat6 carnis, ne
qUe ex voluntate viri, 
sed el Deo nati sunt. 
Il,- YERnml CARO FAC-

li 

chamava Joăo. RIIe veio 
por testemunha, para dar 
testemunho da lu7., afim 
de que todos cnlssem por 
meio d'elle. Elle n~o era 
a luz; mas vei o para dar 
testemunho da lu7.. A luz 
verdadeira era a que il
lumina a todo a bomem 
que nasce neste mundo. 
Na mundo estava; e sen
do o mundo feita por 
elle, nao a conheceo o 
mundo. 

Veio para o que era 
seu, e os seus n~o a re
ceMrM, portm deo po
der de se fazerem filhos 
de Deos a todos os que o 
recrberăo e crerăo no seu 
nome , que nfio nascerăo 
do sanljue uem do desejo 
da carne, uem da vontade 
do homem ; mas de Deos. 
E Verbo se fez carne e 
babiLou eDtre nlis. E nlis 
vimos a sua gloria como 
de Filho uuigenito do 
eterno Pai; e elle era 

11 
© Biblioteca Nacional  de Colombia



i24 METHODO 

cheia d'e graQa e de ver- TUM EST, et habitavit 
dade. in nobis (et vidimus 

M. Demo8 gra~as a gloriam ejus, rrloriam 
Deos (1). quasi unirreniti a pa-

tre) plenum gratire et veritatis. M. Deo gratias. 

Sempre se diz este Evangelho , eJCcplO na 3- Missa 
am dia de Natal, porque serve de primeilo Evaoge
Iho; e nas Domingas em que se reza d'algum SaolO, 
ou ba alguma Festa que exclue a Domioga; porqll6 
entăo diz-se em lugar d'elle o da Dominga. 

Acabada a Missa, devem dizer-se as seguintel 
Oral/Oel. 

Deos eterno, que acabais de receber de 
vosso Unigenito Filho, por măos d'este Sa
cerdote, em seu e nosso nome, o Sacrificio 

il) Em quaDlo ~e I~ este Evangelho, deve o POVD 
estar em p~, e com muito respeito adorar o VerbO 
Eterno DO seio de seu Eterno pai, dar-Ibe gra.,as 
por haver querido bumanar-ie, e babitar entre 06&; , 
o pcdir-lhe nos fa~ a grao;;a de que conservcHlOl 
al~ a mor/e a qualidade de filbos de Deos, que nos 
merecco por sua Eocarna~ăo, 1II0rte, ResurreiC-10 , 
e Asccnsăo 30 C~o. 

No fim da Missa, devecada um dos Fieis recolber
se dClltro em si mesmo, antes de sair da IGreja, 
pensilr nos mysterios que se acabăo de celebrar, dar 
sra~as a Deoa, e pedir-Ibe a gra~a de que nâo seJa 
infrucluosa a atllisleocia ao sania Sacrificio da lIfis~· 
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DE OUVIR MISSA. f25 
incruento da morte de nosso Redemptor, 
acei tai-o benignamen te, Senhor ; e rece
bei as suas e nossas Oracăes, no seio de 
vossa l\lisericordia; e,pelos merecimentos 
de vosso amado Filho, morto na Cruz, e 
offerecido no Altar, perdoai aos Filhos, a 
qUem devieis aborrecer. Pela gloria que 
d'este novo Sacrificio vos resul tara, vos 
Plldimos que nos perdo~is as injurias que 
Por nossos peccados vos temosfeito.Amen 

Ă Virgem Nossa Senhora. 

Virgem 1I15.i de Deos, que, assistindo 
lIa Cruz ao primeiro Sacrificio que vosso 
Pilho fez de si por nossos peccados, fostes 
~Scolhida para Măi dos peccadores; con
lirmai na presenca do Altissimo os nossos 
rogOs, para que se incline li misericor
dia; e alcancai-nos que, polo sangue do 
\'08S0 Filho e pelas vossas dores, sejâmos 

I ' P.enamente perdoados. Amen. 
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DE &$SISTII\ 

AO SANTO SACRlFICIO DA MISSA 

Conlemplando os Mr.<lerios da noua Redemp9ilo. 
Obradol por Juu-Chrislo 110110 Salpador 

qlllll alt se represenlfJo. 

EXPLICAQAO DOS MYSTERIOS DA MISSA. 

Quandoo sacerdote sai da sacristia re
vestido, representa o Christo quando saio 
do ventre virginal de Nossa Senhora aO 
mundo, e quando subio ao monteCalvario 
a obrar os mysterios de nossa redempcăo. 

AcorDa na cabeca representaade espi
n hos que por escarneo pozerăo ao Senhor. 

O amicto significa o vea corn que oe 
soldados Ihe vendârăo os olhos. 

A alva significa a vestidura branca qUf) 
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por escarneo mandou por Herodes aoSe
nhor. 
~ O cordăo significa a cord a corn que ala 
r~o o Senhor, quando o prendt'lrao e levă. 
r~o preso a Jerusalem, corn que o amar
tarao li columna, a os acoutes que lha 
derăo. 

O manipulo significa o cordal corn que 
atarao as maos ao Senhor. 

A estola significa acorda que lancărao 
ao seu sanlo pescoco, quando Iha pozerao 
a cruz as costns. 

A casula significa a tunica de que des
pirao o Senhor para o crucificarem, e a 
PUrpura que por escarneo lhe pozerăo os 
soldados. 

O sebasto dacasula (queem Franca, corn 
~Uita propriedade, forma uma cruz) 
Slgnifica a cruz que levou as costas. 

o templo significa a Igreja Catholica, 
e a congrega<;ăo dos fieis em Jesu
Christo. 

O altar e a pedra d'ara quad,'ada, signi
ficao a cruz em que o Senhor morreo . 

.Ac/·uz qua se poe sobre O altar signitica 
a Christo crucificado. 
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OS C01'pOmeS, pala e toalhas do altar si
gnificao o sudario em que o Senhor foi 
nmortalhado. 

O calis significa o sepulcro. 
A patena significa a lousa com que se 

cerrou o sepulchro. 
A hostia e o vinho significâo o corpo e 

o sangue de Christo, no qual se hăo de 
converter; e a agua que se deita no calis 
significa a que saio do seu divino lado. 

As velas accessas significâo a fe viva que 
deve animar os fieis que assistem ao in
cruento sacrificio da Uissa. 

O ministro que responde ao Sacerdote 
representa o povo, que juntamente com 
elle offerece o ineffavel sacrificio da Lei 
Noya. 

ORA~AO 

para anles da Missa. 

Meu Senhor Jesu-Christo, Criadore Re
r1emptornosso, vosso amoretâo abrazado 
pelos homens,que,nao satisfeito de terdeS 
descido do cea li terra, A vestido a nossa 
mortalidade,para que unida com elIa VOS' 

sa divindade satisfizesse ajustic;;ade vosso 
elerno Pai offendida, cujo mysterio inef-
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fave] se consummou no Calvario, em que 
S?fTre~too morte de cruz para nos dardes a 
vida da gloria; quizestes ainda deixaruma 
Perpetua memoria d'este sanguinolento 
Sacrificio, consagrando vosso san tissimo 
COrpo e Sangue, antes da hora de vossa 
dOlorosa paixao e transito da morte, que 
agora significa o santo sacrificio da lIIissa, 
e Consagracao do santissimo Sacramento, 
~~e o Sacerdote cada dia offerece pelos 
~leis vivose defuntos. Fazei-me pois digno, 
o.Senhor meu Jesu-Cbristo, por vosso di
Vino amor, de que eu possa ouvir e ver 
Celebrar o sanlo sacrificio da ilfissa corn at
tenta devoliao e coraliao agradecido, eter 
Presente em minha memoria vossa santis
sirrta vida, paixao, e morte, que nesta hora 
Se representa pela Sacerdote; e para que 
eu possa reverenciar e louvar os diviuos 
MYsterios do incruento Sacrificio, corn o 
Sacerdote e todos os circumstantes, go
zando do seu fructo em minha alma, e 
olferecer minhas oral,;oes e obras devota
rrtente em honra e gloria de vossa divina e 
aOberana lIIagestade. As quaes recebei em 
Satbfal,;ăo de minbas eul pas, e em acCăo 
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de gracas por tantos beneficios que de 
vossas maos eontinuamente reeebo. 

Olfereeei, o meu amantissimo Salvador, 
a vosso santissimo Pai eelestial vossa inno
eente vida, dolorosa paixăo, e cruel morte, 
corn a qual haveis satisfeito por todos nos
sos peccados. Reeobci pois, o Deos Pudre 
misericordiOSissimo, este santissimo Sa
crificio de vosso unigenito Filho, em sa
tisfa\(ao de meus peccados e dos de todo 
o mundo, 6 salvai-nos pelos merecimentos 
de tao preciosa Victima, recebei-nos corn 
todos os santos escolhidos e bemaventu
rados na gloria do Paraiso celestial, onde 
viveis e reinais Deos COrn vosso Filho, em 
unidade corn o mesmo Espirito santo, por 
todos os seculos dos seculos. Amen 

Ao sair o Sacerdote da Sacrislia e caminbar para 
o Altar. CUI que se represenla a Chrislo quando 
saio do Clauslro Virgioal de Nossa Scohora. e appa
rccco DO Muodo rcito homem. 

Eu vos adoro, divina Salvador, descendo 
do seio do eterno Pai, nascendo d'uma Vir
gem,e appareeendo no mundo feito homem, 
para nos instruirdes corn O vosso exemplo, 
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ensinardes corn a vossa doutrina, e rcsga
tardes com o vosso Sangue ; fazei, Senhor, 
qlle vosso exomplo me confunda, vossa 
dOlltrina me guie sempre, e vosso San gue 
nao seja para mim in util, aproveitando-me 
para a vida eterna. Amen. 

Ao come~ar o Sacerdole a .Missa. dira a Con
ftlsăo. 

Ao dizcr o Saccrdote a Con/issăo; que 8ignilica 
como J .-C. tOlllOll sobre si nossos peccado8, e pa
gOli por el Ies. 

Deos e Senhor meu, eu me apresento 
diante de vossa divina Magestade, coma <' 
Publicano, confessando-me pelo maior de 
todos os peccadores, e pedindo-vos perdiio 
de minhas grandes culpas , as quaes to
mastes sobre vossos hombros para pagar 
por mim. Lavai-as, Senhor, com a agua 
de vossa divina graca, para que devota
mente vos contemple nesta santa lUissa. 
e por todo sempre vos louve. Amen. 

Ao Inlroito; que significa 08 descjos corn que o. 
santos Pa dres suspiravăo pela incarna~âo do divin 
Vcrbo. 

Dulcissimo Jes1Js, fer iminha al ma corn 
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VOSSO santissimo amor, fazendo que com um 
corac;âO puro e affectuoso por vas suspire, 
\l continuamente vos diga : Vinde, bom Je· 
);us, e tirai-me do carcere de meus vicios, 
e das trevas de meus peccados, e allumiai
me com a luz de vossa divina grac;a, para 
que vos !liga, e sempre vos lou ve. Amen. 

Aos Kyl'iol; em quc se rcpresenta o mysterio da 
Santissima 'frindade. a quem por trez vezes se pede 
miscflcordia. 

Deos e Senhor meu, que em Lres pess'oas 
distinctas sois um so Deos verda,deiro, 
tende de mim compaixăo, por que so vos 
sois o meu Deos e o meu tudo; dai-me, 
Senbor, pela ineffavel mysterio da Trin
dade augustissima, as tres principaes 
virtudes : fe viva, para que vos conheca; 
esperanca firme, para que sempre em vas 
con fie; e caridade ardente, para que vos 
ame sobre todas as cousas. Amen. 

Ao Glo'ria in excel.i.; em que se representa c 
calltico dos Alljos e Serapbins em o nascimento do 
t'ilho de OCOlI. 

Gloria a vos, Senbor, ilO Ceo, e paz na 
lerra aos homens: gloria a vos, dulcissimo 
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Jesus, pois quizestes fazer-vos homem, e 
nascer das purissimas estranhas da Vir
gem Maria, para me remir da culpa. Os 
anjos vos louvem ; os Querubins, os Sera
phins, e todos os espiritos celestes, vos 
bemc.ftgăo. Fazei, Senhor, que eu corn elles 
sempre cante a vossa gloria. Amen. 

Ao Domin .. , vobiscum; cm que se figura a bon
dade de Deos em se communicar aos homens, e a 
adoraQâo dos Santos Reis I'tbgos. 

Senhor meu Jesu-Christo, que para sa:
Var o genero humano viestes ao mundo, e 
corn uma nova estrella guiastes aos trez 
Iteis do Oriente ate ao lugar do vosso nas
cimento, aonde elles vos encontl'ârăo .e
clinado em pobre presepio; guiai-me 
Corn a luz da vossa graca, para que, ado
rando-vos e confessando-vos na terra 
por meu Criador e Salvador, Deos e ho
mem verdadeiro, va despois gozar da lut: 
celeste, que allumia os escolhicJlbs por 
toda a eternidade. Amen. 

Ăs primciras OrafO"'; cm que se representa a 
apreseDla~o do Scnbor no lemplo. 

Padre eterno, gue em vosso santo tem-
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plo recebestes a vosso unigenito Filho corn 
sua santissima Mai, para que cumprissem 
com a ceremonia da lei da purifica(:ăo; fa
zei, Senhor, que minha alma, coma filha 
vossa, seja digna ofl'erta em vosso templo, 
imitando a Jesus, !\Iaria e Jose, na sua 
santissima vida. Amen. 

A Epiltola; que aigniHca como OI Apo,toloS pr~ 
gărăo a penitcncia. 

O' dulcissimo Jesus, que enviastes a vos
sos Apostolos para pregarem o perdăo dos 
peccados, compadecei-vos de mim grande 
peccador; todas minhas cuI pas lanco no 
mar immenso de vossa misericordia, e hu
mildemente vos supplico me deis um ver
dadeiro arrependimento e emonda, e me 
olheis corn olhos de piedade, para que do 
ora em diante nunea mais vos offenda, e 
sempre vos louve. Amen. 

Ao Evangelho; que significa a doulrina que J.-C. 
pregou no mundo. 

O' divino l\festre e Redemptor nosso, que 
tanto aos Judeos eomo aos Gentios annun
ciastes vossa lei santissima, abri outra vez 
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VOssa sacrosanta boca, e fallai, Senhor, 
para que vosso sorvo ouoa; allumiai-me 
para que eu guarde vossasagrada doutrina, 
e faca o que por elia nos ensinais, o coma 
discipulo vosso bemdiga o louvo. Arnon. 

Ao Oredo; que sigoiftca o fruclo do Kvangelho. 
pelo qual coofessa a boca o que cr~ o coracăo. 

O' Redomptor I!GSSO, quo para salvacăo 
das almas, andastes pela mundo corn im
tnensos trabalhos, pregando a lei de graca; 
Concedei-me, Senhor, por vossa miseri
Cordia, valor para guardar vossa santa 
lei, a confassâl-a dianta da vossos inimi
gos; e que louve por todo sempre vosso 
santo nome. Arnan. 

Ao O{{ertorio da Hodia; que sigoiftca que a 
doulrioa de Christo causa a fe e o testemuoho das 
Obra8. 

O' eterna sabedoria do Padre, cuja dou
trina vossos Santos cr~rao de todo o cora
Oilo, confessarao corn a boca, e testifica
rao corn as obras; eu vos rogo, Senhor, me 
deis uma fe viva, para qua firmemente 
creia tudo que v6s ensinastes, e, confes-
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sando-o corn a boca, o confirme corn as 
obras para honra a gloria vossa. Amen. 

AO LalJlJlorio; que signiBca como Jesu-Chrislo 
(oi condemnado innocenle por Pilatos. 

Recebei, Senhor, este sacrificio, que vos 
ofl'erecemos por nossas eul pas, lavai todas 
ilS minhas manchas; dai-me limpeza de 
c')racao, tirai-me a affeicao desordenada 
das criaturas, para que a ponha toda em 
vos, que sois meu Criador, vos ame, obe
deca e imite, e no fim da vida vos goze 
por toda a eternidade. Amen. 

Ao Orale, (ralre • . : que indica como os fieis I~em 
pa,le no sacriRcio da Missa. 

Offereco-vos, Deos meu, este sacrificio 
por toctos os fins e motivos qus .OS quareis 
e offereca, rogando por mim peccador, por 
meus pais, irmaos, parentes e defuntos, 
e por todos os que estao em agonia de 
morte, para que acabem em vossa graca. 
Amal}. 

Ao Preracio; que sigmfica a entrada de Christo 
em jcrusalem. quaodo os Judeos lhe caotavăo: 
Ho,anno" elco 

O' piedosissimo Rei de Israel, am cuja 
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entrada triumphante em Jerusalem lanca
Vao os Hebreos suas capas e telas vistosas 
pelas ruas, cantando : «Hosanna nas al tu
ras 1 bemdito seja o que vem em nome do 
Senhor 1» Eu vos supplico, Senhor, que 
triurnpheis em minIa alma, para que possa 
Um dia cantar corn os vossos escolhidos : 
Hosanna nas aIturas 1 bemdito seja o Se
ohor Deos omnipotente 1 Amen . 

.\0 Canon; DO qual se represeDta O priDcipio da 
Paixăo de Christo nosso bem. 

O' ftdelissimo Pastor da nossas almJ.s, 
que amastes vossas ovelhas ate ao ponto 
de morrar para remil-as, padecendo pri
[henD innumeraveis injurias e affrontas; eu 
vos rogo, Senhor, que me deis graca para 
soffrer por vosso amor todas as adversi
dades e calumnias que contra mim se 
levantarem, para que depois da marte 
descance no seio da vossa gloria, e vos 
bemdiga por toda a eternidade. Amen. 

Em quanto o Sacerdote diz o flemento pelos "ivOI. 

Aceitai, Senhor, este santo Sacrificio 
pela tencăo a que o applico, em quanto ii 
parte satisfactoria. E pela que respeita ă. 

12 
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parte meritoria e impetratoria, rogo-vos, 
Senhor, que, attendendo ao mesmo Sacri
ficio, vos lembreis de mim, de meus pais, 
irmâos, irm ăs, parentes, amigos e bemfei
tores .• ... de todo a quem fui molesto, ou 
servi de escandalo, e occasiăo de peccado, 
tanto em commum coma em particular •.... 
de todos os Sacerdotes e l\Iinistros da santa 
Igreja ..••. de todos os meus inimigos, aos 
quaes perdâo de todo o coracăo .•. de todos 
os herejes e infieis, para que se conver
tăo ... e de todos os mais por quem vas 
quereis e sabeis que eu devo orar. 

Anles da CO'IIllJgrlJ,ao; a qual I! a figura do Cor
deiro pascal, e lermo das demais figuras. 

Bemdito sejais, suavissimo Jesus, pois 
em a ultima ceia cumpristes a figura do 
Cordeiro pascal, e destes aos Apostolos 
vossa carne e sangue; eu vos rogo me fa
cais participante d'estesanto Sacramento 
e assim vivais em mim, e eu em vos, lou
vando-vos perennemente. Amen. 

Ă EleIJaeilo da lIodia; em que se represcnta a 
elevagăo de Chrislo Da Cruz. 

Eu vos adoro, sagrado Corpo de nosSO 
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Senhor Jesu-Christo, que na ara da Cruz 
fostes digna Hostia para redempcao do 
mundo. 

No intervaJo da eleva9ăo da Hostia e do Cali~. 

Alma de Christo, santificai-me. Corpo 
deChristo, salvai-me. Sangue do meu doce 
Jesus, confortai-me. O' meu suave Jesus, 
Ouvi-me, e nas vossas cbagas escondei-me_ 
Năo permittais que eu de vas me aparte_ 
bo măo inimigo defendei-me. E na hora 
da morte, chamai-me, ajudai-me, assisti
me, para que vos louve corn os vossos 
Anjos, e alegremente vos goze por todos 
Os seculos dos seculos. Amen. 

A Elevafăo do Caii.; em que se representa o 
saugue quc o Salvador derramou de suas preciosis
sirnas chagas. 

Eu vcs adoro, preciosissimo Sangue de 
Nosso Senhor Jesu-Christo, que, derra
mado na ara da Cruz, lavastes nossos 
peccados. Amen. 

Em quanto o Sacerdole diz o Memento pclos 
Illorll)c. 

A cei tai, Senhor, esLe Sacrificio pela 
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tencllo a que o applico, em quanto â parte 
satisfactoria. E pela que respeita n sua parte 
impetratoria, rogo-vos, Senhor, que vos 
lembreis das almas de meus pais, irmaos, 
irmfis, parentes, amigos e bemfeitores ..... 
Das almas que ,por occasiăo d'alguma culpa 
minha, padecem no Purgatorio .•• Das al
mas que me estivessem encommendadas, 
tanto em commum como em particular •.. 
Das almas de todos os Sacerdotes e l\fi
nistros da Santa Igreja •.. Dus almas que 
sairăo dos seus corpos corn mortes repen'" 
tinas ..• Das almas esquecidas, ou de que 
năo ha particular memoria .• . Em summa, 
de todas as almas que padecem no Purga
torio, e particularmente d 'aquellas pela~ 
quaes quareis a sabeis que au devo orar. 

Quando o Sacerdote estende as măo6 sobre a Hos
tia e o Calis; o que representa a continua~ao da 
paixio de Christo e lua morte. 

O' amantissimo Jesus, gracas vos dou pe-. 
la extensao de todos vossos membros na 
Cruzj pela abertura das măos, pes, a costa
do; pela effusăo de sangue e agua; pela Cruz 
e morte dolorosissima.Isto vos offereco por 
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JneuS peccados, e pelos de todo o mundo ; 
e vos rogo me deis paciencia nas adversi
dades ate it morte por vosso amor. Amen. 

Ă s~gunda ele"a~iio da Boslia e do Calis; que si
gnifica como Josl! e Nicodemos dcsceriio a Cbristo 
da Cl'uz. 

Obedientissimo Jesus, eu vos rogo me 
deis a graca de ajudal'-vos a deseeI' da 
Cruz para emenda de minhas cu 1 pas, e para 
que mereca depositar-vo~ \lm o sepulchro 
de meu coracâo, a fim de que nunca de 
Vas me parte. Amen 

Ao Paler nosler; que signi6ca a. Sete palavras 
que Jesu-Cbrislo disse na Cruz . 

O' bom Jesus, pelas sete palavras que na 
Cruz dissestes, dai-me a graca de que eu 
perdoe aos que me offendem ; dai-me, co
Ino ao bom ladrâo, o paralso e a vida eter
na; guardai-me como Filho adoptivo de 
vossa Alăi !\faria santissima; livrai-rne de 
tOdo o mal, e Ievai-me it vida eterna. Arnen 

Para depois do Paler no.rter; que signiBca como 
Jesu-ChriSlO descco ao Limbo, e tirou d'ali u al
llJas dos santol Padres. 

O' dulcissimo Jesus cuja alrna santissi-
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ma, unida corn a Divindade, desceo ao 
Limbo a tirar as almas dos santos Padres, 
eu vos rogo, Senhor, queirais tambern 
ti rar a minha do abysmo de suas cuI pas ; 
Iivrai- me do inferno e das penas do pur
gatorio, para que quanlo antes corn os 
Santos Padres, e corn todos os escolhidos 
vos louve na gloria eterna. Amen . 

Quando o Sarerdole parte a svgrada Hosl.ia ; que 
sigoifica como Jesu-ChrislO dil'idio o păo 30S Dis
cipulos em Emmal\s, e por ellc o conhec~răo . 

Deos meu, pois sois guia para encami
nhar aos que se apartao do verdadeiro 
caminho; eu vos rogo que, assim cornO 
guiastes a vossos Discipulos, assim sejais 
minha guia em tudo, e por meio de santaS 
inspirac6es vos conheca e Iouve. Amen. 

Quando o Saccrdote diz Pax Domini, etc.; que 
aigoifica a appari«ăo de JCsu-Christo rcsuscitudo a 
ieUS Oiscipulos, dando-lbc a paz. 

O' gloriosissimo Jesus, que abristes a 
porta da vida eterna corn a vossa gloriosa 
resurreiyâo, a qual anuunciasles a vossos 
ApOSlolos, dando-Ihos a paz; eu vos sup' 
plico . Seuhor, fayais que minha allll:l 
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resuscita corn vosco em a vida da graca, 
e nunca vos offenda. Amen. 

Ao Acnus Dei; que significa como Jesu-Christo 
deo pOder a seus Discipulos para' pcrdaar peccados. 

O' pacientissimo Jesus, que appare
cestes no meio de vossos Discipulos, dan
do-lhes a paz, a o poder de absolver os. 
peccados; dai·me poder de vencer e ani
quillar todos os vicios, a como bom pastor, 
cond uzi-ma ao vosso celestial rebanho. 
Amen. 

Quaudo o Sacerdote commuuga; em que se rcprc-
8CUIa a Jesu-Christo comendo corn seus Discipula., 
aUles de sua Ascen<;ăo gloriosa. 

O' dulcissimo convite de nosso Senhor 
Jesu·Christo, eu vos adoro, e vos rogo, 
horn Jesus, retireis de minha alma tudo o 
qua vos for contrario, para que corn vossos 
Discipulos goze das infinitas gracas d'este 
sacrosanto Sacramento, e de vas so gQste, 
Yiatico de minha peregrinacăo . Amen. 

A A/Jlu~do; que signiBca cama Jesu-Christo subia 
aQS Ceas por sua propria virtude. 

O' dulcissimo Jesus, que depois de vossa 
Resurreicăo, corn a vossa propria vlr~.Nle. 
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levantactas as măos ao Ceo, quizestes subir 
para vosso eterna Pai; eu vos rogo, Senhor, 
querais levar comvosco minha alma, para 
que, apartada 'das cousas terrenas, so 
contemple as celestes, corn que scmpre 
vos louve. Amen. 

Ăs ultimas Ora~iics; em que se representa a Jesu
Christo intereedendo por n6s, para corn seu eterno 
Pai, como nosso MedianeirO. 

O' divino Salvador e Redemptor nosso, 
vas que, segundo nos annunciou vosso 
Apostolo, sois o nOSM Medianeiro e Advo
gado perante o throno de vosso eterno 
Pai, suspendei, Senhor, a sua justica, que 
tanlas vezes provocâmos corn as nossas 
iniquidades, e alcancai-nos, do thesouro 
de suas misericordias, perdăo para os 
nossos peccados, graca para perseverar
mos na observancia da vossa divina Lei, 
c a recompensa que, coma justo Juiz, 
destinais aos que a observarem. Amen. 

Quando o Sacerdote dă a bencăo; que significa co
mo Jesu-Christo, segundo a sua promessa, enviou o 
Espirito SanlO. 

O' mediador nosso, Senhor meu Jesu~ 
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Christo., que de vosso eterna Pai alcan
Gastes que enviasse a vossos Apostolos o 
divino Consolador em linguas de fogo ; eu 
Vos rogo, Senhor, me facais participante 
d'este santo amor, para que dignamen~e 
vos sirva e louve. Amen. 

Ao El'angclho de S. Joăo. em quc se annunciiiQ 
Os mysterios da divindade e bumanidade de Nosso 
Senhor Jcsu·Christo. 

O' Jesus, zel ador ardentissimo das al~ 
mas, que mediante a pregaCăo dos vossos 
Apostolos annunciastes as nac6es os mys
terios de vossa divindade e humanidlde, 
Cuja commemoracâo se acaba de fazer 
neste santo sacrificio da lIIissa; por elles 
vos rogâmos, Senhor, que nunca nos des
empareis, antes nos leveis a vossa gloria, 
Once sem o vea da fe vos vejamos face a 
face, e corn os Anjos e Bemaventurados 
cantemos os vossos louvores por toda a 
elernidade. Amen. 
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OFFERECllIlENTO DO SANTO SACRH' IClO 

DA MISSA. 

O' clementissimo e soberano Criador de 
Ceo e da terra, eu, o mais vil de todos os 
peccadores, vos oifereco, juntamente corn 
a Igreja, este preciosissimo Sacrificio, 
lue e vosso unigenito Filho, por todos os 
peccados que tenho commettido, e por 
todos os do mundo; e seja por mod o de 
suffragio pelas almas ao purgatorio. 
Amen. 
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EXERCICIOS E DEVOC;OES 

PAnA rREPARAn-SE 

RECEBER OS SANTOS SACRAMENTOI 

DA l'ENlTENClA E EUCHA.RlSTIA. 

::9(Qll;B> 

ORAqAO PREPARATORIA 

anles do exame de Ilonsciencia. 

Soberana e adofavell\fagestade, em cuja 
presenca me prostro, eu vos adoro e reco
nheco por meu Deos, meu Creador e meu 
soberano Redemptor, eu vos respeito e 
temo coma a meu justo Juiz, e coma se 
houvera de comparecer perante vosso 
lremendo tribunal, desajo examinar minh3 
vida para que dapois de conhecer minhas 
eul pas possa conf'essar-med 'ellas, e mere
Cero perdâo porvossa infinita misericordia. 

Gra{:as vos dou. clementissimo Deos, 
porque me tivestes da vossa mao para que 
DaO commettesse ainda maiores crimes 
porque me nuo chamastes a juizo estand~ 
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em peccado, e porque me deixastes cbe
gar ao dia da reconc.iliacao, em que, na 
pessoa de vosso ministro, me esperais 110 

tribunal da penitencia, para me ouvirdes 
como Pai, e me curardes como medico. Se 
ategora tenho 3ido ingrato, proponho. 
Deos meu, d'hora em diante ser reconhe
cido a tantos beneficios que de vossa libe
ral mao tenho recebido. 

Offereco-vos, Senbor, tudo o que vou 
fazer para me dispor a receber o Sacra
mento da penitencia o mais dignamente 
que me for possivel : a ihdagacăo exacta e 
rigoroso exame de meus peccados, a con
tricăo que procurei ter por vosso amorl o 
proposito firme de nao tornar a offender
vos, a bumilde vergonha de confessar mi
nhas eul pas a vosso ministro, o acceitar e 
cumprir fielmente a penitencia que elle me 
der; tudo isto vos offereco; e recebei-o, 
Senhor, para gloria vossa, para satisfacao 
das offensas feitas ă vossa divina 1Ilages
tade, para expiacăo de min bas fraquezas e 
muitos peccados, para applicar vossa justi
ca. ~ontra mim justamente indignada, para 
mltJgar o rigor dos castigos que tenho ma-
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recido, para humilhar minha soberba, qU6 
Contra vas se levanta; em fim, para alcan
ear de vossa paternal'bondade o inappre
ciavel favor de tornar a entrar em vossa 
grar,;a, e merecer o auxilio necessario para 
VOS ser fiei e nâo tornar mais a offender
Vos. 

Deos de piedade, tende compaixâo de 
mim, que sou um grande peccador I Vas 
que c!!servastes todos os meus passos, que 
vistes todas as min has acr,;6es, que ouvis
tes todas as minhas palavras j a quem sâo 
patentes todos os pensamentos de minha 
alma, e todos os desejos e inclinar,;6es de 
meu corar,;1io, allumiai-me para que eu' 
d'ellas me lembre, e me arrependa das of
fensas que por negligencia ou malicia vos 
tenho feito, Vinde, luz verdadeira, dissi
pai as trevas que obscurecem o meu espi
rito, para que conher,;a o bem que perco 
perdendo-vos a vas, e sinta o mal que pa
deco vivendo fara de vossa grar,;a. Agora 
mais que nunca preciso de vosso auxiIio. 
Conced ei-m'o, Senhor, n~o porque eu o 
merer,;a, senâo porque SOIS Deos de bon
da de e de misericordia: tocli-me o cora-
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Cao para que se renda ă penitencia e se 
arrependa; dai lagrimas a meus olhos para 
que chorem peccados tantos e tao feios, e 
mereca, a exemplo de Magdalena e de Pe
dro, o perdao de todos elles e a graca de 
nunea mais peccar. Amen. 

SUPPLICAS A NOSSA SENHORA, 

para que interceda por n6s a seu bemdito Filho. e 
nos alcance a dor de peccados. 

EXTRAHIDAS DO EUCOLOGIO GREGO (1). 

Como chorarei, Senhora, minha feia 
vida e meus vergonhosos peccados? Que 
poderei dizer-vos, Virgem pura? Perploxo 
me acho e temeroso; porem ajudai-me, 
Senhora. 

Por onde principiarei a enumerar mi
nhas graves culpas e malignos feitos? Ah I 
e que sera de mim para o futuro? Que 
sorte me espera, infeliz I PorEim, antes que 

(1) Forăo compostas estas Supplieas em "criO 
grc()o por um monge cbamado Eutbymio, e se caD
tavăo corn muita devo\lăo na Igreja de Oriente. 
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minha vida acabe, compadecei-vos de 
mim, Senhora. 

Percorrido tenho todo o caminho dos 
peccadores, e em parte nenhuma achei a 
vereda da salvacăo; porem a vos recorro, 
advogada minha, năo me desprezeis 
quando contrito vos invoco. 

A miudo penso em minha ultima hora, e 
no terrivel tribunal que me espera; mas o 
COstume de mal obrar me prende e arrasta; 
vos porem ajudai-me a quebrar minhas 
cadeias. 

O cruel inimigo que me vio fraco, des
valido, longe de Deos e das santas virtu
des, amp.aca engolir-me; apressai-vos, 
Senhora, que me perco I 

Feias cui pas, vergonhosos peccados, 
desfeiăo minha pobre alma; infeliz de 
Illim, onde irei, de vos apartado, de re
Illorsos e desesperacăo devorado? I 
. Corn animo arrogante e ingrato VOssa 
lI~agem offendi, Virgem santa; infeliz de 
mIm, a quem recorrerei? Porem apressai
vOs, Sen hora, em soccorrer-me. 
Năo ha talvez entre os mortaes quem, 

cOmo eu, violado tellha a lei de vosso bem-
R 13 
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dito Filho;com minhas maldades manchd 
a veste pura do santo baptismo. 
Năo ha aCItăo ma que nâo tenha com

mettido; contra mim clama O Ceo e a 
terra; vos porem, santissima Virgem, 
acudi de pressa a tâo infeliz peccador. 

Temem os coros dos Anjos e as Virtudes 
dos Ce'ls o poder de vosso Filho; e eu, 
endurecido na culpa, sinto-me de temor 
privado ! 

Pasmada estă a terra e se estremece aO 

ver a protervia corn que aos crimes me 
entrego,eagracade vosso Filhodesprezo! 

Feiamente tenho manchado o templo de 
meu corpo, e corn indifferenca entro nO 
templo do Deos vivo; ai de mim I Virgem 
santa, se me năo acudis ! 

Estranho na casa de -'osso Filho, intel
ramente indigno de sua gralta, a desespa
raltâo ma entregara se am vas nâo con
fiara I Purificai-me, Virgam santa, de tan
tas manchas, alcanltai-me dor viva de 
meus gravissimos peccados. . 

Transgredio Adăo um so preceito da lei 
divina, e foi por isso do Paraiso desterra-
do; coma chorarei eu o abysmo de meus 
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peccados, eu tantas vezes apostata e pre
varicador contra Deos esua Igreja?! 

Foi toga de Deos maldido o fratricida 
Caim, por ter morto oinnocente Abel! que 
moreco eu, atrevido e ingrato, que tantas 
vezes tenho dado morte a innocente alma 
fjue de meu Criador recebi? I 

Mais dado li gula e a sensualidade que 
Esau, tenho manchado meu corpo e mi
llha alma corn indecencias e deJ1.lasias; e 
tremo ser despojado dn heranca celestiall 

Com o vosso resplandor, beatissimaVir
gem, sarai a inlirmidade de minha alma 
Om que me 1ancou o espil'ito corruptor; 
livrai-me de seu duro captiveiro, que [olga 
elle quando me ve de vas desamparado. 

lIfinha vida se esvaece, minha alma des 
fallece ao ver as miserias em que estou 
abysm~do; eia pois, advogada minha, cor
rei em meu soccorro. 

Antevejo meu ultimo fim, e n.ao posso 
SUpportal-o; argtie-me a consclencla, e 
!lao sei socegal-a; lanca-me em resta 
tOeus pessimos feitos, minha vida incon
!lante o perdida, e nuo tenho assaz de dor 
de meus peccados! Acudi-me, Senbora. 
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Como bicho roedor, devora o fogo da 
cOllcupiscencia minha carne peccadora; 
por vossa intcrcessăo, livrai-me de tăO 
terrivel e implacavel inimigo. 

Temo e tremo, quando me lembro das 
ciladas em que o espirito tentador me teIIl 
feito cairo Conheco a fraqueza de meu eO' 
raCăo, e reeeio ser de novo victima sua I 
Por vossa maternal bondade, dai-me la~ 
grimas para chorar o passado, e forca5 
para veneer no futuro. 

Mergulhado no pego profundo de meuS 

peccados, faIleco de forcas para d 'elle sai!'; 
de mim se ri o inimigo maligno; poreIIl 
vas, Senhora, levantai-me com măo pode-
rosa. 

Tremendo e o juizo que te espera, 6 
alma minha infeliz e desavisada, perpetuO 
e hon'ivel tormento I Porem supplica reve
rente a măi de teu juiz, e teu Deos; e por' 
que desesperas de tua salvacăo? 
Năo era a Magdalena uma peeeadora '1 

Nao era Dimas um faCÎnoroso? Sem Maria 
forao perdoados ; que temes tu tendu por 
ţi a mai de teu juiz ? 

Em veis, Virgem Santa, puz t,oda minh ' 
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conflanca; niio aparteis de mim vosso rosto; 
Mo fecheis para mim vossas maternaes 
entranhas, 6 l\făi de Deos; mostrai que 
sois tambem miii minha, ajudai-me nesta 
hora. 

Em trevas vivo involto e oppresso de 
miserias, perdi da alma a luz e a intelli
gencia ; allumiai-me sem demora ao suave 
gozo da immortalidade. 

Virgem singular que destes o ser a 
Christo Deos, e em vossos bracos o trou
Xestes, apagai em mim o rogo ardente das 
Paixoes, e lavai minha alma corn uma tor
rente de lagrimas. 

Estremeco com a lembranca da morte, 
mas niio tem o assaz o juizo que a elIa se 
ha de seguir, nem me emendo de minha 
errada vida; compadecei-vos de minha 
llliseria, e antes que o fim chegue, ouvi 
benigna minhas supplicas. 

Dai-me, Senhora, incessantes gemidos, 
Perennes lagrimas, em que lave meus mui
tos delictos e incuraveis chagas, ate que 
alcance a vida eterna . 
. A v6s confesso, piedosa Senhora, a mul· 
tldăo de meus peccados ; nem ha no mundo 
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peccador que tenha irritado tanto a Deos 
vosso Filho e Sen hor meu; por vossos ro
gos recollciliai-me corn elle sem demorR. 

Filho del\[ari1l, no dia tremendo dojuizo 
năo me mistureis corn os condemnados, 
m1lS pelos rogos de vossa măi c1lrinhosa, 
apiedai-vos de mim, a corn os escolhidos ă 
dirait1l me colloc1lÎ. 

A vas volvo meus olhos, a imm1lcul1lda 
S-3nÎlor1l; quăo poderosa e a suppiica da 
mtii ao filho I Ah I coma măi intercedei 
por mim, para que se 1lbrande sua justi
ca, a use commigo de misericordia. 

Em vas confi1ldo espero o justo juiz Fi
Iho vosso, que pelos homens morreo; f1l
zei, Senhora, que elIa seja propicio a li 
sua dextra me colloque. 

Dor de peccados sobretudo me alcancai, 
proposito de emenda me inspirai, o cami 
nho do cea me facilitai, p1lra que corn oS 

anjos a archanjos em vossa companhia 
cante louvores ao Deos Trino a Uno por 
toda a eternidade. Amen. 
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Se a confissăo que bouver de fa zer-se for geral, 

ou tiver decorrido muito tempo enlre elia e a ul
IIma , aconscJhâmos as pessoas devolas qlle recor
r~o 30 no' so Manual da Mi.rsa e da Con{lssizo, onde 
acharăo ludo o quee necessario para um bom exame 
de eonstiencia, r que năo ~ possivel fl'produztr nesle 
livro, que e destinado n,io para subslituir aquelle, 
mas pilra amplificar e variar as dcvo~Ocs e praticas 
religios3s . Nas confissOes ordinarias, ou que se fa
Z~m amiudo, podera servir o seguinte moda de 
examinar a consciencia 
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~mt*~iii!IIII***ffiHm~ 

TABELLA DOS PECCADOS 

Qua 

MArS FREQUENTEMENTE SE COIIIIIIETTEM. 

PENSAMENTOS. 

Quantas vezes tenho eu consentido vo-
luntari amente em pensamentos 

Soberbos? 
Ociosos? 
Vagos na Oral/rio? 
Deshonestos '? 
Cubil/oSOS ~ 
Invejosos? 
Vingativos? 
Irosos? 
Odientos? 
Suspeitosos, com juizo temerario , 
F,'audulentJs e cap ci osos , 
Blasphemos' 
Hereticos 
Impios' 
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Incredulos? 
Desesperados ., 

PALAVRAS. 

Quantas vezes ... corn escandalo e detr!= 
Inento do proximo tenho eu dilo palavras 

Ociosas? 
Jactanciosas? 
Soberbas? 
Deshonestas? 
Il'risorias ou de escarneo? 
Mah~dicas ou de murmuracăo" 
Execratorias ou praguentas? 
Blasphemas? 
Detractoras ou calumniosas ? 
Injuriosas ou affrontosas ? 
Mentirosas, comjuramento? 
Ironicas? 
Fraudulentas ou capciosas' 
Adu1adoras? 
Seductoras? 
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ODRAS. 

Qllantas vezes... tenho peccado por 
estas obras : 

Estive ocioso? 
Descllidei-me do meu dever ? 
Gastei inlltilmente meu dinheiro? 
Omitti as oraQoes e rezas a que estou 

obrigado? 
Deixei de assistir ao sermao, ou estaQao 

da missa conventual ? 
Traoalhei nos domingos e dias santos? 
Deixei de santificar o dia do Senhor e 

as festas da 19reja ? - Dei-me nesses dias 
a divertimentos illicitos? 

Violei o jejum ? 
Comi carne em dias de abstinencia? 
Mostrci-me soberbo e vaidoso em meus 

trajes, etc. ? 
Fui avarento e duro para corn os po

bres? 
Desprezei o mendigo, insllltei o desgra

r;ado'l 
Fui deshonesto commigo ou corn outros' 

- Como, quando, Il onde '1 
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Vesti-me corn indecencia e pouco ou 

nenhum recato? 
Comi ou bebi corn demasia? 
Fui causa que outros caisse,n em pec-

cado por meu mao exemplo? 
Tive preguioa nas cousas divinas? 
Offendi, injuriei alguem ? 
Furtei alguma cousa. retive o alheio, 

deixei de pagar o que devo? 
Desperdicei, ou năo zel ei o que estava a 

!neu cargo? 
Usei de fraude ou dolcem meus negocios? 
Intentei demandas injustas corn pre

iuizo de terceiro? 
Defraudei os hens do orfăo e da viuva 

de que fui tutor ou depositario ? 
Vali-me de meu emprego ou officio para 

me enriquecer com quel.Jra da justioa ? 
Emprestei dinheiro corn usura, enri

qucci corn ganhos illicitos, vendl por me
didas ou pesos falsos? 

Lesei alguem no corpo, na fazenda, ou 
na honra? 

Fui desobediente e altivo ? 
Pui teimoso, e neguei a verdade conhe

cid a por tai 't 
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Seduzi alguem para măs acvoes' 
Dei escandalo grave? A quem, quando 

e onde? 
Desejei os bens do proximo? 
Tive inveja das merces, que Deos Caz a 

outrem 't 
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-PREPARACAO 
PARA CONFESSAR-SE. 

Depois de haverdes examinado escru
PUlosamente tua consciencia, contempla 
cheio de confusăo e temor tu as muitas e 
gravissimas eul pas ; o perigo em que esti· 
Vllstes de se rdes sorprehendido repentina
mente pela morte, e a desgracada sorte 
que te esperava por toda a eternidade, se 
nesse estado houveras deixado de viver! 
Considera por oulra parte a infinita mi
seri'cordia de Deos, que por ti tan las vezes 
e tiio gravemente offendido, te ha conser· 
Vado a vida para que te arrependas, eevi· 
tes tua eterna condemnacăo. Considera a 
teu Redemptor corn os bravos abertos, 
cravado por ti numa cruz, esperando-te 
para restituir-te â sua amizade, que per
deste por tua culpa. Em tua mao estă, 
aUxiliado pela divina grava, reconciliares
te corn teu Deos.: considera o que perdes se 
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o năo fazes. Esta vida nao" :!lais que um 
momento fugitivo; chegara um dia a hora 
da morte, chegarâ talvez de pressa ; e en
tăo ... ! Ai I Entăo quizeras ter vivido santa· 
mente; entăo quizeras ter-te aproveitad o 
da bond ade de teu Deos \ que te tem dad o 
tanto lempo paraarrepender-te, que tem 
estado soffrendo corn tanta paciencia, que 
por tantos meios te tem chamado amoro
samente; e tu Ihe tens desobedecido, e o 
tens desprezado tao insolente como insen
sato. Quantos temores bem fundados te 
assaltarao naquella hora I Que ansiedadc, 
que agonia tao terrjvell Uma eternidade, 
que te espera, ou feJiz ou desgracada, se
gundo aprouver ao supremo juiz a quem 
tanto teus offendido \-Queres, irmao meu, 
livrar-te de tanta angustia ? Pois em tua 
mao estâ, ajudado da divina graca, agora 
tens a occasiăo. Năo te desanimes â vista 
da multidăo de tuas maldades: a miseri~ 
cordia de Deos nao tem limites. 

O Senhor prometteo perdoar-te todos 
leus peccados por muitos e graves que se
jao, e o Senhor e fidelissimo em suas pro
messas. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



PARA A CONFISSĂO . 16!) 

Pede-Ihe corn todas as veras que mude 
leu corac;;ao, que te fac;;a abominar since
ramente luas iniquidades, amăI-o corn 
loda tua alma. Dize-Ihe corn viva dor Il 
abundantes lagrimas : 

Oh Deos meu l Confundido eslou e cheia 
de lemor diante de vas. o examo que acabo 
de fazer de minha vida nao me deixa ver 
em mim senaa miseria, mentirae peccados 
Contra vossa divina 1.clgestadl e infinita 
bOndade, de quem tenho recebido tantos e 
tao grandes beneficios ; e eu nao posso, 
Senhor, por mim mesmo merecer o perdăo 
d'eIles. Isto me confunde e sepulta num 
profundo abysmo de afflicc;;ăo! Muito e mui 
gravemente vos tenho offendido; por8m 
VQS, Senhor, sois summamente misericor
dioso.Confiado em vossa infinita bondade, 
il'ei prostrar-me no tribunal da peniteut.ia, 
e a vosso ministro, coma se fora a vas 
mesmo, apresentarei os gemidos de meu 
Corac;;ao contrito e humilbado. Dai-me, Se
uhor, os auxilios de vossa divina grac;;a, 
para fazeI' uma boa confissăo; infundi em 
tninha alma o espirito de penitencia, hor
ror ao peccado por ser offensa vossa, um 
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amor abrasado a vos mesmo, Deos meu, 
que sois tăo bom, tăo digno de ser amado. 
Detesto, Senhor, todas minhas eul pas pas· 
sadas j proponho firmemenLe nao tornar a 
offender-vos j perdoai-me, Senhor, per
doai-me j eu sou aovelha perdida que fugi 
de vosso rebanho; tende misericordia de 
mim; nao seja eu presa do raivoso lobo 
infernal que quer tragar-me. 

Faca eu uma confissăo bem fei ta, e nao 
como muitas outras de que nao tirei fructo 
algum. 

llIuminai, Senhor, o meu entendimento, 
inclinai a minba vontade, tocai o meu co
racao para que sinta a gravidade de mi
nbas eul pas, e accusando-me d'ellas in
teira e verdadeiramente possa corn minha 
dor applacar vossa jusliCa, e merecer 05 

favores de vossa misericordia. 
Recebei-me, Deos de bondade, em vossa 

santa graca, e preservai-me de tornal' 
mais a offender-vos, para que possa viver 
comvosco eternamente no Ceo. Amen. 

Virgem !;antissima, Mai de Deos, Anjo da 
minba guarda, Santo do meu nome, San
tos e Santas do Paraiso. intercedei e rO--
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g~i por mim nesta bora em que tanto pre
CIZO de vosso patrocinio, e espero me 
seJa. proveitoso. 

!islando assim prep.1rado, o melbor que VOI fo. 
Possivel, ajoelbai aos p~s do confessor. corn grande 
SUbmissăo e reverencia (veneralldo a Jesu-Cbris to na 
sua pessoa), benzei-v08, e pedi-Ihe a sua benctăo d~ 
1I1ancira seguinle: 

Dai-me, Padre, a vossa benca(l, que pe
quei. 

llercbida a bcn,.ăo do confessor. a quaJ consiste 
neSlas palavras: O Se/Ihor seja em leu cora,do il 
O", lua boca, para que verdadeira e inloiramen/e 
eonresses lodos ieus peccados: em Ilome do Padre 
e do FI/ha e da Espiri/o Salllo. Amen; d,ze, Eu 
Peecl/dor me conreuo It Deos, etc.; at~ âs p,lla
vr"s Por minha rulpa; dizei ha quan10 lemJlo VOI 
tonfessaslrs. se recebl'sles ou !lao a absolviCăo; arCU
sai-v os com sillgeleza e verdade de todas vossa! 
cull).]s, pelo moda como haveis exammado vossa 
tonsl'icl1cia, ou princ'plando pelas m,lis graves (se
Sondo o conselbo de S. Pllihppe Neri); năo espe
reis que ellc vos pem-unle qllaes s,io vossos pecca
dos, ""les os COllfcssai vns mcslllO sC(,undo spu nu
rnel'O, eSllecics e ClrCll1llslallCiJs; s6 "cSpondel'~is 
S1"!}clamentc a algulU,'S per~unlas que el le julgar 
°pporluDo fazer-vos; de vossa parle o,io fa~ai8 nunea 
llerguntas ociosas Oll iudiscrelas ao cOllfessor. I! !O 
PergUular~is o que for nceessario para ilJustr,lrăo a 
&Overno de vossa couscicDcia. 

14 
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Confels.~dos lodo, os peccadol, dizel o seguinle: 

Desles meus peccados, e de lodos os 
mais que por ora me nao Iembrao, por mim 
commettidos, desde o primeiro uso da ra
zao, por pensamentos, palavras e obras; 
contra mim mesmo, contrameus Deos, me 
accuso, me arrependo, e per;o perdăo ao 
mesmo Senhor j propondo firmemente, 
corn os auxilios da sua graca, de emendar 
a minha vida. E por tanto a vas, Padre, 
peco a penitencia e absolvicao. 

E conclui logo a Con/ilSilo, dizendp Por minh/J 
culpa, elc., at~ o fim. 

Applicai.vos logo a ouvir rom attenta submissăo 
os avisos c exhorta~oes do confessor. E nâo vos rm
baracei, neste telUpo em especular se vos feudes 
bem confessado ou n<io; bem rccebei corn humil
dade ° que o padre vos disser como se ° ouvireis da 
bocca do mesmo Dcos. E pcdi novamente penlăo "o 
meS:110 Senbol' por UITI fcl'vol'oso acto de conll'i<;~o; 
eltaodo na infallivel cel·lt'za de que ă propor~âo. ql1e 
cm n6s se augmenta a dOr c o pezar vos comrnuni
cară Elle com maiol' abundaDcia os preci080sDons da 
SUa Graga. 

Logo que partirdes do confessionarlo, dai muitaS 

gra~as ao Senbol' pelo bencllcio que vos fez Da mi
~erirord'osa absoh'igâo dos vo~sos peccado~, reDD
vando os proposilOS ja feilos d'uma perfeita emeoda, 
e de pilI' eOl obra corn fidelidade e promptidâo IudO CI 
que O COofcsior vos manda. 
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PARA DAR GRAQAS A DEOS 

DEPOIS DA CONFISSAO. 

Năo faeas tu, ti leilor meu, o que fa
zem alguns ehrisLăos, que sem eausa justa 
para isso, e so para sairem quanto antes 
da igreja, VaD preeipiladamente do eon
re~sionario ao altar a receber a sagrada 
cOmmunhăo. 

Se lizeres o mesmo, darăs muito ma mos
tradasinceridade de tua conversâo,quando 
tao poueo apreco fazes do Senhor, que nem 
Ilm pequ!)no momento te demoras a dar
Ihe grac;as por te dar tempo para confes
sares tuas culpas a alcaneares seu perdăo, 
ea preparar-te para receMI-o em teu peito 
conl o vivos affeetos que lhe deves de gra· 
tidăo e de amor por uma graca tăo sin
gular. Năo tesejaviolento o fiearmeia hora 
mais no templo ; năo tenhăo sobreti tanto 
POder os negoeios do mundo que os prefi
ras ateu Deos; năo tenhas pressa; tempo 
lens para atteuder a tuas cousas depois 
que tiveres satisfeito ateu Deos. Corn o 
qUeres que Deos te olhe corn benevolen
ela se o Dospoes aos interesses da terra ' 
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Detilm-te, irmao meu, năo deixes tăo 
le pressa a casa do Senhor, poe-te cm sua 
di vina presenc,;a, e dize-lhe corn devoc;ao 
e feJ'voJ': 
Quăo suave sois, Sonhor, para os que 

tUllffi li m coracăo recte 1 Creio que por vos· 
sa infilllta misericordia confessei devida
mente todos os mous peccados, e que vas, 
Senhor, m'os baveis perdoado, segundo 
tendcs promettido a todos os peccadores. 
D'aq ui nasce a consolaeăo ineffavel que 
experimenta minha alma, ha pouco oppri
mida debaixo do peso da culpa, triste, abat
tida e desconsolada. Creio, Deos meu, que 
por vossa piedade recobl'ei vossa graea que 
nunca devia havel' perdido. Oh dia feliz 1 
Oh momento afortunado 1 Ja posso contar
me entre os filhos de Deos, companheiro 
dos Sanlos, dos Anjos e dos Seraphins. 
Quantas graeas devo dar-vos, Deos meU, 
Pai de misericordia 1 Năo permittais, Se~ 
nbor, que eu perca este venturoso estado; 
livrai-me das ciladas do inimigo, defen: 
dei-me dos aUracti vos do vicio, e protege,' 
me contra os assal tos das paixoes. De nOvo 
proponho servo fiei e obedienta toda XlII' 
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nha vida: ajudai-me por~m vcis, Senhor, 
corn a vossa graca, fortalecei meu propo
sito, dai-me forcas para cumprir ate li 
mOrte todos os preceitos de vossa santa 
lei. Gracas vos dou outra vez, Pai aman
lissimo, por tanta bondade e misericordia 
que commigo tendes usado. Quăo ingrato 
serei, se tornar a offender-vos I Quăo in
feliz, se desprezar tantas gracas I Năo, alma 
rninha, năo tornes ao infeJiz estado de que 
acabas de sair; năo mais offender a um 
Deos tăo benefico; năo mais vaid ade mun· 
dana, năo mais prazeres CI'iminosos. i\leu 
Deos, Meu Deos so seja desele hoje o unico 
objocto ele todos meus desejos ; sirva·o eu 
sem descanco nesta vida,e consiga desfruc
tar corn elle dos gozos elernos da outra. 
Arnen. . 

R~zai agora a penitencia, se para i6!!O houver 
lempo c depois Icde a scr,Ulnte. 

PREP ARA(:AO PARA COl\IMUNGAR. 

Considera attentamente, ci christăo, a 
quem vas receber, e conheceras o modo 
Como has de receMI-o. Năo vas receber 
om tua casa a um mor.arca da terra; em 
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fim este monarca seria um homem coma 
tu, Vas receber, năo em tua casa, senaa 
dentro de teu peito, ao Rei dos reis, vas 
recebel-o em corpo, alma e divindade' 
dentro de ti mesmo. O Senhor fi santo por 
essencia; eomo queres que esteja digna
mente alojado numa morada que năo seja 
aceiada epura? Nao se indignara elle 
vendo que o alojas onde tens tam bem alo
jado o demonio ? Jâ te confessaste, fi ver
dade; porem torna a examinar cuidado
samente tua consciencia; esquadrinha to· 
dos os seios de teu cora\:ao ; ve năo esteja 
escondida nalgum d'elles alguma vibora. 
As inimizades, os rancores, a inveja, os 
desejos impuros ..... Estas certo de que toda 
esta maldade ficou completamente desar
raigada de teu coracăo e d.e tua alma ? 

Se nâo o estâs, guarda-te de receber o 
corpo e o sangue do Senhor, porque co
meras e beberâs tua propria condemnac;âOI 
porem se cres corn fundamento que, pela 
misericordia de Deos, esta tua alma digna-
mente preparada para receber a sua divina 
)Iagestade, procura avivar os sentimentoS 

de respeito, de amor e de gratidâo. Con&i· 
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dera prostrados ante O throno do Al tissimo 
a todos os coros dos Anjos, adorando corn 
temor e tremor ao mesmo a quem vas re
ceber. Corn quanto respeito, pois, nao deves 
tu recehâl-o? Contempla o gr:mde amor 
que te tem o que vas a recebor, quando 
sendo teu CI·eador e teu Senhor, Creador 
e Senhor unico e absoluto de todas as cou
sas, quer vir hospedar-se em teu peitol Oh 
bondade I Oh dignacao assombrosa I Com 
quanto amor, pois, deves tu receber a um 
Deos que tanto te amal Considera, oh alma 
christa, se podes, a grandeza de taman ho 
beneficio, de tao singular flneza, e conhe
Ceras quao agradecida deves recebâl-o. 
VOlve teu pensamento ao Senhor, e dize
lhe, mais corn o coracao de que com a 
boca : 

Senhor, eu nao sou digno de que entreis 
em minha pobre morada; porem e tanta 
vossa bondade que quereis honrar-me corn 
vossa presenca. Tremo, Deos meu, ao Con
siderar que posso nao receber-yos tao di
gnamente coma o permitta a minha misera 
'!ondicao,ja que posso nao receber-yos co
mo merece yossa santidade infinita. Aju-
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dai-me v6s, Deos e Senhor meu, e suppri 
com vossa graca o que raita em minha 
disposicăo . Nao permittais que vosso sa
cratissimo corpo sirva de condemnacăo :i 
minha alma, 'que tanto vos cusLou a res
gatar do poder do demonio. Permitti, Se
nhor, que vos roceba corn coracăo puro; 
para que nelle encontre vossa l\fagestade 
infinita uma morada que nao vos desa
grade, eu receba por este mode o penhor 
seguro de minha salvacao. Amen. 

Dira corn o Sacerdote o JJomlne, non turn di
CnUI, ete. 

Senhor, nao sou digno nem merecedor 
que entreis em minha pobre morada; mas, 
por vossa santissima palavra, meus pec
cados serao perdoados, e minha alma 
seră să 6 salva. 

o tempo que rcstar ato! receber a aagrada collt" 
munhăo, p6de empl'cgăl-o a rezar as 8cguinlc5 ora
o;Ocs ou outras slmilhanles. 

DESEJOS DE BOAS DISPOSI~OES. 

Oh I quanto desejo t6r as disposiCoe~ 
corn que V(\~Ra ~fiii Santissima vos recebeO 
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em seu casto seio no dia de vossa Encar
naf,;âo, e aproximar-me de vosso divina 
acatamento com a reverencia corn que vos 
adorâo todos os Santos e espiritos bema
Venturados I 

Quem me dMa a grandeza dos Ceos, a 
PUreza das virgens, e o abrazado amor dos 
~eraphins, para preparar-vos um throno 
digno de vossa divina lIIagestade I 

Oh I que ditoso eu fOra, se em graf,;a re
ceMra o Autor da vida I Que rico flcara eu 
Se em graca e pureza vos possuira! 

ORA~AO A NOSSA SENHORA. 

O' Senhora minha bemditissima, a vas 
tecorro para que me communiqueis algu
ma parte das grande~ e sublimes disposi
COes corn que soubestes corresponder â 
singular prerogativa de !lfâi de Deos para 
que fostes escolhida. 

ORAltAO AO ANlO DA GUARDA. 

Anjo bemdito, se a vossa .guarda me e 
sempre necessaria agora mals que nunca 
defondei-me dos mâos pensamentos, e das 
tentaf,;oes do espirito maligno, para que so 
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pensa am meu Salvador, a ella ma una e 
d'alla me năo sapare para sampra. 

Quando for comn.ungar, excitaTe. de novo a sua 
fo! Da preseoc. real de Jesu-Cbt-isto 00 santissimo 
sacrameoto da Eucharistia, fazendo o seguinte 

ACT o DE AMOR. 

O' divina fogo da caridade I quem me 
dera aproximar-ma de vas corn o mesmo 
amor corn que vindes a mim I Amo-vos, 
Senhor, quanto posso, mas nITo e bastante; 
fazei que vos ame ainda mais. Abri-me os 
bracos de vossa bondade, Salvador meu, 
e recebei o que vai receber-vos corn con
fianca e amor. 

Ao receber o Santissimo, sem pronunciar corn 
a boca, senăo corn a menle, dira: 

O corpo de meu Sanhor Jasu-Christo 
guarda a minha alma a a lava para a vida 
etarna. 
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~k>-o-c:>-<>--o-<>-<>--<>-<>-o-o-<l>-O--<'-C-<>-<C>-<>-o-<l-o~ 

ACCAO DE GRACAS 

DEPOIS DA COMlIfUNHAO. 

Abismado, Deos meu, e confundido corn 
oinestimavel beneficio que acabais de dis
Pensar-me, năo sei coma dar-vos as gra
t;as, e manifestar-vos meu agradecimento. 
Vos , Senhor, penetrais OS coracoes, tudo 
estă patente a vossos olhos. Vos sabeis a 
disposicao de minha al ma, sabeis quaes 
sao meus sentimentos de gratidăo e de 
amor pela ineffllvel bondade corn que ha
veis querido entrar dentro de meu peito. 
Eu seria a criatura mais ingrata e perver
sa, se năo vos amasse ardentissimamente. 
Năo contente Deos meu, corn haver que
rido vestir-vo~ do saial da infeliz natureza 
humana padecer e morrer em uma cruz 
~Udo po~ amor de mim, que sempre fui 
lntlel e peccador, ainda me quizestes dar 
uma prova de vosso amor, digna tăo so
mente de vossa omnipotencia. Quizestes 
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ficar para sempre como homem noaugusto 
Sacramento do Altar, e servir-lbe de celes
tia] a1imento. Como invelăo os Anjos a 
dila do homem \ Quăo ennobrecido me 
ncho eu agora que vos tenbo dentro de mim 
mesmo 1 Bemdito sejais miI vezes, Deos 
meu, Pai das misericordias ; eu vos louvo, 
eu vos bemdigo corn toda minha al ma. 

Ja que por vossa dignacăo estais dentro 
de minha pobre morada, atrevo-me a pe
dir uma graca, uma so graca a meu divinO 
hospede. E coma m'a negara quem tanto 
fez por mim, quem me criou, quem me 
conserva a vida, quem me sustenta, queto 
morreo por mim, quem desde o excelso al
cacar de sua gloria se digna descer e en
trar em minha casa, em mim mesmo? 

Peco-vos pois, Senllor, que me livreis 
do horrivel vicio da ingratidăo. 

Corresponda eu, coma devo, a tanW 
amor; nao tenba eu outro pensamento se
nilo vos e vossa lei; nao tenha outro desejo 
nem outra vontade senaa servir-vos e agr:t 
dar-vos. Eu quero ser agradecido, so posso 
sM-o amando-vos corn todo meu coraCăo , 
corn toda minba alma. e corn todas minbas 
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forcas; e so pOSSO amar-vos asşim, cum
prindo exactamente vossos santissimos 
tnandamentos; por~m vas sabeis, Deos 
Meu, quăo fraco, quăo debil sou eu. eon
cedei-·me pois, Senhor, eu vo-b supplico 
encarecidamente, os auxilios de vossa di
vina graca para resistir as suggestiies de 
Satanaz, as vaidades do mundo, e aos af
fagos da carne. Vosso santissi mo corpo, 
que acabo de receber, illumine meu enten
dimento para queconheca e distinguabem 
o bem do mal, dirija meu coracăo para que 
Se incline sempre ao que vos agrada; e 
disponha minha vontada para que ama 
sempro o que vas amHis. e aborreca o que 
Vas aborrecei>.. 

Vosso Santissimo corpo, Sen hor, ja que 
lll.e ha servido de alimento, seja, nito a 
causa de minha condemnacăo, seniio um 
penhor seguro de min ha salvacăo. Possa 
eu, Senhor berndizer-vos, louvar-vos 
gloriflcar-v~s servir-vos, e amar-vos tod~ 
tninha vida n~ terra, e gozar-vos por toda 
a eternidade no Ceo. Arnen. 
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Havendo opportunidade far-se-hăo os seguintes 
acto&. 

ACT O DE FE. 

Creio, meu Deos, que estais dentro em 
mim; antes duvidaria do meu ser e de mi
nha vida que d'esta verdade.Ainda quando 
este mysterio fâra miI vezes mais ineom
prehensivel do que e, nem por isso deixa
ria de erer nelle, porque m.6 {undo em 
vossa infaIIivel palavra. Oh; quâo gratas 
me sâo estas trevas, em que tenho sauda
veI motivo para humilhar meu entendi
mento sob o imperio de vossa verdade ! 

ACT o DE ADORA~AO E ACATAMENTO. 

E possivel que habite Deos em meu eO
racâo! Que aquel!e que os Ceos năopodem 
abranger esteja dcntro em mim 1 O' Deos 
de soberana Magestade, assim vos dais eill 
comida a um vii bixinho da terra? 1 Vas, 
monarca douniverso, abaixais assim vossa 
grandeza a um abismo de I)liserias ? \ E 
guem sou eu para que vos digneis sequer 
de vos lembrardes de mim?l Ohl eommu
nieacăo iueffavellOh! exeessode bondade! 
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Adoravel Salvador meu, reconhecendo 
vossa divina excellencia, me prostro aos 
sagrados pes de vossa Magestade, e vos 
adoro como filho unigenito de Deos, meu 
primeiro principio, meu soberano bem e 
meu ultimo fim. ahi quăo feliz me julgo 
por assim depender totalmente de vasl De 
novo vos adora de todo meu coracao e 
COrn todos os affectos de minha alma! 
Oxală podMa eu adorăr-vos tao perfei

lamente como vos adorăo os espiritos bp.m
aventurados da corte celestial. 

l\linha alma desfallece em vossos atrios, 
recebei-u em vosso santuario, para que 
unida aos c6ros angelicos vos tribute lou
vores e adoracoes por secui os sem fim. 

ACTO DE AGRADECIMENTO. 

Que darei eu ao Senhor por todos os 
beneficios que d'elle tenho recebido? Co
mo se nao bas tara ter-me criado, ter-me 
umado ao ponto de morrer por mim, vem 
elIe mesmo dar-se a mim em comidal Vem 
encher-me de abundantes gracas, e me 
prepara a vida eterna I 

Bemdize, alma minha, ao Senhor ; bom-
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digăo minhas entranhas seu nome sanlo. 
Bemdize, aJma minha, ao Senhor, e nâo 
Ilsquecas nunca as gracas de que te enri
queceo. Virgem santissima. bemdito seja o 
fruto de vosso ventre, Jesus. Bemrlizei-o. 
e por mim Ibe dai gracas, Celestiaes Espi
ritos, Santos e Santas que o vedes, e go
zais de sua divina presenca.Bemdito sejais, 
Senhor, emil grac;as vos sejăo dadas. 

Quanto cabe em minha fraqueza, co
nheeo p~la fEi a grandeza incomprehensi
veI do presente que me haveis feito. 

Conheco que niia era digno de tăO 

grande dadi va, e que so a de va â vassa 
graea e misericordia. Penetrado estoU, 
Deos meu, de reconhecimento e de jubilo. 

Farei, Senllor, quanto em mim for para 
que toda minha vida seja uma continua av
e,io de gl'ac;as, e proponho de vas ser grato 
por meio d'uma ardente caridade, e polo 
desvelado desejo de nada dizer nem fazer 
que seJa contrario ă. vossa divina vontado. 

ACTO DE OFFERECIMENTO. 

Deos de minha alma, vossa caridade m8 

insta. Se v~s dignastes de qar-vos a mim, 
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!usto e que tambem eu me de e consagre a 
vos. Justo e que nutrindo-me, a vivendo 
d~ vos, ja năo viva para mim, sanao para 
vos que por mim morrestes e ressusci
tal;tes. 

Por quem sois, Seuhor, acceitai mi seri 
~ordiosamente a offerenda que de mim vos 
aCo. Offereco-vos meu coracăo, agora que 

o Consagrastes com vossa santissima pre
~env~ ; fazei, Senhor, que ella seja UI~a 

Ostla pura, santa, viva, e que vos seJa 
agradavel. Offereco-vos meu coracăo para 
detestar e aborrecer o peccado, amar-vos 
e temer-vos; rninha memoria, para lem
brar-me de vos e de vossa misericordia ; 
lllaus o\hos, para var as vossas maravilhas, 
eler VOssa santapalavra escrita; meus ou
V1dos, para a ouvir pregada por vossos 
Il"lInistros; millha lingua a minha boca, 
Para can tar YOSSOS 1 ou vores e receber vosso 
sacrosanto corpo; meus pes, para andar 
llelo cam\nho da VOS50S mandamentos; ·em 
(itn loda minha pessoa, para servir de in
s [rumanto a pureza ea justica. Submetto
~e de toda meu coracăo â vossa santa von
ade; acceito de tom grad o tudo que vos 

li 15 
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aprover enviar-me; nao vos peco nom a 
vida nem a morte, nem a saudo nem a 
doenca, nem a pobreza nem a riqueza. 
Digo samente que em tudo seja feita a 
vossa vontade, Deos meu, e nao a minha. 

ACTO DE PETI'iAO. 

Estais dentro em mim, 8enhor, nao me 
abandoneis. Que nao devo elt esperar de 
vossa bondade,depois de vos haverdes dado 
a mim? Augmentai em mim a fe, a espe
ranca, a caridade. Fazei que eu ame o qU B 

me mandais, e deseje o que me promt\tteis. 
Dai-me fortaleza para cum prir vossos mall" 
dados, e mandai o que for vontade VOSSU. 

Habitai em mim por vossa graca, e fazei 
q'ue eu habite em vas por vesso amor, pela 
obediencia a vossos mandamentos, e pela 
inteira tidelidade a seguir o caminho que 
v6s me deixastes trilhado. Amparai-me, 
Senhor, em minhasnecessidades, guard uJ' 
me de meus inimigos, preservai-me do paC' 
cado, nao me abandoneis na tentacao,e dai
me tudo o que hei mister para o corpo e 
para a alma, e para alcancar a vida eterna. 

Isto que vos pecopara mim o pecoigllal-
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mente, 6 Deos meu, para todos os fieis, e 
\lm particular para meus pais, parentes, 
Umigos e inimigos, se alguns tenho. Dai
Ihes as gracasque lhes suo necessarias, fa
Zei-lhes conhecer e cumprir vossa santa 
VOntade. V6s promettestes, Senhor, ficnr 
corn a vossa Igreja ate li. consummaciio 
dos seculos, defendei-a e protegei-a con
lI'a seus inimigos, e conservai-a em paz e 
Uniiio. 

Dai-lhes sacerdotes e pastores segunao 
~osso coracăo; conservai em snntidade e 
J~stica os que Ihe haveis dada, e fazei-os 
dlgnos Mi nistros da vassa ali ianca, enchen
do-os de vosso Santo Espirito. Fazei que 
Os justas perseverem na re, e cresc,lo em 
vosso amor e vossa graca. Convertci os 
Peccadores allumiai os inrit~is, consolai os 
afflictos.Dai aos fieis defuntos a luz e o des
canCo eterno. Todas estas peticoes vos fa<;o 
agora, Senhor, corn mais instancia,porque 
vos dignaslE'S de en.rar em minha alma: 
attendei_as, por quem sois, e despaxai-as 
Por Vossa illfinita misericordia. Amen. 

s Se o dia dacommunhâoforde iodulgencias, adiante 
e aCbar,j o modo de as gaohar. Coo.sulle-se o indice. 
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~ 

DA 

COl\Il\IUNHAO ESPIRITUAL. 

A communhăo espiriLu:tl, conforme 
santo Thomaz, consiste num desejo ar
dente de receber a Jesus sacramentado, e 
num amplexo amoroso, como se jă o hou
veramos recebido; senLenca que o sagradO 
Concilio de Trento confirmou, dizendo : «A 
communhăo espiritual consiste num ar
dente desejo de rec!lber a Jesu-Christo sa
cramentado e a alimentar-se do păo ce
lestial, corn uma fe viva que obra pela 
caridade, e que nos faz participantes dos 
fructos e gracas do sacramento eucha
risticoll (1). 

Quanto estas communhoes espirituaes 

sejăo agradaveis a Deos, e quantas grac;aS 

por este meio recebem as aimas fervoro
sas, assâs o decJarăo as palavras do Sa
grad o Concilio, e assâs o provăo os exem-

--------------------------------
(1) Ses XIII, cap. 8. 
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pIos dos Santos que por este moda fizerăo 
tao rapidos progressos no caminho da 
Perfeivao. Este sflnlo exercicio e niio so 
aUlorizado pela frequente uso das almas 
devotas que o praticăo, senlio que os dou
tOres mysticos o 10uvăo e inculcao muito, 
e exhortăo os fieis ao seu uso. Sendo esla 
dcvovăo tăo util, nenhuma ha que seja 
Illais facil, pois se pode fazer a todas as 
Illissas que se ouvem, senaa tambem a 
qualquer hora do dia, pela man ha, li tarde, 
oi. noite, na igreja ou em nosso aposento, 
S?1ll que ninguem nos veja nem ser pre
cIsa estar em jejum. Oh I quantas almas, 
Por esta saudavel prâtica, se elevârăo a 
Ullla eminente santidade I 

:se a commuDbâo rspirilual se fizer oi Missa, uni 
vOs ao sac('rdole quando elle cstiver para commun
g'n'; !londe-vos lIa pr('sell~a de Deos corn grande 
Tnode"tia e recolhimcnlo; fazei um aClo de vel'da
~clra conlri~lîo cos aelos de amor e bumildllde que 
toslUlllais fazrr quaodo communff1lls verdatleira_ 
~cnle, junlalldo a cllcs um dcseJo a,'denle de re
ecber a Jcsu-Cbrislo sacramenlado; e para animar 
~lals VOssa devo,ao, imaginai qLle a V,rgem saD-
8~Ssllna . ou al(l"um de vossos, Padroe,ros V('!l1 pre
benlar-,os aSllSTada hoslla; tigural -vos que 11 rece-

16 realmente, e leudo a Jesu-Chrislo cSlrcila-
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mente unido a vosso peilo dizei corn amoros08 ar· 
fectos. 

Meu adoravel Jesus, creio firmemell te 
que estais realmente presente no Santis
simo Sacramento do altar; nelle vos ado
ro, e vos amo sobre todas as cousas; de
sejo, Senhor, receber-vos corn todo o ar
dor de minha alma; mas ja que niio posso 
l'eceber-vos sacramentalmente no meu co' 
racâo; e coma se vos tivera ja recebido, 
vos abraco e me uno todo a vOs. Ahi Se
nhor, nâo permittais que de vos jamai5 
me aparte. 

Conscrvai-vos em silcncio e supponde quc De06 
esta Ijcntro rm vlls mcsrno; fazei dcpois 05 ~cto5 
de adora<;ăo e agradrclmcnlo como se houvercl6 

eommunr;ado realmente. 
Se a comrnunhâo cspiri tual se năo fizer a MisSiI. 

nao poder<lls unir-vos ao Sacerdotc; mas farcis 1I~t1 
aclO de vCl'datleira cOnLri~ăo, e como prepara,ilO 

direis o scguinle: 

1. Dai-me, Senbor, aquella pureza de 
coracăo tăo necessaria para me aproxiluar 
e me alimentar de v6s que sois minha VI' 

da, meu sustento, minha fortaleza e meu 
eouforto. 

2. Excitai em mim, Deos meu, sen ti'" 
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me-ntos d'uma contrit;:âo tao perfeita, d'u
ma humiJdade tao profunda, que possa 
agradar-vos e attl'ahir-vos a mim. 

3. Suspiro por aquelle que ama como O 

cervo sequioso suspira pelas aguas das 
fontes; sinLo-me faminLo do păo de vida, 
e todo meu desejo Ei nutrir-me d'eJle e 
alojar em meu peiLo meu amado. Vinde, <> 

meu Jesus, amor e vida de minha alma, 
vinde a meu pobre eorucâo; saeiai meus 
desejos, sanLifieui minha alma; vinde, <> 

duleissimo Jesus 1 em vas deseancarei. 

Oizei dcpois : lI'Jeu ado/'avel JesuS, etc .• coma 
acirna. 

P6de ai lida fazer-se mais brcve a commuohăo es
PIl'ilual, dizcodo s6menle: 

Creio, meu Jesus, que estais no Santis
sitno Sacramento; amo-vos, adoro-vos, e 
desejo muito receber-vos; vinde ao meu 
corat;:ao, estreitamente vos abraco, nao 
\ os ausenteis de mim. 
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MEIOS CONDUCENTES 
Il EFFICAZES 

PARA OS PENITENTES EVITAREM A RECAHJDA 

E SE ANDIANTAREM NAS VIRTUDES. 

-o@o-

Duas sortes de meios podem preservar 
aos penitentes da recahida, e fazei-os adi· 
antar no caminho da perfeicăo. 

Os primei ros săo os que os confessores 
podem pâr em uso da SUf! parte; e os se
gundos săo os que os proprios penitentes 
devem executar por si mesmos. 

Os meios que os confessores podem pâr 
da sua parte săo quatro principaes. Opri' 
meiro li rogar muito a Deos por elles ; por
que as nossas orac6es alcancăo as gracas, 
sem as quaes todos os trabalhos e diligen
cias exteriores servem de pouco. 

O segundo li dar-lhes bom exemplo corn 
uma vida bem regulada. O terceiro ti pres
crever-lhes as praticas que elles devem ob
servar, e tudo O mais que devem fazer, e 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



PARA EVIl'AR AS REGAHlDAS. 191 

eVltarnas differenles conjuncluraS e occa
sioes em que se acharom. E o quarlo El fa
zeI-os vir de tempo a tempo, para os for
tifiear, e dar-Ihes novos conselhos, de que 
elles necessitarem. 

E os meios de que os penitentes devem 
sorvir-se da sua parte sao os seguintes: 

1.Evitarem as occasioes do peccado,prin
cipalmente aquellas em que ja cahirao. 

II. Mortificarom generosamente as pai
l(Des, que os conduzirao ao peccado; e to
dus aquellas que novamente os poderao 
fazer cahir no mal. 

Taes saa em alguns a soberba, a avareza 
e a impureza alem de outros vicios capi
taes. E para 'os mortificarem, e preciso · 
qUe elles resistuo a todos os movimentos 
c1esordenados que sentirem, e fazerem 
ainda actos de humildade contrarios. Por 
eX.emplo : fazerem actos de humildade, 
Contra os sentimentos da soberba, actos de 
liberalidade e caridade, contra a paixâo 
da avareza que os inclina a nao dar Cousa 
alguma, et~. . 

:E necessario tambem que mortifiquem 
Os habitos viciosos de jogar.de murmurar , 
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de frequentar os lugares de divertimento, 
e outros semelhan tes, abstendo-sc de fazeI' 
u mao uso, a que elles os levăo. E esta re
sistencia poră os penitentes em cstado de 
viverem, sem tornarem a recahir em pec
cado. 

III. Nos domingos e dias festivos, terern 
algumas horas de liCno espiritual, e assis' 
tirem a todas as instrucc5es e sermoes que 
poderem ouvir. 

IV. Renovarem cada din os propositoS 

que houverem feito de evitar os peccad05 

em que frequentemente cahirăo, e pedir a 
Deos corn muita instancia os soccorroS 

que Ihes săo necessarios para a sua intei-
. l'a emenda. 

V. Confessarem-se com frequencia, El 

commungarem naquelles dias que o con
fessor lhes determinar. 

VI. E quando senao confessarem de oito 
em oito dias, fazerem pelo menos em to
dos os domingos exame dos peccados 
commettidos na semana. E pedirem logO 
perdăo a Deos, e 110 santo sacrificio da 
missa, Corn que merecao cOllseguir a ef
flcaz graca para a boa emenda da vida. 
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VII. Serem diligentes em se levantar de 
manhă para offerecer a Deos as obras -e 
trabalhos d'aquelle dia, e acceitarem corn 
submissăo os males que lhes podem sobre
vir i e alam das outras suas orac6es, pedir 
a Deos graca para nunca mais peccar. 

VIU. Preverem, e acautelarem-se nas 
occasioes do peccado, que poderăo encon
tmr durante o dia, por causa das pessoas 
com quem se podem achar, e pelas occu
pacoes que houverem de ter; tomarem as 
medidas necessarias para nao peccar. 

IX. Occuparem-se continuamente em 
alguma cousa ulii; segundo a sua condi
eao e estado. 

X. Andarem sempre na presenca de 
Deos' e se divertir o ontendimento, tor
nare~ a lembrar-se d'ella corn alguma 
devota jaculatoria. 

XI. Reflectirem muitas vezes sobre o 
fim para que Deos nos criou, enos poz 
nes te mundo ; sobre a vaidade dos bens da 
terra, e sobre os nosSOS quatro ultimos lins, 
a que chamamos Novissimos do homem. 

XII. Assistirem li missa lodos os dias' e 
nao podendo, rezaram algumas oraeoes ~o. 
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caes em uniăo das missas que se disserem 
naquelle dia. 

Xlll. Proporem firmemente de nâo com
meller peccado corn pleno conhecimento 
e deliberado proposito. 

Xl V. E conhecendo haver cahido em al
guma falta, pedlrem lege perdăo a Deos 
de Lodo o seu coracâo. 

X V. F azerem todos os dias exame sobre 
o vicio a que sao mais sujeitos, e fazerem 
aJguma penitencia todas as vezes que ca
hirem nelle. 

XVI. Examinarem-se ă noite dos pec
cados e faltas de todo o dia ; pedindo 
perdăo a Deos de o haverem offendido, e 
Lomando-os na lembranca para se confes
sarem d'elles. 

XVII. Fazerem annualmente uma re
vista dos peccados que houverem com
mClLido naquelle anno, para conhecerem 
melhor o estado da sua consciencia. 

X VIU. Nos domingos e dias festivos, as' 
Sislirem li missa e officiosdivinosquanto 
llJes lor possivel, e evitarem os jogoş, se
culares divertimentos, corn que se profa~ 
oa a santidade d'aquelles dias. 
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XIX. Porem a principal da sua devoQao 
Da fugida dos peccado~, em f"zerem bem 
ao ţlroximo, segundo as suas posses; oa 
rnortificac;;ăo das paixoes, e desapego das 
Cou.oas do mundo; no cumprimento das 
ObrigaQoes do seu estado, e na pura in ten
gao de serVIr a Deos. 

XX. Observarem finalmente em espirito 
de mortificac;;ao o~ jejuns o abslillencias 
ordenadas pela Igreja, e soffrer com su b
missao as penas e afflicC;;o/ls que a diviJla 
Providencia Ibes envia. 

Estas virtuosas pratir.as conv~m a loda 
sorle de pessoas, de qualquer condic;;ăo e 
astado que sejao; e da parte dos confes
sores esta o instruil-as e cos tu mâl-as pou
co a pouco. E agora porei aqui outr;IS. 

PRATICAS 

para as pessoas que desej1io dar-se mais aos 
exercidos da devo9uo, e adianlar-se DO 

caminho e amOJ' de Deos 

I. Fazerem todas as manhâ:s, pelo me
nos, maia hora de medita~ăo. 
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II. Examinarem-se todos OS dias sobre 
aquelle defeito que desej ăo evitar ou 
sobre a pratica d'aquella virtude que pre· 
tendem seguir. 

III. Terem alguma IiQăo espiritual, e vi
sitarem O Santissimo Sacramen\O em hora 
opportuna. E nao podendo ir a igreja, l'e
tirarem-se para este effeito a algum lugar 
solitario. 

IV. Rezarem o officio de Nossa Senbora 
e o TerQo do seu Rosario corn attenQăo de
vota as suas palavras e mysterios. 

V. Confessarem-se todos os oito dias, e 
corn mungarem mais ou menos vezes, como 
Ihes insinuar o seu confessor. 

VI. Fazerem todos os mezes um dia de 
retiro espiritual , e exame dos peccados e 
faltas que houverem commettido naquell e 
tempo. 

VII. Fazerem pela semana alguma boa 
obra, como poderem, fora do ordinario. 

VIII. Comerem e vestirem do moda mais 
simples e honesto que lhes for possivoi , 
conforme a seu estado. 

IX. Quando nao tiverem occupar;oos 
bastantes em que gastar o tempo, faraD 
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algum trabalho manual em servico de 
Deos ou do proximo. 

X. Regularem bem as esmolas que po
dem fazer cada mez (alem do que (liaria
mente derem aos pebros mendicantes), e 
porom a parte, no fim do mesmo mez, o 
que poderem dar de esmola, para o appli
carem a alguma pessoa mais necessitada , 
Ou para outra obra pia. 

XI. Fazel'em todos os annos uma re
vista geral do que houverem obrado pela 
decurw do annoantecedonte, DO fim d'um 
reti ro de mais dias, segundo o conselho 
de seu confossor. 

Xl]. Podi rem ao mesmo con fessor que 
regule o tempo e exercicios santos que 
l)averăo de fazer nO anno seguinte. 
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VARIAS ORACOES 
PARA AS DIFFERENTES NECESSIDADES 

DA VIDA. 

~o

PADRE NOSSO, 

EXPLICADO AO COMMUM DOS FIEIS. 

PADRE NOSSO, 

Amantissimo, sapientissimo, clementis
simo Criador do universo, e admiravel na 
providencia corn que tudo dispondes ego
vernais; 

QUE ESTAIS NO cEo, 

Como principio e causa unica dos seres 
criados, como fim a que devem tender os 
humanos, como fonte inexhaurivel de gra-
ca, como coroa immarcecivel de gloria, e 
como oceano ele incomprehemivel beati
tude; mas que tam bem estais na terra e 
em todo o lugar, e me vedes, posta que 
eu vos nao veja senao corn o desejo ; 
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SANTIFICADO SElA 

Corn fe viva, firme esperanc.;a a abrazada 
caridade, 

o VOSSO NOME, 

Santissimo; conhecido seja, amado e 
adorado vosso nome eterno e inefTavel, o 
Jehova; vosso du1cissimo nome, o Espirito 
Paraclito; vosso nome santo, o Deos un(} 
a trino, seja de mim e de todas as almas 
engrandecido e louvado; 

VENHA A NOS 

Nesta hora de vos apartado~l desterra· 
dos da celesdal patria neste valle de lagri
iIlas; 

o vosso REINO, 

.R.eino de paz e de espiritual jubilo, 
ralno de justic.;a e cordial amor, nem reine 
alU IUinha alma outrem senaa v<is; 

SElA FEITA 

Năo so em mim senao em toda criatura, 
seIU resislencia nem contradicao: 

n i6 
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A VOSSA VONTADE, 

Cujo poder se ostentou na criacăo. cuja 
misericordia se fez patente na redempcăo, 
e cuja benellcencia se mostra na justifica
Căo dos peccadores; 

ASSIM NA TERRA 

Em que sintăo I)S măos os castigos de 
vossa juslica, experimentem os Libios OS 

toques de vossa graca, e recebăo os bons 
os favol'es de vosso amor; 

COMO NO cEo; 

Vos amăo, adorăo e reverenciăo os bem
ayenturados em delicioso acatamento. 

o PĂO NOSSO 

Năo so o do corpo que e necessario para 
a vida, senaa o da alma, sem o qual niiO 

ha salvacao; o păo de vossa palavra que 

nutra no~so espirito, o păo de vossa graCa 
que santifique nosso coraciio, seja esendo 

contra as lenlacoes e poderosa ajuda. 

DE CADA DIA 

Sem o qual nada pod~mos. Fracos e car-
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regndos de muitas miserias, em breve des
fallecemos se nos năo dais o celestial aJi
mento ; a nos servos, posto que ingratos 
e indignos. 

NOS DAI HOJE; 

O alimento que sustenta osjustos e con
'Verte os peccadores, nesta hora, hoje e 
sempre para que tenhamos forea para bus
car-vos, e resolucăo para seguir-vos. 

PERDOAI-NOS 

Senhor de misericordia, Pai amanlissi
mo, e Deos de loda a consolaeăo, 

AS NOSSAS DIVIDAS, 

'fantas e tăo enormes que contra vossa 
bOndade temos commettido; muitos e mui 
graves săo nossos peccados; dividas săo 
que por nossa pobreza de boas obras nâo 
POd8mos pagar, por isso vos pedimos que 
nO-las perdoeis. 

ASSIM COMO NOS PERDOAMOS 

Por amor de vos, a imitaeăo de vosso 
clementissimo Filho, 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



VARIAS ORAqOES 

AOS NOSSOS DEVEDORES; 

Isto e, aos que nos teem offendido, tudo 
quanto contra mim teem feito, COrn todo 
o corucao, e COrn quanta vontade devo. 

E NAO NOS DEIXEIS CP.HIR 

Retirando-nos os auxilios de vossa gra~ 
ca, e desemparando-nos; 

EM TENTA~AO, 

Entao, mais que nunca, nos tende da 
vossa măo, para que contra nos niio pre
valecăo os implacaveis inimigos de nossas 

almas, o mUlldo, o demonio, e a carne; 

MAS LIVRAI-NOS 

Senhor, por vossa bondade e patern al 
amor; 

DE TODO MAL. 

Qua affliga o corpo a atormanta a alrn3 , 

mas sobre tudo do grande mal quee o pec-
cada, a dâ morte a alma; livrai-ma da mill\ 
masma que sempre fui contra vas e contra 
o bem da IDinha alma. 
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AMEN. 

Assim seja, Senhor, para maior honra e 
gloria vossa, emenda de minha vida, e 
PrOveiLo de minha alma. 

AVE MARIA, 

&Ir.LIC!DA 

AO COMMU~1 DOS FIEIS. 

AVE MARIA, 

Eu vos saiido, ci Filha predilecta de Deos 
~adre, o lIfăi privilegiada de Deos Filho, o 

sposa purissima de Deos EsplJ'lto Santo ; 
ave, Senhora do mundo, dos humanos va
ledo ra, dos anjos Rainha; ave lIIaria, dos 
PeCcadores refugio, dos attribulados estrel. 
la, e dos extraviados segura guia; 

CHEIA DE GRA~A; 

!'iăo s6 para vos sonao para nos que a v' , 
Os recorremos ; da culpa isenta, toda for. 

lUosa e bella, lIIăi de Deos humanado sem 
QUebl'll. da virginal pureza j 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



204 VAIHAS ORA~5ES 

o SENHOR Il COMVOSCO. 

Para por vosso meio ser tambelll com
nosco; pela enehente de suas graCas e es
peeial predileec;ăo vos elev ou aeima de to
das as criaturas, e sendo Irmăo nosso por 
se ter dignado de ser Filbo vosso, nos en
ebeo de eonfianca em vossa maternal pro
teecăo. 

BEMDITA SOIS vas ENTRE TODAS AS 

MULHERES; 

Porqua sa vas fostes aeeeita ao Senbor, 
sa vas aehastes graca em sua presenca, 50 
vos tivestas a gloria de ser l\făi, sem dei
xar da ser Virgam, a por isso sa vas sois 
segura proteetora nossa. 

BEMDITO Il o FRUCTO DE VOSSO VENTRE , 

Fructo de vida a remedio de nossas ml
serias; fructo esperado dos prophetas, 
desejado dos patriarehas, e aos homens 

dado para salvacăo e ventura; fructo de 
radempCăo amorosa, que de eseravos ~o 
demonio nos fez filhos de Deos, e rehabl~ 
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litou il posse da perdida patria; fructo de 
consola\(iio. 

JESUS. 

Caridade, infinita, amor meu, e Salvador 
meu, que de vossas purissimas entranhas 
tirou o sangue que por mim derramou na 
cruz. 

SANTA MARIA, 

Oh doce nome! que de esperancas tu 
nos inspiras 1 que de consolacoes derra
mas em nosso peito 1 Nome de nossa va
ledora, que e 

MAI DE DEOS, 

E Măi dos homens; que podllres, que 
privilegios, que sublime grandeza vos nao 
concede o singular tituJo de Miii de Deos l 
que piedosos e maternaes sen timentos năo 
deve inspirar-vos o glorioso titulo de ~făi 
dos homens, a quem gerastes por filho~ 
a.doptivos nas prodigiosas dores do Ca!vâ
rlO 1 Que fundada esperanca nao devemos 
nas ter em vossa efficaz protec<;iăo I 

ROGAI POR NOS PECCADORES, 

Por mim, que tITa ingrata sau, que tanta 
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tenho peccado contra a lei de vosso Filho 
e meu Salvador; por todos os peccadores, 
que ousadamente proyocăo a sua j ustiCa ; 
por todos nas intercedei corn entranhas de 
misericordia. 

AGORA 

N"esta hora em que a vas recorremos e 
buscâmos a nosso Deos e Senhor, para que 
o achemos enos receba por vossa media
CâOj 

E NA HORA DE NOSSA MORTE. 

Alcancando-nos O dom precioso da gra
ca final, a remissâo de todos nossos pec
cados, para que corn vosso unigenito Filbo 
para sempre vos vejamos e amemos pa 
eterna gloria. Amen. 

SAL VE RAINHA. 

AO COMMUM DOS FIEIS; 

com que, nas suas arnic~s. poderao invocar a 
prolecc;âo da Santissima Virgem. 

SALVE, RAINHA, 

Blloodita, venerada sejais, gloria vos seja 
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dada por todas as criaturas no Ceo e na 
terra, Esposa do Rei Omnipotente, lIfăi do 
Rei da gloria, que reinais e deveis reinur 
sompre, como soberana, em nossos cora
~oes ; 

MAI DE MISERICORDIA; 

l\1ăi no affecto, :'Ilai no cuidado, 1I1ăi no! 
desejos e na diligencia por nossos provei
tos verdadeiros e substunciaes, e 1\1:1i corn
passiva, que em suas entranhas se doe de 
nossos extravios, de nossas faHas, e da 
nossa miseria. 

VIDA, DO~URA; 

Por cuja intercessâo, por cujo soccorro 
muito especialmente, e que nos pod&mos 
viver a vida do espirito em sefl'ico do Se
nhor, e por cujo amparo e beneficio e que 
em muitos cusos conservamos e dilatamos 
ate a vida do corpo. - Cujo nome Ei suave 
a nossos corac5es, e em cujo patrocinio Ei 
doce e suavissima a nossa conJian~a. 

ESPERANqA NOSSA. 

De cuja compaixăo para comnosco e alta 
valimento com e bemdito Filho, fi que noll, 
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tăo fracos, tăo pOUCO dignos de nos apre
senlarmos ante o seu lllfono, podemoses
perar e esperâmos que e!le se dignarâ de 
nos olbăr com piedade. 

DEOS vos SALVE. 

Bemdita, venerada sejais, gloria vos seJa 
dada por todas as criaturas no Ceo e na 
terra. 

A VIlS BRADAMOS, 

OS expulsos, os lanQados, por severo 
mas justo juizo, em razăo da culpa, da 
mimosa patria, do lugar de innocencia, de 
delicias, de completa bemaventuran\{a. 

FILROS DE EVA; 

Procedidos, pornatureza, da mulherque 
dando ouvidos ao espirito de engano, noS 
envolveo na massa infeliz da corrupcăo; 
da mulher, por quem nos vierao tamanhos 
damnos e prejuizos, de que sa por vas noS 
chegou remedio; da mulher, a que so a 
vas pertence mudar o nome, dando-nos, 
em lugar ae m'l i ].lou co lembrada da nOSsa 
venlura, mai efficazmento sollicita e amo~ 
rosa. 
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A VOS SUSPlRAMOS, 

Enviamos, pedindo ajuda e favor, as 
vozes mal formadas e intercadentes, por 
que usăo explicar-se os corac6es anciosos. 

GEMENDO E CHORANDO. 

Entre gemidos e pranto; que nos nâo 
cabe outra cousa ă vista de tantos males e 
apuros de que Ei cheia, de que Ei tecida a 
pobre vida humana. 

NESTE VALLE DE LAGRIMAS, 

Neste misero desterro, neste mofino 
mundo, nesta terra de tormento e dor, a 
que romos condemnados em razâo da de
sobediencia e soberba. 

EIA POIS ADVOGADA NOSSA; 

Ouvi pois oossos brados, attendei oos-
80S suspiros, gemidos e lagrimas; - o 
defensora e intercessora nossa 1 

ESSES VOSSOS OLHOS MISERICORDIOSOS 

J.. Nas VOL VEI. 

Ponde em nas vossos olhos compassivos 
e cheios de ~iedade. 
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E DEPOIS D'ESTE DESTERRO, 

E quando corn o fim de nossa vida tiver 
fim a morada neste valle de miseria e 
amargura, a que nos trouxe a culpa j 

NOS MOSTRAI A SESUS, 

Fazei-nos ver, face a face, Jesus, cuja 
presenca e clara vista e o summo da glo
ria que sobretudo desejâmos. 

QUE ii BEMDITO FRUCTO DO VOSSO VENTRE. 

Jesus, que e O abencoado fructo do vos· 
so ventre, onde, por obra maravilhosa do 
Espirito Santo, foi concebido, tomando a 
nossa natureza. 

<> CLEMENTE, <> PIEDOSA, <> DOCE I 

Remedio, beneflcio, dom grandioso, que 
anciosamente desejamos alcancar, e que 
nlio cessâmos de esperar de quem, como 
vos sois, tăo doce e benigna para os po
bres e pequenos, tâo compassiva corn oS 
desgracados, tâo c1emente para descuI par 
os ·peccadores. 
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SEMPRE VIRGEM MARIA. 

Maria, que ainda que desposada corn 
Sose e verdadeira Măi de Jesus, conser
',I astes sempre pureza incontaminada e 
perfei ta in teireza . 

.,. ROGAI POR NOS, SANTA MADRE DE DEOS. 

Sim, intercedei sempre, pedi por nosao 
divino Esposo e ao bemdito Filho, o im
maculada Miii de JeslIs, qlle eDeos verda
deiro e verdadeiro homem. 

1(. PARA QUE SBJAMOS DIGNOS DA8 PRO

MESSAS DE CHRISTO. 

Afim de que, por virtude de vossa inter. 
ceSS:lO e rogaLivas, nos dll o Senhor muito 
da slIa grar;:a, e delia ajudacos sejâmos tao 
f'onrol'mcs em pcnsamcntos, palavras e 
obras â slIa lei, que por isso merecamos o 
IluC .Iesu.ChrisLo prometteo aos queo ama. 
tem, se '; ,~il'em e servirem corn fidelidade 
e perseveran(a; isto e, a coroa de ,gloria 
em bemaventurada eternidada. 
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AMEN. 

Assim seja, que por vossa intercessao 
piedosa alcancemos a divina graca, e me
recamos a eterna recompensa. 

ORAQAO PRODIGIOSA 

A NOSSA SENHORA. 

Quc se lhe p6de offerecer nos domingos e dias 
feslivos da Măi de [)eos, e em tempo de aft1ic~ăo. 
por algum aperlo espiritual ou lpmporal, em me
moria da vida, paixăo e morle de GlU Sallli,simo 
Fllbo, a qual lJ'aduzio o pe Sarmenlo das Horas do 
Ema Cardeal de Noailles. 

O' Santa lIfaria, eterna Virgem das vir
gens, Măi de misoricordia, Măi de graca, 
esperanca e refugio de todos os afflictos ; 
por aquella espada de dor, quo atravessou 
a vossa purissima alma, quando o vosso 
unigenito Filho Jesu-Christo nosso Senhor 
padeceo o supplicio da morte decruz, e por 
aquelle amor filial, que o fez compadecer 
da vossa dor materna e recommendar-vos 
a seu discipulo S. Joio, herdeiro do per-
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reito amor, que elle vos tinha; rogo-vos, 
Senhora, que tenhais de mim compaixiio , ~ 
me deis remedio na affliceăo, na enfermi· 
dade, na pobreza, na consternae:1o, e em 
qualquer outra necessidade que eu pa
deca. 

O' refugio poderoso dos miseraveis, Miii 
benigna de misericordia, prc.m ptissima li
bertadora dos degradados fiI hos de Eva, 
ouvi os meus rogos, e vede as lagrimas da 
minha afOicciio e da minha dor. Eu me ve
jo opprimido de infelicidades e miserias, 
por causa das minlias culpas; e n:10 lenho 
a quem recorrer, senăo a v6s, minha ama
da Senhora, piissima Virgem 1I1aria,lIliii do 
meu Senhor Jesu-Christo, e sollicita Advo
gada do genero humano. 

Rogo-vos ~ois pelas misericordiosas en
tranhas do vosso Santissimo Filho, e pela 
gloria que elle teve DO tempo da sua al
!ianea com a natureza humana, ao delibe
rar com o Padree Espirito Santode tomar 
a nossa carne mortal para nossa salvaeao; 
pelo vosso ineffavel gozO, 6 bemaventurada 
Virgem, quando, depois daAnnunciacăo do 
Ânjo e do vosso adoravei consentime-nto. O 
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divina Yerbo se cu brio da nossa mortali
dade no vosso purissimo ventre; donde, 
passados nove mezes, sahio a visitar, in
struir e remediar o mundo. 

Pela agonia que o vosso mesmo Filho 
teve em seu coracăo, quando orou a seu 
eterno Pai 00 monle Olivete; pela fieI com-
panbia que vas Ihe fizestes em tada a de
curso da sua paixăo e morte; pelas trai
!ioes, pelosopprobrios, pelas injurias,testc
munhas falsos e barbara sentenca contra 
elle proferida; pelas duras cord as, com 
que o prenderăo, crueis Oagellos corn que 
o acoutarăo, e rigorosos espinbos corn que 
o coraârăo; pelas lagrimas e suor desangue 
que elle derramou, pelo seu silencio esOf-
frimen to, pela temor, pela tristeza e ago
nia de seu coracao ; pela sumno pejo que 
padeceo, vendo-se despido no Calvario 
aos olbos de todo o povo ; pela incompre
hensive\ tormento da sua sede sem alli
vio; pela ferida da lanca, que Ihe pene
trou o seu ladoamarosissimo; pelos grosS05 

cravos que traspassarăo as suas măoS e 
pes sacrosantos, pela recommendacăo que 

elle fez da Sua santissima alma a seu eter-
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DO Pai, pela benigna misericordia que tllle 
Usou corn o bom ladrao. 

Pela honra e gloria da sua triumphante 
Resurreicăo; pelas apparicoes quo elle 
vos fez, e aos Apostolos e Discipulas, no 
espaCo de quarenta dias; pela sua gloripsa 
Ascencăo, em que, li vossa vista e dos 
mais fieis, foi elevado ao Ceo; pela graca 
do Espirito Santo, que elle derramou nos 
CoraCoes dos Discipulos em forma de Iin
guas de fogo; pela terrivel dia do juiza, 
em que elle, prccedido d'um universal in
cendia, ha de vir a julgar os vivos e os 
mortos· 

Pela 'amorosa compaixăo e fidclissima 
sociedade que neste mundo lhe Jlzesles; 
pelo gozo inetfavel de vossa maravilhosa 
As~umpcKo, quando, na presenca e compa
nllla de vosso mesmo .FiJlJO, e de toda a 
Corte celeste,fostes su blimada ao Empyreo, 
e nelle coroada d9 gloria e delicias sempi
tern as ; por tudo isto, Seohora, e por tudo 
o ~ais que reprcsentar-vos posso vos peco, 
mlnha !'IEli amabilissima, que oucais os 
meus rogo:;, me concedais e feliciteis a 
supplica <lue agora vos faco, Corn toda 

H 11 
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a humildade e devoc50 que me o possivel. 
(Aqui (ara men~ăo da especial 1'Ogativa.) 
E comu eu creio, conheco e confesso que 
o vosso Filbo sacrosanto vos Ilttende e vos 
honra de tai modo, que nada vos nega, 
tlem deixa frustradas as vossas supplicasj 
espero e confio, minha adorada Senhora 
que experimentarei fiei e promptamente, 
plena e efficazmente, o desejado soccorro 
do vossa maternal consolaCâo, segundo a 
dOQura de vosso coracao misericordioso, 
todo conforme ă benigna clemoncia de 
vosso Santissimo Filho. 

E nâo so para o feliz despacho d'aqueIl3 
especial rogativa, corn que agora invoca 
o vosso santo nome, e a poderosa virtude 
de vosso augusto patrocinio j mas tambelll 
para que vos digneis de impetrar-me ulll~ 
viva fe, uma esperanca firme, uma ar' 
dente caridade, uma contricăo verdadeira, 
u ma digna e sufficiente satisfacăo, ulll~ 
diligente caulela para o futuro, um tot:;1 
desprozo do mundo, um intenso amor ~e 
Deos e do meu proximo, uma imitaC~lO 
dus t10res do vosso amabilissimo Filho; e 
ainda a mesma morte, quantlo dovv !la' 
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declll-a por seu respeito; um fiei cumpri
mento nos meus volos, urna constante per
severanca nas boas obras, uma continua 
mortillcacao do meu amor proprio, um 
verdarleiro arrependimento de todos os 
meus peccados no fim da minha vida; e 
por coroa de tudo, a perpetua gloriosa 
bemaventuranca na deJiciosa companhia 
que la tambem quizera ter corn as almas 
de meus pais, de meus irmaos e de. me~s 
parentes, bemfeitores e amigos, aSSlm Vl
vos como defuntos, por todos os seculos 
dos seculos. Amen. 

ORACÂO 
DE S. BERNARDO A. NOSSA SENHORA, 

conhecida pelo noroe de Memorare. 

L~mbrai-vos, ci piedosissima Virgom 
MarJa, que nunca jamais se ouvio que de 
todo.s os que â vossa proteccăo teem re
corndo, pedindo o vosso soccorro e im
pl?r~ndo o vosso patrocinio, fot'se algum 
reJoltado. Animado eu pois com esta con
fianca, Virgem das virgons e l\făi minha, 
COrro e veniJo avu::; ; e &\omondo debaixo 
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do peso de meus peccados, me prostro a 
vossos pes. O l\!(ăi do divino Verbo, năo 
desprezeis minhas rogativas, mas recebei
as benignamen te, e fazei corn a vossa in
tercessăo que Deos me attenda e perdoeaa 
minhas culpas. Amen. 

ORAQAO 
A NOSSA SENHORA 

em tempo de calâmidade. 

A vosso patrocinio recorremos, O San
tissima Virgem Măi de graca e de mi seri
cordia, nosso refu gio, consolacăo nossu. 
Humildemente prostrados a vossos pes, 
vos supplicâmos ou<;ais nossos rogos e ve
n hais a nosso soccorro. Indignos somos, 
verdude e, de vossos favores, mas confia
mos em vossa maternal bondade. Filhos 
somos ingratos e rebeldes, mas vas sois 
lI1ăi carinhosa e compassiva. Merecido te
mos os castigos corn que a divina justica 
nos visita; porem, soberana Senhora, vol
vei vossos misericordiosos olhos a vossos 
~lhos desgracados, sMe sensivel aos ma
les que nos opprimem; protegei-nos, 
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quando năo seja por elles, ao menos pela 
interesse de vosso culto, para que os im
pios se convencăo que nunca em văD sois 
invocada. Em nome de vossa gloria, vos im
plorfimos, Rainha dos Anjos; e pois e Lăo 
poderosa vossa intercessăo junto de vosso 
bemdito Filho, alcancai-nos de sua mise
ricordia que se abrande sua justica pOl' 
nossos peccados irritada, que levante seu 
braco que sobre nos tem descarregado, 
que suspenda os males que nos affiigem; 
pedi-lhe, coma nos igualmente Ihe pedi
mos, restitua it religiăo seu antigo esplen
dor, aos costumes sua innocencia, aos 
reinos e principes cbristăos a paz. a con
cordia ea prosperidade; converta os pec
cadores, dl!l perseveranca aos justos, a 
permitta qua todos os bomens vivăo em 
paz a santa caridada. Arnan. 

ORACAO 
para adorar a divina Providencia e dar gral)31 a 

Deos pela sua sollicitllde para corn as crlaturas. 

(DO EUCOLOGIO GREGO.) 

Eterno Deos e Salvador nosso, Rei dos 
rais, que 80i8 o so Omnipotenta e Senhor; 
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Deos do todos as cousas, Deos de nosso~ 
pais justos e virtuosos ; Deos de Abrahiio 
de Isaac e de Jacob ; com passivo (' mi sol'i
cordioso, cheio de commisoraciio o longa
nimidade ; a quem estă patente todo cora
Cao, e sao manifestos os mais reconditos 
pensamentos: a vas c1amiio as almas dos 
justos, em vas estribao as esperancas dos 
Santos. Pai dos queem vasconflăo, queou
vÎs aos que devotamente vos invocăo, que 
intendeis ainda as tacitus invocac5es: por
que vossa providencia penetra ate o mui R 
recondito de nossas entranhus, e pela con
sciencia esquadrinha a muis ligeiru incli
nac1io de nossa vontade. Em lodo o orbe, 
se patenteia vossa providoncia adoravel, 
e toda criatura intelligenle, animada ou 
inunimadu, instrumento e de vossa supre
ma vontade. N:lo se agitiio os vontos e for
măo as lempestatles, nem se enfurecem os 
mares, fuzil ă o os raios e rebombăo os tro
voes, sem permissăo vossa ; nao desolăo os 
campos as diluviosas inunda~5es, nem as 
funestas seccus fazem morrer ă sede os 
animaes e as plantas sem vosso benepla-
cito; nao se accondem as guerras, nem ~ 
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grassăo pestilen tes doenc;as, sem que assim 
apraza a vossa vontade. Que digo, Senhor? 
nao agita o vento a leve folha que da ar
vore se desprellde, nem de minha cabeca 
um so cabello me cai, sem consentimento 
vesso I Louvada e adorada pois seja vossa 
previdencia, Doos e Senhor meu; a elia 
me submetto sem marmurar, e delIa sub
missamente acceito todos os males que 
houvor por bom de enviar-me, porque os 
merec;o por meus peccados, ou me quer 
provar neste mundo para merecer a gloria 
dos escolhidos no ou!.ro. 

Grande sois, Senhor Deos omnipotente; 
grande e vossa virtude, e vossa sabedoria 
e infinita; Criador, Salvador, rico em gra
c;as, liberal em misericordias, compassivo 
e magnanimo; que nao vos descuidais da 
salvacao de vossas criaturas, que sois bom 
por natnreza, e nao so perdoais aos delin
quentes, mas ate os chamais ă penitencia, 
e Ihes dais tempo para se arrependerem. 
Vossa omnipotencia annunciăo os Ceos e 
a terra tirados do nada, e tantos astros 
luminosos suspensos no espaCo I Vossa 
providencia attestăo o calor do sol que 
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ao mundo dă vida e luz, a frescura das 
chuvas que fecundao as terras e fazem 
germinar as plantas e as arvores, e vario 
sopro do vento que puritlca o ar, ajuda a 
vegetacăo nos campos e bosques, movenas 
aguas os baixeis, e aos humanos dă alentol 
Năo menos visivel ea longanimidade com 
que esperais nossa conversao, e a paternal 
sollicitude corn que nos facilitais os meios 
de nos converlermos r Bemdito e louvado 
sejais em tudo e por Lud" , Em vossa pro
videncia contlo, e ellpero DaO serei COD

fundido para todo o seoJpre. Amen. 

SUE-PLICA 

A JESU· CHRISTO, 

quando fornos tcntatlo~ ,1., d~nH!Oio. corn posta 
por S. (;J'tgoril, Nal.iallzeno. 

Nao vos esque',;ais de q"em sois, nem de 
mim vos isqueJ;ai~, o Rel divino, medita
~ao dos sabioi:! e lume tl'ino, nao aconteQu 
que o inimigu furtlvarnente me colha em 
suas garras, e me precipite na infernal ca· 
lig;inosa morada I Ou quao cruel e elle, e 
de que astucias oilo usa para armar ciladas 
a vossos amigoa I 
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Por certo năo poderei escapar as sua,> 
ardilosas maquinacoes, se de mim vos nuo 
lombrardes ; alumiai pois meus ponsamen 
tos, corrigi meu coracăo, e inclinai ao bem 
minha vontade, para que so a vos ouca, SO 
a vos queira, e sa para vas viva. 

SUPPLICAS 

PARA PEDIR PERDAO A DROS. 

DO ImCOLOGIO GREGO.) 

Contra v6s, Salvador do mundo, pequei 
como o Filho prodigo ; recebei-me por~m 
penitente, Pai amoroso, e tende de mim 
compaixao. 

Vossa proteccăo e prompto auxilio, 6 
Virgem pura, manifestai a vosso servo; 
reprimi nesta hora as ondas das vas co
gitacoes, e levantai minha alma caida, a 
bemdita entre as mulheres; conhecido 
tenho quanto podeis, sMe minha interces
sora e advogada. 

Como quem caio em măo~ de ladroes, e 
foi d'elles mal ferido, asslm cai eu em 
feia~ culpas! de que minha almaestă cha-
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gada j a quem me soccorrerel enfermo 
senăO ao medico das almas? Derramai so
bre mim, Deos meu, vossa grande mise
ricordia. 

Venho coma o Filho prodigo ao pai com
passivo; recebei-me, Deos meu, como um 
de vossos mercenarios, e tende de mim 
compaixăo. 

Cai em poderdemaos pensamentos, que 
coma ladr6es despojarao minha alma, a fe
rirăo e maltratarăo horrivelmente, e por 
isso jazo no caminho d'esta vida, dcspido 
de virtudes e merecimentos. Tăo asquero
sas săo minhas chagas que o sacerdote 
apartou de mim os olhos, por jugâl-as in
curaveis. Passou por mim o levita e nao 
curou de mim, por julgar-me de forcasde
sesperado. Vas por~m, Senhor, que nITo 
sois de Samaria, mas o Filho de !\Iaria, 
por vossa clemencia, sarai minhas chagas 
com o balsamo de vossa misericordia. 

Na mente revolvo o dia tremendo em 
que COrn rogo haveis de julgar o mundo; 
percorro meus pessimos feitos, e estremeco 
quando IDI) !embro que em vossa presenca 
hei de comparecer f(:)0 I Que responderei 
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ao Rei eterno, ao inexoravel juiz de vivos 
e mortos? Corn que cara hei de compare
cer perante seu tribunal supremo? Pai 
piedoso, Filho unigenito, Espirito para
clito. tende de mim compaixâo. 

No valle do pranto, quando vos assen
tardes num throno de nuvens para pro
nunciar a terrivel senten<;a, năo pon\ldls 
patentes meus peccados, nem em presenca 
de vossos Anjos me confundais; por~m 
perdoai-me, Deos meu, e tende de mim 
compaixâo. 

Eu sou aquella arvore infructifera, Se
nhor, que nenhum fructo de compunccâo 
hei produzido: lemo seja cortada, e ao 
fogo eterna lancada: pelo que vos peco, 
Salvador e Redemptor meu, que antes de 
tam a nh a d esgraca me con verlais e saI veis. 

Consoladora, esperanca do mundo, Vir
gem ~făi de Deos, peco vossa unica e po
derosa proteccăo; cO{Ilpadecei-vos de mim 
peccador, e supplicai ao Deos mlsericor
dioso, para que no mundo me livre de todo 
o perigo do peccado, e na eternidade me 
d~ a gloria dos escolhidos. Arnen. 
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ORAQAO HUMILDE 

por occasiăo de preces publicas. 

(DO EUCOLOGTO GREGO.) 

Senhor, rico em misericordias, e que pe~ 
las entranhas devossa bondadevos abran. 
dai s corn as supplicas de vossos servos, 
posto que peccadores e indignos; que nos 
enviais o castigo para nos corrigir, e năo 
para perder a obra de vossas măos, antes 
procurais restituil-a a sua primitiva for
mosura; vos, que tambem soisDeos omni· 
potente, volvei a nos vossos olhos com
passivos, e attendei as supplicas de vossos 
servos, que opprimldos corn o enorme 
peso de suas cuI pas năo se atrevem a pe
dir o perdi'io d'ellas. 

Por/im, Senhor, confiados em vossa ele. 
mencia e misericordia, do abysmo de nos
sos males vos levantamos as măos, e corn 
voz submissa vos dizemos: Peccamos, Se
nhor, commettemos a iniquidade, obramos 
impiamente, porque esquecidos de vossos 
mandamentos nos deixămos arrastar de 
llossas perversas illclinacoes; calcămos aOi 
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pes a lei santa de vosso Filho, nosso Sal
vador; desprezamos os merecimentos que 
de sua paixăo e morte nos poderiao re
sultar; I.ornamo-nos o opprobrio de vosso 
unigenito: Sacerdotes e povo todos igual 
mente delinquimos enos apartâmos do 
caminho da l'ectidăo, somos servos inuteis, 
e n1\o ha quem obre o bem e a justic;a; fe
chamos, corn a nossa ingratidâo, o thesouro 
de vossas misericordias, e por nossa ini
quidade e estudo da malicia nos tornamos 
indignos de vossa elemencia. Corn razao 
experimentâmos os rigores de vossajusti
ca. Terrivel sois em vossos castigos, mas 
nos os havemos merecido I Tremem os 
montes em vossa presenca, e quem se 
oppornâforca de vosso braco? Se fechal'des 
o Ceo, quem o abrirâ? Se Ibe abrirdes as 
cataractas, quem as fechara? Enl'iquecer 
ou empobrecer, dar vida ou morte, ferirou 
sarar, facil cousa e em vossos olhos, de 
V055a vontade 50 depende. Estais justa
mente il'adocontra nos, porque peccamos . 
Somos o 0ppl'obrio de 1I0SS0S vizinhos; 
apartastes de nos a vossa face, e ficamos 
cobertos de pejo. Abrandai porem, Senhor, 
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yossa ira, perdoai a vosso povo, e nâo nos 
desampareis para sempre por causa de 
nossas iniquidades. Perdoai ao povo que 
ti heranca vossa, nâo nos entregueis em 
viJipendio aos olhos da nossos inimigos, 
castigai-nos corn brandura, a usai para 
comnosco de misericordia. Curvados os 
joelhos perante vossos aItares, a humilha
dos os coracoes perante vossa magestade 
recorremos ă vossa c1emencia e bondadej 
appelamos do juiz justo e irritado para o 
pai compassivo e amoroso : Suspendei, Se
nhor, o Oagello de vossa ira como outr'ora 
obrastes com el-rei David; e posto que 
ntio facamos tăo exemplar penitencia como 
elIe, supra vossa miscricordia o quc 
raita em nossa contricâo, a sede-nos pro
picio j applacai vossa ira, dai saude aos 
enfermos, conservai nella os sâos, apartai 
de nos toda a doenca contagiosa, nao nos 
deixeis perecer na terri vei calamidade que 
nos opprime. Arrependidos est amos, Deos 
e Senhor nosso, de nossas muitas iniqui
dades que a causa săo dos castigos qua 
nos mandais ; pol'cm, como ti grande nossa 
fraqueza, sustenLai-nos sempre com a vos-
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sa grava para que pela pralica de boas 
obras possamos agradar-vos ; isto vos pe
dimos pelos meritos e intercessao da pu
rissima Virgem e !\lai de Deos, e pela pro
tecvao dos espiritos angelicos e de todos 
os Santos, e vos damos louvores a vas Deos 
Padre, Deos Filho, eDeos Espirito Santo, 
que vivcis e reinais una e trino por todos 
os seculos. Amen. 

ORAl/lo UTILISSIl\IA 

E DE PRODIGIOSAEFFICACIA, 

composta por Santo A{fustinbo 

PARA o TEMPO DE QUALQUER TI\lBULAC;;XO; 

tradl1zida pelo 1'" Sarmev10, da que vcm nas I10-
ras de Nossa Scnbora Cislcl'cience, impl'cssa. em 
Veneza DO anno de 1728. 

Amabilissimo Senhor Jesu-Christo,ver
dadeiro Deos, que do seio do eterno Pa~ 
omnipotente fostas mandado ao mundo 
para absolver peccados, remir afllictos, 
soltar incarcerados, congregar vagabun
des, conduzir para a su~ patria os pere
grinos, compadccer-vos dos verdadeira-
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mente arrependidos, consolar os opprimi. 
dos e atribulados; dignai-vos de absolver 
e livraT a mim N., criatura vossa, da ar
tlic<;ăo e tribula<;ăo em que me vejo, por
que vas recebestes de Deos Padre tOlIo· 
poderoso o genero humano para o com
prardes; e feÎto homem, prodigiosamente 
nos comprastes o ParaIso corn o vosso pre
cioso sangue, estabelecendo uma inteira 
paz entre os Anjos e os homens. 

Assim pois,dignai-vos, Senhor, de intro
duzir e confirmar uma perfeita concordia 
entre mim e os meus inimigos, e fazer que 
sobre mim resplandeca vossa paz, vossa 
grac;a e vossa misericordia; mitigando e 
extinguindo todo o odio e furor que con
tra mim tiverem os meus adversarios, co
mo praticastes corn EsaU, tirando-lbe toda 
a ayersăo que tinhacontra seu irmilo Jacob. 

Estendoi, Senllor Jesu-Christo, sobre 
mim N., criatura vossa, o vosso bra<;o e a 
vossa gra<;a, e dignai-vos de livrar-me de 
todos os que me tem odio, como livrastes 
a Abl'uhiio da mao dos Caldeos; a seu mho 
Isaac, da consummac;ăo do sacrificio; a 
1cse, da tyrannia de seus irmăos; aNoe,do 
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diluvio universal; a Lot, do incendio de 
Sodoma; a !\[oises e Aarăo, vossos servos,e 
ao povo de Israel, do poder de Farao e da 
escravidăo do Egypto; a David, das mă O! 

de Saul e do gigante Golias; a Suzanna,do 
crime e testemunho falso; a Judith, do 80-

berbo e impuro Holofernes; a Daniel, do 
lago dos leoes; aos trez mancebos Sidrach, 
Misach e Abdenago, da fornalha do fogo 
ardente; a Jonas, do ventre da bal~a; â fi
\ha da Cananea, da vexacăo do demonio; 
a Adăo, da pena do Inferno; a Pedro, das 
ondas do mar; e a Paul o, das prisoes do 
carcere. 

Oh pois,amabilissimo Senhor Jesu-Chri
sto, Filho de Deos vivo, altendei tambem 
a mim N., crialura vossa, e vinde com 
presteza em meu soccorro, pela VOSSla in
camacllo, pela vosso nascimento, pela 
fome, pela sede, pelo frio, pelo calor; pe
los trabalhos e aflliccoes; pelas salivas e 
bofetadas; pelos a\(outes e coroa dl:) espi
ohos; pelos cravos, fel e vioagre ; e pela 
cruel mortI' que por mim padeceSles ; pela 
lanea que transpassou o vosso poito, o pe
las sete palavras que na cruz dissestes 

II 18 f 
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em primeiro Jugar a Deos Padre Omnipo
tente: Perdoai-lhes, Senhor, que ni'io sa bem 
o ql!e {azem. Depois ao bom ladrâO, que 
estava comvosco crucificado: Digo-te na 
vel'dade que hoje estaras commigo no Para'iso. 
Depois ao mesmo Pai: Heli, lleli, lamma 
sabactani, quevem a dizer: lIIeu Deos, meu 
Deos, porque me desampamstes'l Depois a 
vossa .Mai: Mulher, eis ahi o teu Filho. 
Depois ao Discipulo: Eis ahi a tua mâi, 
mostrando que cuidaveis dos vossos ami
gos. Depois dissesles : Tenho sede, porque 
desejaveis a nossa salvacao e das almas 
santas, que estavâo no limbo. Dissestes 
depois a vosso Pai: Nas vossas măos en
commendo o meu espi,'ito. E por ultimo 
exclamastes, dizendo: Esta consummado, 
porque estavăo concluidos todos os vossos 
trabalhos e dores. 

Rogo-vos pois por todas estas cousas, e 
pela vossadeseida ao limbo, pela vossa re
surreicao gloriosa, pelas frequentes conso
lac6es que des les aos vossos discipulos, 
pela VOssa aumiravel ascellsao, pela vinda 
do Espirito Santo, pelo tremendo dia do 
iuizo 1 como tambem por tr.>dos os bene-
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ficios que tenho recebido da vossa bondade 
(porque vas me criastes de nada, vas me 
remistes, vas me concedestes a vossa santa 
fe, vas me forlalecestes con Lra as tentacoes 
do demonio, e me promettestes a vida 
eterna) ; por tudo isto, meu Redemptor, 
meu Senhor Jesu-Christo, humildemente 
vos peco que agora e sempre me defendais 
do maligno adversario e de todo o perigo; 
para que depois da presente vida mereca 
gozar na bemaventuranca a vossa divina 
presenca. 

Sim, meu Deos e meu Senhor,compadr
cei-v os demim miseravel crialura em todos 
os dias daminha vida. O'Deos de Abrahao, 
Deos de Isaac e Deos de Jacob,compadecei. 
vos de mim N., criatura vossa, e mandai 
para meu soccorro a vosso santo Miguel 
arcanjo, que me guarde e me defenda de 
todos os meus inimigos carnaes e espiri
tuaes, visiveis e invisiveis. 

E vas, lUiguel santo, arcanjo de Cbristo, 
defendei-me na ulLima baLalha, para quc 
nao perer,:a IlO Lremendo juizo. Arcanjolde 
Christo, l\liguel santo, rogo-vos pela graca 
que merecestes, e por nosso SenhorJesu-
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Christo, que me livreis de todo o mal, e 
do ultimo perigo na ultima hora da morte. 
S. l\figuel, S. Gabriel, S. Raphael, e todos 
os outros Anjos e Arcanjos de Deos, soc
correi esta IDiseravel criatu l'a: Rogo-vos 
humildemente que me presteis o vosso 
auxilio, para que nenhum inimigo me 
possa causar damno, tanto no caminho, 
como no fogo, ou velando, ou dormindo, 
ou fallando, ou calando; tanto na vida, 
como na mn:-te. 

Eis aqui a cruz t do Senhor; fugi, ad
versos inimigos. Venceo o leăo da tribu de 
Juda, descendentes de David. Alleluia. 

Salvadordo mundo, salvai-me; salvador 
do Inundo, ajudai-me. V6s que, pela vosso 
sangue e pela vossa cruz, me remistes, 
salvai-me e deCendei-me hoje e em todo o 
tempo. 

Agios o Theos t Agios Ischiros t Agios Atha
natos t Eleison imas. Deos santo, t Deos 
forte, t Deos îmmortal, t tende miseri, 
Cordia de n6s. Cruz de Christo tsalvai-me. 
Cruz de Chris to t protegei-me. Cruz de 
Christo·rdefendei-me. Em nomedo Padret 
e do Filho + e do Espirito santo. Amen. 
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ORAltĂO 

para os tcmpos de ffuerra. 

Eu vos invoco, a Deos meu, a Pai do ge
nero humano; sede commigo indulgente, 
e perdoai-me por vossa infinita bondade 
se me aba1anco hoje a supplicar-vos, di
gneis de dissipar a cegueira de meus ir
măos, para que se persuadao que vas, Se
nhor, nâo sois um Deos de ira e vinganca, 
senao de amor e bondade. Fazei que seun 
corac;oes se abrasem no fogo da caridadej 
que se desterrem de suas almas as pai
xoes l'iolentas, e o louco desejo de con
quistas. Restitui a paz e o soeego as con
sternadas provincias, restabelecei a con
cordia entre os principes christaos; 
allumiai o entendimento dos soberanos e 
dos subditos, para que d'hora em dianle 
sa combatao corn as armas da razao e da 
prudencia, e segundo as rcgras da justic;a 
e nao dcrramando o sangue de seus simi
Ihantes. 

ORA~AO 

para pedir a gra~a de bem orar. 

Ensinai-nos, Senhor, a orar; derramai 
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em nos o espirito de graea e de oraeao.N1io 
pod8mos por nos mesmos formar um bom 
pensamento, nem sabemos O que havemo:!l 
de pedir.Dai-nos vossoEspirito Santo;para 
queelle ajude nossa fraqueza, ore e suspin) 
dentro em nos, enos faca orar e sllspirUl' 
em vossa prescnea, de moda que vos sej:1 
'agradavel. Preparai nossa alma antes da 
oraefio; sMe vos mesmo o primei ro a fallar 
a nosso coraeăo, para que elle esteja em 
estado de poder fallar-vos a vos;abri meus 
Iabios, para que minha boca publique vos
sos louvores. Criai em nos um coracăo pu
ro, e dai-nos um espirito recto; ensinai-nos 
o que vos e agrada veI para que vo-Io peCâ
mos, e fazei que nao vos pe\.âmos senaa o 
que for digno de vos e que no-Io possais 
conceder em vossa misericordia. Juntai a 
este espirito de discernimento o espirito de 
fervor e de santos desejos; nao permittais 
que desejemos fracamente e vos pe Cârn os 
corn negligencia o maior de todos os bens, 
que sois vos mesmo : porque so a vos de
sejamos e pedimos, o Deos meu t e suspi
rămos pela dita de possuir-vos coma o fim 
unica de nossas oracoes. Sustentai nossa 
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esperanca em quanto nos nao outorgais 
o que vos pedirmosj humilhai-nos debai
xo de vossa mao poderosa, e se nos atre
vermos a faJlar-vos, posta que sejamos po 
e cinza e ingratos peccadores, dai-nos o 
coracao contrito que vos nao desprezais. 

Em nome de Jesu-Christo vosso Filho, 
vos dirigimos nossas oracoes , fundando
nos em seus merecimentos j confiando-nos 
em suas promessas, e obedecendo a seus 
mandamentos j augmentai, Senhor, e re
gulai nossa confianca, e ouvi, por vossa 
misericordia, as oracoes de vossos servos 
e filhos . 

ORAQAO 

para pedir Dossa conversăo. 

Deos grande, quao justos motivos tereis 
vos um dia para condemnar-me 1 Que nâo 
tendes vos feito para salvar-me 1 E que nâo 
tenho eu reito para perder-me? 1 Tendes 
empregado todos es meios para impedir 
que vossa criatura se perca j gracas , in
spiracoes, luzes vivas, inquietacoes sauda. 
veis, avisos frequentes, desgostos sem con
to, paixoes frustradas, projectos malogra
dos, desejos illudidcs , esperanyas desva. 
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necidas, calamidades publicas e pessoaes, 
remorsos devoradores, que direi ainda '1 
ate um coracăo terna e propenso para o 
bem, um coracăo nascido com sentimentos 
de virtude e rectidăo ; um coracăo que se 
refusava aos excessos, que năo parecia 
feito para uma vida desregrada, que năo 
cessava de me chamar a vas e de expro
brar, em segredo, minha vergonha e fra
queza. Que proveito tenho tirado de tudo 
isto? Que posso dizer-vos quando vejo qUfl 
meus crimes sobrepujăo a vossos benefi
cios? 
Por~m, Senhor, obrai como qucm sois 

ainda que eu năo proceda como devo ; n[io 
vos canceis de me estender vossa m ăo po
derosa : tendes feito tanto por mim au~
gora que năo e de esperar me dexeis ao de
semparo, quanto mais indigno me con her,:o 
de vossos favores, tanto mais os espero. O 
horror de meu estado augmenta ,minha 
eonfianca, e o excesso de minhas miserias 
e ounico direito que offereco a vossas cler
nas misericordias. 

ORA~AO 

para pedir o espirilo de pcnitencia. 

Deos e SenbQr meu. um coraCăD peni-
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tente contrito ve'nho offerecer-vos; ou an
tes venho pedil-o a vos mesmo para vo-Io . 
offerecer; dignai-vos de formâl-o em mim, 
como o formastes no penitente David e na 
arrependidaMagdalena, O peccado Bobl'a 
do homem, a d(\r do peccado so â obra de 
vossa graca, Suggerem-nos os inimig9s de 
nossa alma as acc5es pec.caminosas, so de 
vos descem inspirac5es santificantes, Fa
zei, Senhor, que eu sinta os mais Iigeiros 
toques corn que me advertis, que compre
henda as secretas influencias corn que me 
avisais, que d~ ouvidos ăs vozes de minha 
consciencia que por vos me falia, para que, 
comprindo no mundo as obras de peni
tencia, vos goze na eternidade como o ver
dadeiro premio dos justos, Amen. 

ORA<;AO 

para pedir a sabedoria. 

Deos de meus pais, Deos de misericor_ 
dia, que tudo criastes por vossa palavra, 
e que formastes o homem por vossa sabe
doria, dai-me aquella sabedoria que estă 
assentadajunto de vosso throno, e nao me 
rejeiteis do numero de vossos filhos, por-
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que sou vosso servo e filho de vossa serva, 
homem (raco, de curta vida, e pouco ca
paz de entender vossa santa lei. Por mui· 
to douto gue alguem pareea, sera conside
rada como Cousa nenhuma se nelle năo 
repousa vossa sabedoria. Enviai-m'a pois 
desde vosso santuario , gue esta no Ceo 
e do throno de vossa grandeza, para que 
elia esteja em mim e trabal be commigo , 
e por elia saiba eu o gue Ei de vosso agra
do; porgue elIa Ei a sciencia ea intelligen
cia de todas as cousas, elia me guiara COlT, 

circumspecC[10 em todas as obras; eUa me 
proteger:l com o seu poder, e todas minhas 
aceoes vos serăo gratas. Dai-me esta sa
bedoria, <> meu Deos 1 e enviai vosso Espi
rito Santo, para gue elle allumie aos que 
estăo obsecados no erro, para gue traga ao 
caminho da verdade aos gue d'ella andăo 
afastados, e gue ensine a todos os homens 
a conhecer-vos e amar-vos, ea praticar 
a vossa lei, gue Ei a verdadeira sabedoriu 
que leva ă vida eterna. 

ORAIIAO 

para pedir a pureza. 

Deos e Senhor meu, sei que nlIo posso 
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tel' a pureza se vos m'a năo derdes : venho 
pois pedir-vo-Ia de todo meu coraeăo. 
Dai-me o que mandais, e mandai·me o 
que quizerdes j mandai-me que seja casto 
e puro, dai-me a pureza e a castidade. 
Dai-me ouvidos castos, uma Iingua pura . 
e um olbar modeste ; purificai meu espi
rito, enchendo-o de vossas palavras. In
fundi a castidade em meu coracfio, infun· 
dindo nelle o fogo da caridade, cujas pu
rissimas chamas so para vos se elevao ; 
criai em mim um coraelio puro, e renovai 
no meu peito a rectidăo de vosso espirito; 
fazei que nunca me esqueca que meus 
membros slio os membros de Jesu-Clnisto, 
que sou vosso templo, que o divino Espi
rilo habita em mim, e que tenho sido mui
tas vezes santificado pela presenea do cor· 
deiro sem mancha no Sacramento que 
gera as virgens ; nao permittais que a me
nor mancha profane um cora<.;ăo e um 
corpo que vos slio consagrados. 

Vos haveis promettido aos que tiverem 
cora<.;ăo puro que vos hăo de veI' eterna
mente j juntai vossas graeas a Vossas pro. 
messas, e purificai-nos de toda a macula 
da carne e do espil'ito, para que ucabemos 
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de noS santificar pela vosso temor, assim 
possamos corn labios puros cantar os lou
vores de vosso nome santissimo, e partiei
par sem culpa dos ineffaveis mysterios de 
vosso unigenito Filho, Deos e Salvador 
1I0SS0, corn O qual e corn o Santo Espirito 
sois bemdito agora e sempre por tcdos os 
seculos. Amen. 

ORAQAO 

d'uma csposa christă. 

Deos e Senhor meu, que, por disposiCăo 
de vossa Providencia, quizestes que as pes
soas casadas representem, pela santo ma
trimonio, a uniăo de Jesu-Christo corn a 
sua Igl'eja, e que permittistes que eu to
masse este eSlado, fazei, por vossa graca 
que eu nelle me santifique. Seja eu sub·· 
missa a meu marido coma a Igreja o e a 
Jesu-Christo; COllcedei-llos a gl'ac;a de nos 
amarmos sempre corn amor mutuo e chris· 
tao, corn amor puro, terna e vigilante <; fa
zei que năo tenhamos senăo um espirito 
e um corac;iio, pela conformidade de n(\ssa 
vontade submettida sempre â vossa. Seja 
minha maior occupac;ăo e meu maior cui
dado educar meus filhos em vosso sauto 
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lamor, na sciencia dos mysterios de vossa 
santa religia o, e na observancia de vo~sos 
mandamentos. Preservai - me d'aquella 
branda condescendencia que me fizesse 
r1i ssimular as faltas de meus filhos, ou d'a· 
quella dureza que m'os fizesse castigar 
por ira e mao humor, em vez de o fazer 
Corn paciencia e morleraC1iO, ou antes oran· 
do-vos por elles e offerecendo-vos. 

Enfim dai-me animo para soffrer, corn 
espirito de penitencia, as difficuldades, as 
inquietar;oes e Oii trabalhos inseparaveis 
de meu estado, a fim de vo-los offerecer 
como um sacrificio agradavel a vossos 0-
lhos, e para que sejao um manancial de 
bencaos para minha familia. Amen. 

ORAgXO 

por pai e mâi. 

Orando por meu pai e minha mai, cum
pro, Senhol', um dos deveres que me ha
veis imp;)sto. Ainda que a natureza nao 
fallasse em mim, vossa lei me manda que 
ame e respeite a mcus pais, Ihes d6 soc
COfl'O e assi , tencia em suas necessidades. 
O' Deos misericordioso e terrivel,que abeu
coais os filhos por causa dos pais, e ~ue 
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muilas vezes castigais as cuI pas dos pai~ 
exercendo VOssa justa ira sobre os filhos, 
permilti que eu vos de gracas peIas mer
ces que tendes fcito a meus pais, e por 
ellcs vos pcc;o perdao dos peccados que 
hajuo commettido. Vos quereis que eu re,
peite nelle a autoridade que sobre mim 
tendos, e que Ihes seja devedor da vida 
que me destes, retribui-Ihes o que eu năo 
posso pagar-Ihes ; recompensai-os dos in
commodos e cuidados que eu lbes tenho 
custado. Conservai-os para consolacăo 
minha, concedei-Ihes Iargos annos devida, 
felizes e socegados ; partilhai corn elles a 
bencăo dos santos Patriarchas, e fazei que 
elles abundem em toda sorte de boas 
obras. Amon. 

ORAroAO 

d'um pai ou d'uma miii por seU6 filhos. 

Deos e Senhor meu, v6s sois o Criador 
e verdadeiro Pai de meus fiIhos ; vossos 
5.10, e v6s sois quem m'os destes. Nuo sou 
eu quem os formei, nem Ihes dei o espi
rilo e a vida. Eu vo-Ios prosonto, e reco
nhec;oquovospcrtencem; eu os submetto, 
o a mim tambem corn elles, a todas as or
dens de vo;;sa yontade' e do vossa provi-
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dencia sobre elles, pedindo-vos que os 
abencoeis abencoando-os eu em vosso 
nome. Năo vos peco, Senhor, como Isaac ! 
o orvalho do Ceo ea gordura da terra; se 
me atrev()ra a designar alguma cousa para 
Sua vida temporal, pedir-vos-hia que nao 
lhes desseis nem riquezas nem pobreza, 
mas somente o que e necessario para viver 
em honrada mediania. 

Minha oracăo seră mais christă e vos 
agradara mais, se eu buscar primeira
mente, para ellcs e para mim, vosso reina 
e vossa justica, deixando a vosso cuidado 
dar-nos em accrescimd o que fOr de vossa 
vontade; o niio vos pe<;,.o senăo a sabedo
ria corelata e um cor:lcăo docil. Năo me 
atrevo tampouco a pedir-vos para elles os 
primciros lugares em vosso rcino; por8m 
vos peco l11cs imprimais um vordadeiro 
hOlTor ao peccado, <{ue os affasteis do todo 
lJ mal, quc os preservois da contagiăo do 
mundo, quo os formeis scgundo o Evan
gelho, quo lbes imprimais sentimentos 
nobres e christiios ; que lhcs deis a sim
plicidade e sinceridade de filhos vossos. e 
os enchais de vosso amor. Nâo permittais 
que eu desminta corn a minha vida a voz 

Il 1.9 
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de minha oracao, nem que desLrua por 
mao exemplo que d8 a meus filhos, por 
meus conselhos indiscreLos ou por minha 
negligencia, as boas qualidades e virLuo
sos dotes que peco Ihes concedais; fazei 
que eu os eduque na sabedoria e em vosso 
santo temor, e ajuntai a todas estas gra
cas a de lhes conceder largos e prosperos 
annos, de que facao bom uso para vosso 
servico e salvacăo de suas almas. Tenha 
eu a consolacao, Senho!', de os ver om tomo 
de meu leito, coma o palriarcha Jacob, de 
lhes dar minha ultima bencăo, e de os tor
nar a ver no Ceo em vossa companhia por 
toda a eternidade. Amen. 

ORA~ÂO 

d'um pai ou d'uma mai por um Illho desregrado. 

Salvador e RedempLor dos homens, que 
restituistes a uma inconsolavel mai o filho 
unico, cuja perda c,horava, e que, debaixo 
do symbolo do pai do lijho prodigo, qui
zesLes mostrar vos:;a misericordia para 
corn os filhos que andăo desencaminhados, 
chamai a vas o meu que se apartou da 
vereda da virtude, e caminha pela estrada 
da perdicao. AlIumiai-lhe o entendimento 
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envolto nas trevas do erro, de vos esque
cido e propenso a grandes desvarios ; to
cai-Ihe o coraeao endurecido na culpa, 
dai·lhe lagrimas de compuneăo, para que 
chore o mal que fez; abra emfim os olhos 
ă luz, se lance nos braeos de vossa miseri
cordia, com'o outro Agostinho, e abrace os 
rigores da penitoncia, como a Magdalena, 
a quem muitos peccados forao perdoados 
por ter amado muito. E se, por culpa 
minha, se acha elle em tăo infeliz estado, 
perdoai-Ihe e a mim tambem, concedendo 
a ambos nos uma sincera dor do vos ter
mos offendido, emenda para o futuro , e 
a graea de nao vos tornarmos a offender. 
Amon. 

ORA~Io 

pelo Pa pa c pela Igreja. 

6 Jesus, cabeea invisivel da Igreja, que 
a fundastes sobre a firme pedra, o promet
testes que as portas do inferno n5.o prova
leceriăo nunca contra elia, consorvai, for
talecei e guiai aquelle que Iho deSles por 
cabeea visivel ; fazei que elle seja o mo
delo de vosso rebanho assim como eseu 
pastor. Seja elle o primeiro por sua santi-
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dade e doutrina, assim como o e por sua 
alta dignidade; seja elle o digno vigario 
de vossa caridade, assim como o e de 
vossa autoridade. Inspirai-Ihe um desejo 
ardente de vossa gloria e da saI vaCilO das 
almas, e dai-Ihe muitos e zelosos coopera
dores que, por suas palavras il exemplos, 
convertăo os peccadores , forti1iquem os 
justos, e restituăo vossa religiilo santa a 
seu antigo esplendor. Amen. 

ORAqĂO 

para quando bouvermos de fazer viagem. 

Todo-poderoso Senhor e Deos de miseri. 
cord ia, guiai-nos pela caminho da paz e 
da prosperidade. Năo permittais que nos 
encaminhemos a algum lugar em que vo~ 
possamos offender. Acompanhe-nos vosso 
santo Anjo em nossa viagem, para que 
voltemos â nossa morada săos e salvos sem 
l'.ontra-tempo nem desgraca. Amen. 

ORA~ĂO 

durante a vlagem. 

Senhor, eu năo sou mais que um via
jante na terra ... Percorro esta estrada or
nada de vossas riquezaa, admiro vossa 
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l:)ondade, e vos dou infinitas gracas ... Po
r~m nao e aqui minha verdadeira morada, 
nao faco senaa passar ... Formoso Ceo, onde 
brilhar vejo tantos astros magnificos, eis 
a patria minha amada 1 Celeste abobada 
rccamada de brilhantes estrellas , tu sus
tenlas sobre invisiveis columnas a incom
mensuravel morada que ao justo e reser
vada! Eis para onde caminho •.. Se, coma 
terrestre peregrino , vos peco me }ivreis 
de cair em precipicios, em măos de saltea· 
dores, de nao ser assaltado de borrascas 
e trovoadas; como viandante cspiritual , 
vos supplico me livreis das tormentas de 
minhas paixoes, dos assaltos insidiosos do 
inimigo de minha alma, e de cair no pro
fundo abysmo em. que nuo ha redempcăo 
nem refrigerio ..• O Deos meu, encaminhai 
meus passos em vossa presenca, guiai-me 
ao porto da salvacao, a esse termo feliz 
em que comvosco gozar espero da eterna 
bemaventuranca. Amen. 

oRAqio 

para dar gu«as a De08 por ter ouvido nossas suppli
('.as, ou quaudo uos succeder aJguma cousa feJiz. 

Se o reconhecimento parece indispen-
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savel entre os homens, quanto mais indis
pensavel năo deve elle ser para comvosco, 
6 Deos e Senhor meu, que năo nos deveis 
uada, e de quem nos temos tudo I Corn 
desvelada gratidăo e reconhecido amor 
venho dar-vos gracas pela beneficio que 
me acabais de conceder. Reconheeo, Se
nhor, em tudo vossa providencia, e se 
muitas vezes tenho beijado submisso a 
măo do Deos j usto que me fere, agora beijo 
alegre a măo liberal do Pai beneflco que 
mo favorece. Bemdito sejais, Senhor, por 
todos vossos beneficios, louvado sejais 
pela nova merc8 que me liberalizastes, que 
sera para mim um no"o motivo de grato 
reconhecimento; desejaria, Senhor, teste
munhar-vos este meu reconhecimento por 
um zelo mais ardente em vosso servico, 
por uma maior vigilancia sobre mim mes
mo, e por uma applicacăo mais constante 
e efficaz a evitar o peccado e adquirir as 
,'irtudes que p6dem tornar-me agradavel 
a vossos olhos; favorccei , Senhor, meus 
hons desejos, e dai-me forcas por os por 
por obra para maior gloria vossa e salva
Căc de minha alma. Amer.. 
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VARIOS EXERCICIOS 

E •• ATICAS DE DEV0fi:AO. 

-o®o-

SEMANA ~lEDlTATIVA 

E UCHARISTICA E MARIANA, 

QUE TAMBEM 

8ERVE PARA O OITAVARIO DO CORPO DE DEOa. 

PRIME IRA VISITA. 

DOMINGO OU QUINTA FEIRĂ 

ACTO DE ADORA~AO 

que se deve faur DO principio de todas 3S visitas 
ao Sacramcoto. 

AmorosisslIuo Jesus e Sonhor meu, que 
pelo amor que tendes aos homens estais 
de noile e de dia nesse Sacramento, todo 
cheio de piedade e de amor, esperando, 
chamando e recebendo todos aquelles que 
vem visitar-vos j aqui venho, SCuhor I 
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SEMANA 

prostrar-ma dianta da vossa divina Ma
gestade, para adorar-vos coma sobarano 
Senhor de todas as criaturas, e dar-vos 
testemunho da minha fe e gratidăo. Corn 
Lodas minhas potencias vos adoro, e de
sejo unir minha adoracao corn todas aquel. 
las corn que haveis sido, sois, e sOl'eis, 
adorado por toda a eternidade. Adoro-vos 
a reverencio-vos, meu divino Salvador, 
nessa augustissimo Sacramento de nossos 
altares, e vos rogo que vos digneis de vi
sitar espiritualmente esta minha pobre 
alma, dando-vos ao mesmo tempo gracas 
por todas as merces que me t.endes feito, 
especialmente por me haverdes dado a vas 
mesmo nesse ineffavel Sacramento, por 
me haverdes concedido por minha ad vo
gada vossa santissima lVIai a Virgem Maria, 
e por me terdes agora chamado a visitar
vos neste Jugar santo em que habita vossa 
suprema lVIagestade. 

Creio, Senhor, firmemente que estais 
ahi presente nesse augusto Sacramento; 
creio que vosso amantissimo coracao El a 
fonte perenne d'onde manao todas as gra
Cas que nos santificao. Para ser-vos agr?-
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decido, e reparar quanto posso minba in
fidelidade, vos entrego meu coracao, a 
intei ramen te ma consagro a vas, a meu 
amavel Jesus le com vossa graea proponho 
niio tornar mais a offender-vos. Acceitai, 
Senbor, as adora~5es, louvores e desag
gravos, que nesta semana (ou oitavario) 
me proponbo tributar-vos por trez lins: 
primei ro, em aceăo de graeas por uma tao 
grande dadiva; segundo, por desaggravar
vos de todas as injurias que tendes rece
bido de vossos inimigos nesse augusto Sa
cramento; terceiro, porque desejo nestas 
visitas adorar-vos em todos os lugares da 
terra, onde estais sacramentado com me
nos culto e mais deprezo. 

AO SAGRADO COllAt;Io DE JESUS. 

O' coraeăo divinissimo de meu amado 
lesus I em que toda a Santissima Trindade 
depositou thesou ros immensos de celes
tiaes graeas; concedei-me um coraelio si
milhante a vas mesmo, ea graea de sem
pre vos imitar, e de tributar-vos perennes 
louvores que vos sejao acceitos e sirvlio 
de edificaelio a meu proximo, para maior 
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gloria vossa e bem de minha alma. 
O' coracăo santissimo e melifluo de Je

sus, que corn ferventissimos desejos e ar
dentissimo amor desejais corregir e aper
feicoar a seccura e tibieza de nossos 
corac;;oes; inflammai e consummi a frieza 
e imperfeic;;oes do meu, para que Se abraze 
em vosso amor; dai-me a grac;;a de resar
cir as injurias e in gratidoes commettidas 
contra v6s, e concedei-me a que vos pec;;o 
nesta semana (ou oitavario) ... (1), se for 
para maior gloria de Deos, culto vosso, e 
bem de minba alma. Amen. 

AO SAGllADO CORA~AO DE MARIA. 

O' Rainha do Ceo, dulcissima l\Iăi e Ad
vogada n08sa, por vosso purissimo corac;;lio 
acceitai o Lributo de accăo de grac;;as que 
por vossa milo offerecemos ao Padre, ao 
Filho e ao Espirito Santo , por haver-vos 
dado um coracăo o mais amavel, o mais 
puro, o mais santo, de todos os ~oracoes 
jepois do de vosso bem~i to Fii ho, e o mais 

(1 ) ESla devo~ăo pode fner-se para pedir alguma 
,rat.a pal'licular, C colao ba-se de declarar aqui . 
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earinhoso para comnosco miseraveis pec
cadores, do qual, como do manancial ines
gotavel, temos recebido todas as merces, 
esperamos receber a maior de todas, que 
El a de morrel'em gl'at;a e alcant;ar a eterna 
bemaventurant;a. Amen. 

JACULATORIAS AOS CORAQOES DE JESUS 

E DE MARIA. 

Oh Jesus! nossa alcrrria; 
Para estar em doce uni~o, 
Dai-me, dai-me neste dia 
Vosso amante corar,ăo, 

O' cora~;jo de Maria! 
Puro desd'a concei~30; 
SMe-nos estrella e {luia, 
Levai-nos a sal .. a~ao. 

O' divina Eucharislia! 
Dai-nos nesta d evo~M, 
Rento Filho de Maria, 
O Cructo da Red ~mp~ao. 

COllIPOSIQÂO DO LUGAR. 

Considerai-vos, diante de Jesus sacra
mentado, como um animal domestico, que 
esUl junto da mesa do seu senhor, para 
aproveitar os fra~mentos que caern d'ella. 
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MEDITAqĂO. 

1. E este sacramento pâo dos Anjos. 
COOl que pureza se deve tratar e receborl 
Ah I quantas vezes o tonho tratado e rece· 
bido, COOl se fosse păo ordinario I 

II. E alimento celestial, que conforta e 
dă vida eterna? Tanta rome e cuidado do 
plio da terra. Tanto fastio e descuido d'este 
păo do Ceo. 

III. Para os bons e vida, para os rnăos e 
morte. Que cousa tem sido para mim? 
Que cousa quero que seja? I 

CONSIDEllA~OES E EXAME. 

f o Consideremos os hens que nos traz a 
communhao frequente. 

2° Consideremos quanto serve o com
mungar cada oit·o dias para livrar-nos dos 
babitos e coslumes peccaminosos, e con
servar-nos sempre na grac;a de Deos. 

3° Vejamos coma devemos preparar-nos 
a commungar desde a vespera. 

4° Considerernos a pureza de alrna corn 
qu~ d~vemos chegar ă sagr:lda mesa. 
~ GonSldertJlUOs il moGesl4a El compos-
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tllra exterior corn que todos devem cbegar 
a elia, e particularmente as mulharea. 

6° Temos nos 'satisfeito cabalmenta a 
Ludo que de nos exige um tlio tremendo 
mysterio 'f I -

Reze eineo P. N .• A. M. e G. P.; fa~.a a Commu
nhăo espiritual , como Rea cxplic.1do a p. 186, de
pois Ladainha do Santissimo Sacramento, e con
clui!"a corn a sClluinte. 

ORAi$AO A NOSSA SENHORA. 

Amabilissima Mai minha e soberana 
Rainha do Ceo e da terra, que, pela hu
mildadede vosso purissimo coracăo, fostes 
elevada li excelsa dignidade de Măi de 
Deos, e exaltada sobre todos os coros dos 
Anjos, eu me alegro summamente de ver
vos sublimada a tanta honra, e dou infi
nitas gracas ă beatissima Trindade por 
vos haver dado no Ceo o primeiro lugar 
depois de vosso santissimo Filho ; e pois 
que Da terra escolhestes o ultimo , cha
mando-vos escrava do Senhor, razăo e que 
agora vos acatem e adorem as gerarquias 
angelicas; e pois guardastes corn tanta 
perfei(;1io os conselhos da virtude da hu-
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mildade, ajudai-me para que â vossa 
imitat;:ăo eu tam bem os guarde, humi
lhando-me na terra para que Deos me 
exalte DO Ceo. Amen. 

JACULAl'ORIAS. 

Mai terna prodirriosa, 
Sobre esle filho lan ~ni 
Vossa b en~M carinhosa, 
Do Ceo as rrra~as me dai. 

Comvosco na vida viva, 
Comvosco acahe na morle j 
Gloria perenne, effectiva, 
Por vos seja minha sorte 

Corn jubilo e alerrria, 
Vosso nome bemdirei, 
Vosso louvor cantarei, 
O'doce vir(l'em Maria! 

Cantarei rom a leGria , 
Por secuI os sem fim : 
Lembrai-vos ora de mim, 
O'piedosa Maria! 

l'6de junlar-se 30 prt'Ceelenle exercicio alguma 
ou aIgumas das ora~6cs que văD p. 198 e scguill
tel, lel\'Unt.lo as necessidades pUlllicas ou de carta 
um em particular. 
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SEGUNDA VISITA. 

SEGUNDA ou SEXTA FEIRA. 

Aclo de Adora~ăo, ele., como na primcira ~isita, 
tlCCpto o spguinle. 

COMPOSI~AO DO LUGAl\. 

Considera-te na presenea de Christo, 
como o cego do Evangelho , e repete de
pois corn grande humildade e confian~a : 
Alumiai-me, Senhor. 

MEDITA~AO. 

1. Este divino Sacramento li luz que saio 
do santissimo coraeăo de Jesus, abrazado 
em chammas de amor. Năo ha quem se 
esconda li luz o calor d'estas chammas : a 
todos pretende abrazar. S6 eu hoi de viver 
em trevas li vista de tanta luz? E'l frio 
junto de tanto calor ! 

Il. t luz que illumina todos os homens 
do mundo ; corn tanto que nao queirăo vo
luntariamente ser cegos• Serei eu por des 
graca algum d'estes cegos e infelizes vo
lunlarios? 

IlI. t luz que serve de guia , Como co-
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lumna no deserto para nao errar o cami
nho da terra da promissao. Que perigos ! 
Que precipicios se encontrao neste cami
nho 1 Quanto necessito de guia I 

CONSIDERA~OES E EXAME. 

1° Consideremos os actos que se bao de 
praticar antes da communbao. 

2° A acvao de gravas depois de ter com· 
mungado. 

3° Como nos devemos comportar no dia 
da communhao. 

4° Facamos algumas reflexoes sobre 
acompanhar o Santissimo quando sai por 
via tico aos enfermos. 

5° Reflexionemos tam bem como se de
vem respeitar os templos onde esta Jesu
Christo sacramentado. 

6" Temos nos correspondido por nossa 
devor;ao e sollici\.ude ao excesso de bon
dade e amor de Jesu-Christo no Sacra
menLo da Eucharistia ? 

Cinco P. N., A. M. e G. li.; Communhiio espi
ritual, p. 186; Ladainha ao Sanlissimo ~acramento. 
e concluira-se corn a seguiote. 
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onA~Ao A NOSSA SENHORA. 

O' dulcissima Măi minha , sempre im
maculada. rl"lsde vossa purissima coneei
eăo, Virgem singular antes do parto , DO 
parto, e depois do parto , que pela terno 
amor que teve vosso santissimo coraeao â 
virtudo angolica da pureza, houvereis pre· 
forido năo ser Măi de Deos antes que dei. 
xar de ser Virgem; gozo-me de que sejais 
ospelho de virgens, modelo de religiosos, 
e mestra da perfeieao e castidade evaD
gelica ; mais pura que os Anjos, e mais 
formosa aos olbos do Eterno Pai que todos 
os Santos juntos, e que vossa pureza seja 
tal que depois do Deos năo se possa imn
ginar outra maior. 

Louvo a Trindade beatissima, que com 
o fogo de vosso purissimo coraeăo nos deo 
o remedio mais efficaz para purificar-nos 
de toda mancha e pecc.ado; supplico-vos 
me alcanceis lagrimas de verdadeira con
trieăo para me limparem de toda impu
reza, e graea para ser d'hora em diante 
timpo e puro em pensamentos, palavras e 
obras, e para merecer d'este mod o viver 

H 20 
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sernpre unido a vosso castissimo coracăo. 
Arnen. 

~aculatoria8 como a p. 258. 

TERCEIRA VISITA. 

TERQA FElRA OU SABBADO. 

Acto de Adora({i1o. etc., como oa primeira vi
sita, excepto o seguiote. 

COMPOSI~AO DO LUGAR. 

Considerai - vos como a Samaritana, 
junto do poco de Sicar, a quem o Senhor 
disse: Quembebe daagua que'eudou năo te
ra sede eternamente. 

MEDITA~AO. 

1. Quem e que esta occulto naquelle sa· 
crario (ou debaixo daquellas especies eu· 
cbaristicas)? - E o Filbo do Eterno Pai 
que se dignou habitar no meio dos ho
mens, e conversar corn elles I 

II. E o Re<!emptor promettido a Israel, 
e o meu Salvador, aquelle mesmo que 
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nas.::eo num presepio, que sorfreo toda a 
sorl.e de tormentos para me livrar da 
morle e do inferno 1. ..•. 

In. E o filho de Maria que por mim 
derramou todo seu sangue, e que habita 
em nossos tem pIos para nos liberalizar 
abundantes graeas 1. •.•• 

CONSIDERA~OES E EXAME. 

'1° Considera qual e o preco do santo sa· 
cri flcio da missa em que e sacerdote e vic· 
tima o unigenito Filho do Padre, o mesmo 
<pe se offereceo no monte Calvario. 

2· Examina, se sabes o fim porque se 
instituio este sacrificio, e a devocao com 
que a elles deves assistir. 

3~ Lembra-te que sao quatro os moti
vos porque se instituio este prodigioso sa· 
crilicio : sando o primairo dar a Daos a 
honra e louvor que Ihe e devido. 

4° O segundo dar gra<;as a nosso Pai ce· 
lestial pelos beneficios que nos tem feito 
enos faz continuamente. 

5° O terceiro para satisfacao de nossos 
peccados, pois so o Filho de Deos e digna 
hostia de seu Eterno Pai offendido. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



264 SEMANA 

6° O quarto para pedir-Ihe novas mer
e~s, unindo nossas supplicas as de seu uni
genito Filho; pois assim poderemos ter 
segura confianr,;a de que serăo bem despa
chadas, porque a offerenda que fazemos 
na lIfissa e de mais valor que o que nas 
iJOdemos pedir. 

7° Tens tu sabido aproveitar-te de tanlo 
bem espirituaJ que encerra o incruento 
sacrificio da Missa? 1. .. 

Cinca P. N .• A. M. e G. P.; Communh50 espi
ritual, p. 186; Ladainba ao Santissimo Sacramcn 10, 
e se concluir li com a scgui n te. 

OllAgAO A NOSSA SENHORA. 

O' santissima Măi minha, virgem pru
dentissima, que corn tanta docilidade ou
vistes as vozes amorosas corn que o Espi
rito Santo vos convidou a unir-vos estrei
tamente corn sua Divina Magestade, di
zendo-vos : «Levanta-te, dă-te pressa, 
amiga e esposa minha, vem e habita no 
mais intimo de minha morada;» alimen
tado vosso coracăo corn o manjar preei 0 -

sissimo da liCăo, meditacao, e contempla
Căo dos mysterios divinos; gozo-me de 
que vivendo na terra tivesseis semprevossa 
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conversacao no ceo, voando tao alto vosso 
abrazado coracăo que aos Alljos causas
seis admiracăo e espanto . Bemdigo uma 
emil vezes a Trindade beatissima que in
fundio em vosso coracao tao viva (e, tao 
grande confianca, tao rendida humildade, 
tao abrazada caridade, com a eminencia 
da sabedoria e demais dons do Espirito 
Santo, que vos servirao de azas para su
bir como candida pomba, e internar-vos 
no mais intimo do coracâo de vosso dulcis
simo Filho. Levai-me comvosco, <> Vir
gem piedosissima, ao cheiro de vossos 
exemplos, e accendei em minha alma o 
fogo da caridade que consumma tudo o que 
ha terreno em meu coracao, e o levante a 
contemplar o que Ei celcstial e eterno. 
Amen. 

""culatorias como a p. 258. 

QUARTA VISITA. 
QUARTA FEIRA ou DOMINGO. 

Acto de Adora~ăo, etc., como Da primeira lisita 
excepto o seguinte. 

COMPOSI~ĂO DO LUGAR. 

Considerai-vos como O publicano que, 
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h:1tendo nos peitos, dizia a Deos : Tende 
c01lLpaixăo de mim peccadot'/ 

MEDITA~OES. 

I. Quem e que estâ occulto naquelle sa
Cl'ario (ou debaixo d'aquellas especies eu
ch:1.risLicas)?-E o medico de minha alma, 
o unico queconhece minhas enfermidades 
o sa'be applicar-Ihes o remedio 1. .. 

II. E o meu refugio, onde so acho porto 
scguro no tempestuoso mar d'este mundo, 
onde posso accolher-me quando accossado 
me vejo dos inimigos de minha salvacao! ... 

IIl, E o meu director, o meu conselheiro, 
o meu guia ; neHe acho consolacao e con
forto, d'elle me vem alegria e jubilo 1 ... 

CONSIDERA~OES E EXAME. 

t o Considera de novo a exctlllencia do 
incruento sacrificio da nova allianca que 
se celebra sobre os altares da Igreja catbo
lica, 

2° Olha se procuras ouvir Missa todos 
os dias, e se a ella assistes com o devido 
respei to e devocao interior. 

3° Examina tam bem a modestia e com-
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postura exterior corn que te apl'esentas a 
este tremendo sacrificio. 

4° Năo tens tu muitas vezes servi do de 
escandalo as almas devotas, e dado motivo 
a que os herejes e Judeos rompăo em blas
phemias? 1. •. 
. Cinco P. N., A. M. e G. P.; Communhăo espi

rHu.1l, p. 186; Ladainha ao Santissimo Sacramento, 
e cOllcluc-se corn a scguinte. 

ORA~AO A NOSSA SENHORA. 

Măi minha amabilissima, virgem das vi ro 
gens, espelho sem mancha , e mestra de 
toda pureza, que por uma singular graca 
da Trindade Beatissima, conservastes, sem 
o .menor defeito, vossa santa e immaculada 
Vtrgindade, năo sei com que louvol'es hei 
de engrandecer este precioso titulo de 
vosso purissimo coracăo, pois por elle en
cerrastes em vosso seio ao que năo cabe 
no cea e na terra, e destes â luz o Salva
dor do mundo, ficando v6s sempre vir
gem I Dai-me graca, Senbora, para que 
fazendo uma vida pura e limpa de toda 
mancha e peccado, possa resal'cir o ultraje 
que vos fizerăo os Tudeos e herejes ne
gando-vos este singularissimo titulo e in-
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comparaveJ privilegio. Alcancai-me de 
vosso amado Filho agraCa de viver e mor
reI' nesta fe, para comvosco participar do 
banquele do Cordeiro sem mancha por 
toda a etornidade. Amon. 

Jaculatorias como a p. 258. 

QUINTA VISITA. 
QUINl'A ou SEGUNDA FElHA. 

Aclo de Adora<;ăo, ele. , como na primcira visit .... 

COMPOSWA.O DO LUGAR. 

Considerai-vos coma O Filho prodigo 
que voI ta a casa paterna, que dizeis a 
Jcsu-Christo: Pe'luei, pai meu, contra 
vas, e qua elle vos recebe em seus brucos, 
dizendo: Achei o fi/ho que julgava perd ido. 

MEDll'AQAO. 

1. Quem e que esta occulto naquelle sa
crario (ou debaixo d'aquellas especies eu
charisticas) ?-E meu Pai celeste que me 
deo o ser, o corpo, a alma, e as nobres fa
culdades de que sou ornado, e em que ma 
avanlajo a todas as criaturas 1 ... 

II. E o autor de todos os bens de qua 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



EUCHARISTICA. !69 

gozo neste mundo, a cuja providencia sol· 
licita devo o ar que respira e me alenta, o 
sol que alumia a chuva que fertiliza meus 
campos e vorgeis , o puo de cada dia que 
me susten ta 1. •• 

III. fi: o pai amoroso , que se condoe de 
minhas fraquezas e miserias, e que nfio 
podendo separar-se inteiramente de mim, 
posta que indigno filho, ficou naquelle ta
bernaculo para ser rnais accessivel as mi
nhas necessidades; d'ali me chama, e me 
diz: «Vinde a mim, vos todos que viveis 
em trabalhos, e eu vos consolarei 1. .. » 

CONSIDEl\A~OES E gXAME. 

10 Consideremos que todos estamos 
obrigados a aspirar ă santidade, e que esta 
năo consiste em COU::ia que seja incompa
tivel corn as obrigacoes de n08SO estado. 

2° Tampouco consiste naquelles favores 
que tiverăo alguns santos na orac5.o. 

3° Nem tampouco em muito rigor e as
pereza, nem em multiplicar devocoes in
discretas. 

4° Nem menOs num genero de vida mais 
proprio para ser admirado que i mitado. 
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50 Conslste pois a santidade a que esta. 
mos obrigados em năo peccar, nem ainda 
venialmente corn advertencia, e em fazer 
e padeeer por Deos quanto podermos, at
tendidas toda!! as circumstancias. 

60 Ah 1 E temos nos feito quanto em nos 
e para nos sanlificarmos ? ! 

Cinco P. N., A. M. c G. P.; Commllllhăo espi' 
ritual, p. 186; Ladaioha 30 S;tlltissimo ~aeramellto 

se cODelue-se corn a scguiote. 

ORA~AO A NOSSA SENHORA. 

Soberana Senhora e Virgem bemaven
turada , lembrai-vos que jămais se ouvio 
dizer que vosso coracao purissimo e ma
ternal desamparasse a nenhum de quantos 
se acolh6rao ao vosso patrocinio; pro
ponho, mâi e advogada minha, recorrer a 
vos disposto sempre a reeeber as inspi. 
rac6es e gracas de vosso eoracăo em des
aggravo da obstinacâo corn que os pecea
dores resistem a vossos saudaveis conse
Ihos. Dispensai-me corn liberalidade as 
gracas que encerra vosso purissimo cora
Câo , concedei-me parlicularmente as que 
hei mister para na vida me santificar se-
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. gundo a lei de vosso Filho , e na hora de 
minha morte merecer a eterna bemaven
turanca. Amen. 

Jaculatorias coma a p. 258. 

SEXTA VISITA. 

SEXTA ou TERltA FEIRA. 

Acto de Adora~ăo, etc., coma na primei/"3 "1-
sila, excepto o seguinte. 

COMPOSIQAO DO LUGAR. 

Cousiderai-vos junto do sacrario coma 
O paralylico junto da piscina, e dizei corn 
todo o affecto : Senhor, năo tenho homem. 

MEDITAQĂO. 

1. Que nao razem os homens para con
servar a vida? Que năo faz um enfermo 
para recuperar a saiide do corpo ? Porem , 
quantos se descuidăo da vida e sai.ide de 
alitla? Oh coofusăo! Quaoto mais esti
măo a vida e saiide do corpo, mais des
prezăo a da alma \ Quantas vezes a uma 
vigorosa saiide do corpo anda junta inve
terada doeuca da alma? l. .. 

Il. E a alma espirito, o corpo terra; a 
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alma imagem de Deos, o corpo morada de 
immundicias. Se perco o corpo, livro-me 
d'um inimigo ; se perco a alma, serei eter
namente infeJ iz. E corn tudo, tanto des
cuido ela al ma l Do corpo tanto cuidado , 

III. E tăo preciosa a satide e vida da al· 
ma, que Cbri8to, Medico Divino, năo du
vidou, para dur-Ibe remedio, derramar 
lodo o seu sangue, e dar por elia sua pre
ei osissima vida. Tanto a estimou a Sabedo
ria infinita' E eu a estimo em tăo poucol 

CONSlDERA~OES E EXAME. 

1° Mui poderosos motivos nos obrigao a 
suntidade, que e a sai.ide de nossa alma, e 
sao os seguintes : 

2c O sermos filhos deDeos,criados parao 
servirmos nesta vida e o gozarmos na ou tra. 

3" Por nos haver resgatado o Filho de 
Deos corn o preco infinito de seu sangue, 
por nos derramado na sua,dolorosa paixao 
e morte afl'rontosa de cruz. 

4° Celestial doutrina que nos deixou em 
sua 19reja. 

5° Seus divino!! exemplos imitado! por 
tantos martyres e santos varoes. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



EUCHARISTICA. 273 

6° O santo baptismo que recebemos, as 
promessas que nelle fizemos, fe que pro
fessâmos, e a Igreja a que pertencemos , 
que e urna sociedade santa. 

7° Os muitos meios que temos na Igreja 
para santificar-nos, mormente os santos 
sacramentos, e entre estes corn especiali
dade o santissimo Sacramento da Eucha
ris tia. 

8° O premio que nos Ei reservado pOl' 
nossas obras. 

9° Como correspondemos nos a tanta di
gna<;1io da parte de Deos? Aproveitâmos nos 
t1io preciosos meios de santifica<;âo? 1 ... 

Cinco P. N., A. M. e G. A.; Communhăo e~pi
ritual, Lndainha ao Santissimo Sacramento, e con· 
clue-se COOl a or,u,ăo, p. 257, e as ullimas jacula
torias do costume, p. 258. 

SEPTIl\IA VISITA. 

SABBADO OU QUARTA FRInA. 

Acto de Adora~ăo, etc., como na primeira "isi tu 
excepto o scguinte. 

COMPOSI~AO DO LUGAl\. 

Considerai-vo'! aOs pes do Salvador 
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como a Magdalena, debulhada em lagri
mas, pedindo perdao de vossas culpas, e 
ouvindo da divina boca as amorosas pa
lavras; Săo-te perdoados muitos peccados, 
porque me amaste muito. 

MEDITA~AO. 

I. O Deos que occulto adoro naquelle 
inelfavel Sacramento intimamente me esta 
fallando; ouve, alma minha, snas vozes 
amorosas: - (Dize-me, peccador, que 
loucura ea tua pois estando em mim todos 
os bens que o Ceo e a terra encerrao, an
das buscando bens nos charcos lodosos 
do mundo, e nao na fonte pura d'onde 
tOdos elles manao?» 

II. «Porque buscas desassocegada e tra
balhosamente as sombras enganosas dos 
falsos bens d'esta vida, e nao vens a mim 
que sou o autor e dador da verdadeira fe
licidade 1» 

III. "Porque andas perdido apas a for
mosura das criaturas, e me nao buscas a 
mim que sou a verdadeira formosura e o 
resplendor da gloria eterna? - Se estimas 
em muito a linhagem e a nobreza, quem 
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mais nobre de que eu, que tenho a Deos 
eterno por Pai, e a uma Virgem purissima 
por Măi? Porque pois nao vells unir-te 
commigo e gozar d'este parentesco 1» 

CONSIDERA~OES E EXAME. 

Consideremos os motivos ou razoes que 
nos persuadem o amor e cordial affecto a 
Jesu-Christo nosso Savador, os quaes sita: 

1° O ser Filho unigenito de Deos. 
2° O ter-se reita homem por nassa amar. 
3° O ter feito e padecido tantopor 1l0SS0 

bem. 
4" O ser nasso advogado para corn seu 

eterna Pai. 
5° O ser medianeiro elltre Deos e os ho

mens para alcanc;;ar-lhes toda a sorte de 
gracas e fa vo res. 

6° Porque somente por seu meio pode
mos alcancar a felicidade eterna. 

7° Por se nos dar todo inteiro na sagra. 
da communhăo. 

8" Porque sem amar a Jesu-Christo ~ 
impossivel ser verdadeiro christâo. 

9° Porque o amar a Jesu-Christo ea 
maior ventura que pode ter uma alma nesle 
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mundo, e o mais seguro penhor da felici
dade eterna. 

iOa Temos nos assăs ponderado estes 
motivos e buscâmos corresponder a elles 
como noS cumpre? 1 ... 

Cinco P. N., A. M. e G. P.; Communhăo cspiri. 
luaI, L.1dainha ao Santissimo Sacramento, suppli
cas a Nossa Senbora, p. tse, cm lugar de Ora~ao, 
porque nes te dia se devem confessar as pessolls que 
dizern estel santos cxercici08. e conclue-se corn as 
jacula torias do costume, p. 258. 

OITAVA VISITA. 

DOMINGO OU QUARTA FElRA. 

Acto de Adorm,;ăo, etc., como na primcira vi· 
lila. 

COMPOSI~AO DO LUGAR. 

Considerai-vos ă mesa corn O divino Sal
vador na ultima ceia em que instituio o 
augusto Sacramento de seu corpo, e que 
sois o discipulo amado que desc:tnc;a no 
peito do divino :afestre; mas lembrai-vos 
que ă mesa estă tambem um Judas, e n ăo 
esquec;ais as palavras de nosso Salvador : 
Um de 'Vos me ha de entregar. 
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lIlEDITA'iAO. 

1. Vem, alma minha, ouvir as amorosas 
Vozes que teu Deos te dirige no ultimo dia 
d'este oitavario. - «Sou o Imperador e 
Monarcha do Ceo e da terra; porque razno 
te envergonhas de me servir? - Sou tam
bem mui rico, dadivoso e liberal, para 
qnem a mim recorre, e desejo que todos 
me peC;ăo ; porque me nao pedes corn ver
dade e singeleza de corac;ăo?» 

~I. «SOli a perfeita sabedoria do eterno 
Pal; e com tudo isto apenas te aconselhas 
COmmigo I - Sou fieI e verdadeiro amigo 
dos que me amăo, aos quaes me dou a mim 
mesmo; mas quăo raras vezes corres~on
des tu a esta amizade? - Sou cammho 
recto que vai ter li vida eterna; mas quan
tas vezes d'elle te extravias ? - Sou ver
dade eterna que falhar nUO pode ; porque 
razăo te năo fias de minhas palflvras h 

III. «Sou manso e humilde de corac;ăo, 
facil de aplacar, e inclinado â misericordia; 
e porque, miseravel, te năo acolhes a este 
porta de salvaţâo" - Sou tambem justo 

H 21 
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juiz e castigador dos măos ; e porque niio 
temes de offender-me?» 

CONSIDERAQOES E EXAME. 

'1° Ponhamos por obra, nas occasiOes quo 
se nos presentarem, a resolucăo que forma
mos de amar a Deos sobre todas as cousas. 

2° Sera um excellente acto de amor de 
Deos resignar-nos e conformar-nos com 
sua santissima vontade em todas as tribu
lacoes que nos enviar, o nos demais suc
cessos que o Senhor ordena para nosso 
bem corn admiravel sabedoria. 

3/1 Seră um bom acto de amor de Deos 
alegrarmo-nos e comprazermo-nos de 
que seja tiio poderoso , tăo bom, tăo santo, 
tăo misericordioso, e de todas suas infi
nitas perfeic;5es, especialmente de sua fe
Iicidade e gloria eterna. 

4° Sera tambem mui virtuoso acto oITe
t-ecer a Deos quanto temos, pensftmos, fal
lâmos, fazemos enos propomos fazer, e 
~obre tudo fazer e padecer muito por seu 
.. mor. 

5° Quao 10ng(J astou eu d'llsla amor per-
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feito!. .. Quantas vezes me assento li sa
grada mesa corn amor tibio e descuida
do!. .. Serei eu dos indignos que entregarei 
a meu divino Mestre, e que em vez de co
mer a vida e a salvacăo, em Seu banquete 
eucharistico, como a morte e Il condemna
~ăo eterna ?l. .. 

6Q Proponho corn tudo segulr o con~elho 
de S. Lourenco Justiniano, que consiste 
em: il' pensar com gosto em Deos; 2° dar 
com gosto por Deos; 2° padecer corn gosto 
por Deos ; 4° e pedir-lhe corn muita con-
6anea e persevera nea que elle nos de seu 
santissimo amor. 

Cinco P. N., A. M. e G. P.; Commllnbăo e.piri
III al , Laddinha ao Santissimo Sacramento. e eon
cluc-se corn o se(\Uintc. 

ACTO DE bESAGGRAVO 

AO PURISSllIJO CORA~AO DE MARIA. 

O' Virgem santissimal quao grande eml
nha dor quando considero as injurias que 
tendesrecebido e cada dia recebeis de ma
licia e ingratidăO dos homens! Os herejes 
vos disput"ârao a augusta dignidade de 
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Miii de Deos, negârăo V6ssa virgindade, e 
zombăriio do poderoso valimento que 
tendes para com Deos e de vossa bondade 
para corn os homens; tirârăo-vos os glo
riosos titulos que tăo justamente vos da 
aIgreja;esforcârao-se em destruir vosso 
culto, profanarăo vossas sagradas ima
gens, e arruinarăo os tem pios dedicados 
RO Senhor debaixo de vosso augusto nome 
e invocacăo. Como e possivel, lIfăi nossa, 
que tenha havido coracoes tăo ingratos e 
impios que vos desprezassem e perseguis
sem, sendo vas dignissima de toda a vene
ra<;.ăo e amor dos Anjos e dos homens '1 

E entre os mesmos l1eis que reconhecem 
todas vossas prerogativas, quantos ha que 
nITo cuidăo de mostrar-vos com suas obras 
o affecto e gratidăo que vos devem, nem 
vos honrăo, invocăo e procurăo o auxilio 
de vossa intercessăo poderosa 1 

Porem o que mais afflige e traspassa de 
dor, 6 Virgem purissima, vosso coracâo 
imrnaculado, e o ver que muitos, servin
do-se de vossa proteccăo coma d'um veo 
para cobrir suas desordens, se promettem 
Corn eUa uma seguran~a falsa e appal'ente. 
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e proseguem em suas maldades,offendendo 
continuamente a vosso santissimo Filho. 

Eu tambem. Mai e Senhora minba, te
nbo atravessado mii vezes vosso dulcissi
mo cora<;;ăo, e ategora niio teodes achado 
em mim nenhum agradecimonto a vossos 
beneficios, nenhuma sollicitude em dar
vos honra e louvor, nenhuma fidelidade 
em imitarvossas virtudes. Mas ja prostra
do humildemente a vossos pes, <> lUai de 
misericordia, vos peco perdăo, a desejo 
~fficazmente reparar para o dianta minhas 
IUfidelidades, ingratidoes e injurias, e as 
que tendes recebido de todos os homens. 

"Para este fim, vos consagro hoje todo 
meu affecto respeito e amor; offereco-vos 
tributo de ben<;;ăo a louvor; venero, em 
uniăo corn a Icyreja catholica, vossaimma
eul ada Concei<;;ăo, divina maternidade, 
virgindade perpetua, Assumpc;ao trium
poante aos Ceos elevada santidade e glo
ria sobre todas' as criaturas. Creio que 
VOssa bondade e poder săo proporcionados 
li sublime dignidade de lUăi de Daos; re
conhe<;;o-vos por Mai de misericordia e da 
gra~a, refugio de peccadores, advogada a 
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esperanca nossa; olho vossa intercessăr. 
e patrocinio coma infallivel meio para al
cancar de vosso divina Filho toda sorte 
de graCas e bencăos; e assim coma os he
rejes teem procurado destruir vosso sa
grado culto, eu me gloriarei de defen
del-o, confessăI-o e sustentâl-o toda mi
nha vida, de ser do numero de vossos fitlis 
servos, e de Focurar sejais de todos ama
da, bonrada e servida, coma e devido a 
vossa bonf. .. de e grandeza. 

Dignai-vos, poderosissima Virgem, de 
acceitar meus ardentes votos, e dai-me a 
gostar a d00ura de vosso sagrado coraeiio, 
fonte de paz, de misericordia e de amor, 
para que imitando vossas virtudes, eadmi· 
rando a grandeza corn que o Senhor vos ha 
enriquecido, mereea vei-o e glorifical-o 
em vossa companhia eternamente. Amen. 

Jaculalorias de costume, r. 2b8. 

P6de lam bem jomtar-se o T. lJeum, m6rmenlc 
se o Sanlissiono esli\'Cr exposto, junlaudo 8S sCITuill· 
tes Ora~es. 

'1. Bemdito sois, Senhor Deos de noss05 
pais. 

Pl· Digno de louvor e gIorioso eterna~ 
mente. 
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; . Bendigamos ao Padre e ao Filho corn 

o Espirito Santo. 
Tf· Louvemo-Io e exaltemo-Io por todos 

os secuI os. 
, . Bemdito sois, Senhor'Deos, no firm a· 

mento do ceo. 
Ş:. Louvavel e glorioso, e sobre exalta do 

eternamente. 
,. Alma minha, bemdize ao Senhor. 
II· E năo te esquecas nunca d'algum de 

seus beneficios. 
, . Senhor, ouvi as minhas orac5es. 
II· E os meus clamores cheguem ate vos. 

OREMOS. 

O' Deos, cuja misericordia esem Iimites 
e debondade thesouroinfinito, prostrados 
ante a vossa piissima lI1agestnde, vos ren
demos as gl'ncas pelos beneficios que nos 
haveis feito, supplicnndo semprc a vossa 
clemencia; para que aos que concedeis o 
que vos pedirăo năo desempar6is nunca, 
e os disponhais para receberem os pre
mios eternos. 

Deos, que illustrastes os coraC5es dos 
fi6is corn a luz do Espirito Santo; Conca-
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dei-nos que pelo mesmo Espirito saiba
mos tudo o que ti recto, enos alegremos 
sempre corn a sua consolacăo. 

Deos, que năo permittis que os que em 
vas confiăo sejăo excessivamente affligi
dos, antes pres tais piedosos ouvidos as 
suas preces; gracas vos damos por ha
verdes ouvido nossas doprecac;oes, e accei
lado nossos votos, supplicando-voshumil
demente que por vosso auxilio sejamos 
preservados de todas as adversidades. Por 
N. S .. J.-C. vosso Filho, que comvosco vive e. 
raina em unidada de Deos Espirito Sanlo 
por todos os seculos dos seculos. Amen. 

AD VERTENCIA. 

"saim como a Igreja se serve desle lIymno para 
dar gra-;as a Deol por algum beneRcio publico re
cebido de lua bondade; lam bem 08 Rcis deverăo 
iRualmenle recilal-o quando bouvcrem recebid ) 
algum beneficio particular, fazendo d'elle cspecial 
menQâo nas ora\(6e8, 010 meoo& menldlOlcole. 

[ataodo exposlo o SS. Sacramenlo, dir-se ha o 
Tafllum el'&o, ~tc. , como O verso e Ora~ăo, ele. 
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DEVOCÂO 

AO SAGRADO CORAQĂO DE MARIA, 

PARA SE FAZER NAS FESTIVIDADES 

DE NOSSA SENHORA ENOS DOMINGOS, 

IMITANDO O QUE SE PRATICA 

NA IGREJA DA ARCHICONFRARIA 

EM PARIZ. 

Recita-se primeiramente a Ave Maria, diz-se depoia 
a scguinte. 

ANTIPHONA. 

Coracao immaculado de !\faria, compa
decei-vos das fraquezas dos peccadorcs, 
aprtlsentai nossas humildes supplicas ao 
Sacratissimo Coracăo de vosso Bcmdito 
Filho, e intercedei para qUfl os illustre e 
lhes d~ a graca de que hao mister para se 
Converter. 

Reze-se depois a Ladaioha (p .. 292) c a Salve Rainha 
e logo o segulIlle. • 

;. Estao cheios de graca os vossos la
bioş. 
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J(. Por isso Deos vos aben~oou para 
sempre. 

ORA~AO. Concede, etc. 

Senhor Deos, nos vos supplicâmos con
cedais a vossos servos lograr u ma perpetua 
satide de corpo e alma; e que pela inter
cessăo gloriosa da Bemaventurada sempre 
virgem Maria, sejamos livres da presente 
iris teza, e gozemos da eterna alegria. Por 
J.-C. N. S. Amen. 

Pela conversăo dos peccadores. 

Diz-se trez vpzes: Parce, Domine, parce populo 
tuo, ne in rolemum iTa,cari. nobi •. 

Perdoai, Senhor, perdoai a vosso povo, 
e nao vos ireis para todo sempre contra 
nos . 

..,. Convertp.i-nos, o Deos Sai vadornosso. 
J(. E apartai de nos a vossa ira. 

ORA\lOES. 

Misericordioso e clementissimo Deos, 
ouvi as supplicas que entre gemidos pre
sentâmos anle vossa di vina .Magestade por 
nossos irmăos que andăo no caminho da 
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perdicao; fazei, Senbor, que arrependi
dos dos erros de sua vida, sej ao Iivres da 
morle elerna ; e que onde abunda o delicto 
~obreabllnde a graca. 

O' Deos, a quem sem pre e proprio o corn
padecer-se e perdoar, recebei a nossa hu
milde su pplica; e fazei, por beneficio da 
Vossa c1ementissima piedade, que assim 
nas, Como os outros vossos servos, seja
mos inteiramente soltos da vergonhosa 
cadei.a de nossos delictos. Por N. S. J.-C. 

JACULATORIAS. 

Cora~1I0 sa(lTado de Maria, 
Sede minha ajuda e {juia. 

Cora~~o immaculado de Maria, 
Alcan~ai-nos paz e ale(lTia. 

Cora~a:o afllicto de Maria, 
Valei·me DO tremendo dia. 

Na Missa dos sabbados. que se .offcrece ao sag-rado 
eorat,;ăo de MarIa pela conversao dos peccadores 
diz-se a seguinte supplica antes de come<;ar. • 

Lembrai-vos, O piedosissima Virgem 
Maria, que năo consta que ninguem que 
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a v6s recorresse, que implorasse VOSSII 

protec<;;âo e invocasse vosso auxilio, fosse 
por vas abandonado. Animado de tal con· 
flanca, a vas recon'o, a vos me acolho, 
Virgem das virgens . Năo desprezeis, .Măi 
do Divino Verbo, as minhas supplicas, 
mas ouvi-as propicia, e alcancai de vosso 
Bemdito Filho o despacho que a favor dos 
peccadores venho implorar. Assim seja. 

No IIm da JHissa, diz-se o Sub luum PTlBlidium, 
Ave Maria. 

Santa lUaria, refugio dos peccadores, ro
gai por n6s. 

CONSAGRA<;ĂO 

AO SAGRADO CORA/ţÂO DE MARIA. 

c) coracăo santissimo de Maria, sempre 
virgem, sem mancha conccbida I Coracâo 
purissimo, o mais perfeito que a omnipo
tente l\[ăo do Criador conferio a nenhuma 
criatura; fonte inexhaurivel de bondade, 
de docura, de amor e de misericordia, 
modelo das virtudes todas, imagem per
feita do cot'acao adora veI de Jesus; vas, 
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que sempre ardestes em abrazada cari
dade, que amastes a Deos mais que todos 
os S~raphins, lodos os Anjos e Sanlos lO
do!> ]untos, que desles â Suprema Trin
dade, na mais [lcquena atTeiC(iO, m~is 
gloria do que IJle der(lO e podcriiio dar-Iha 
todas as outras criaturas corn todas suaE 
mais heroicas acr,;oes ; corar,;ăo da Miii do 
Redcmptor, que tiio vivamente sentistcs 
nossas miserias, que tanlo so[frestes por 
nossa saivacăo, que DOS amastes corn 
tanto ardor e tern ura, e que, por todas 
estas razoes, mereceis o respeito, amor, 
reeonheeimcnto, e a conuanr,;a de lodos os 
homens di"'nai-vos reeeber benignamenta . 'v ...... 
ID1nha fraca homenagem. 

Prostrado diante de vas, a coracâo da 
lIIai de misericordia, tri buto-vos toda a 
honra a respeito que cm mim cabe, agra
der,;o-vos lodosossentimentos de compai
xăo e de amor que tanlas vezes manifes
tasles para commigo ; mii grac.;as vos dou 
por todos os beneOcios que tenho recebido 
de VOssa maternal bondade. Uno-me a to
das as almas puras que eneontrao suas 
dclicias e consoJacăo am tributar-vos hon
l'a, louvor e gloria. 
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Sereis d'hoje em diante, coracăo ama
bilissimo, depoisdocoracao de vosso ama
do Filho, o objecto de minha veneracăo, n 

enlevo do meu amor, o penhor de minha 
mais terna devocao; sereis o cami n ho por 
onde irei a meu Salvador, o canal poronde 
receberei suas gracas, o symbolo que me 
representarâ suas misericordias; sereis 
meu refugio nas affiiccoes, minha conso· 
lac1io nos trabalhos, meu soccorro em to
das as necessidades : em vas irei aprender 
a ser puro, humilde, manso, compassivo ; 
em vas terei o modelo do amor inOamma· 
do corn que devemos amar o corac1io de 
J.-C. vosso Filho e Senhor Nosso. Amen. 

ORAQĂO 

PARA QUALQUER SE CONSAGRAR A. MARIA 

SANTISSIMA. 

Santa .l\Iaria, Mai de Deos, e sempre 
Virgem, concebida sem macula do peccado 
original, eu vos escolho hoje por mioha 
Senhora, minha advogada e protectora. 
Propooho firmemente servir~vos sempre 
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corn fidelidade, nada dizer, nem Cazer 
Contra vossa Sagrada pessoa, e nâo per
mittir nunca que aquelles, sobre os quaes 
tenho algum poder, digfio ou facao cousa 
alguma contra vossa soberana magestade. 
Recebei, Senhora, debaixo de vossa pro
teccao este desvalido Filho de Eva. Rai
nha do mundo, a vossos pas me prostro; 
recebei-me no nume ro de vossos servos; 
sOCcorrei-me em todas as acc6es de minha 
vida, e nao me abandoneis na hora de 
rninha morte. Assim seja. 

11 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



292 DEY09ĂO 

LADAINHA 

DE NOSSA SENHORA. 

<OOlO» 

SeDbor, tende piedade 
de nOs. 

Jesu-Christo, compade
cei-vos de nos. 

Senhor, tende piedade de 
DOS. 

Jesu-Cbristo, ouvi-nos. 
l esu - Christo, escutai

nos. 
Deos Pai celcstial, tende 

misericordia de nos. 
Deos Filho, Redemptor 

do muodo, tende, etc. 
Deos Espirito SaD to, teD

de. etc. 
Santissima Trindade, que 

sois um 50 Deos, ten
de, etc. 

Santa M.aria, rorrai por 
niJ~. 

Kyrie, eleisoD. 

Cbriste, eleison. 

Kyrie, e\eison . 

Cbriste, audi n08. 
Christe, exaudi nos 

Pater de crelis, Deus, 
miserere nobis. 

Fiii Redemptor mundi, 
Deus, miserere, etc. 

Spiritus sancte, Deus, 
miserere, etc. 

SaDcta Trinitas , unu! 
Deus, miserere, etC· 

Sancta Maria, ora prO 

nobis. 
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Sancta Dei Genitrix, 
Snncta Virgo Virgi-

num, 
MateI' Christi 
Mater divinre ' /Ifatire, 
Mater Purissima 
Mater CaStissim;, 
Mater Inviolata 
Mater Intemera~a, 
Mater Amabills 
Mater AdmirabiÎis, o 
Matcr Creatoris ;;; 
Matcr Salvatori~ Z 
Vv~rrro Prudenti~si~a, g 

IrITo Veneranda !:': 
VirITo Prredicand~ ~ 
Virrro Potcns ' 
VirITo Cleme;s 
VirITo Fid rlis ' 
Speculum Ju;titire, 
Sedes Sapientire, 
Causa nostrre lretitire, 
Vas Spirituale, 
Vas Honorabile, 
Vas insirrne devotio-

nis, 
llosa Mystica, 
Turris Davidica 
Turris Eburnea: 

Santa Mai de De(l,s, 
Santa Virrrem das Vir-

gens, 
Mai de Jesu-Christo, 
M~i da divina sralia, 
1I1ai Purissima, 
l\lai Castissima, 
M~i Immaculada, 
III<li Intacta, 
Mai Amavel, 
Măi Admiravel, 8' 
Mâi do Criador, ~. 
Mai doSalvador, "8 
Virgpm Prudentissima ; 
Virsem Veneravel, ~ 
Virlfem Louvavel, 
Virrrem POderosa, 
Virrrem Benirrna, 
Virrrem Fiei, 
Espelho de Justiva, 
Assento da Sabedona, 
Causa de nossa alegria. 
Vaso Espiritual, 
Vaso Honorifico, 
Vaso de insir;ne devo-

4jăO, 

Rosa Mystica, 
Torre de David, 
Torre de Marfim, 
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Casa de Onro, 
Arca d'AllianQa, 
Porta do Ceo, 
Estrella da manhlI, 
Saude dos enfermos, 
Refugio dos peccado-

res, S 
\:onsoladorados afllic- 'B. 

tos, 'g 
Auxilio dosChristaos, ~ 

Rainha dos Anjos, 
Rainha dos l'atriar-

chas, 

Q. 

:" 

Rainha dos Prophetas, 
Rai nha dos Apostol05, 
Rai nl!a dos Martyres, 
Rainha dosConfessores. 
Ra inha das VirGens, 
Rainba de todos os 

Santos, 
Cordeiro de Deos, que 

tirais OI peccados do 
mundo, perdoai-nos, 
Senhor. 

Cordeiro de Deos, que 
tirais os p"ccados do 
IDundo, ouvi-nos, Se
ohol. 

Domus Aurea, 
Frederis Arca, 
lanua Creli, 
Stella Matutina, 
Salus infirmorum, 
RefuGium peccato-

rum, S? 
Consolatrix afllicto.~ 

rum, el 
AuxiliumChristiano· g 

t:r rum, .. ' 
Regina Angelorum, 
Regina Partiarcha-

rum, 
ReGina Prophetarnm, 
ReGina Apostolorum, 
ReGina Martyrum, 
Rr' Gina ConfeSSOrl1ID, 
Regina VirGinum, 
RrGina Sanctorum 

omo:um, 
Arrnus Dei, qui talli! 

peccata muodi, par
ce oobis, Domine. 

AGnus Dei, qui tollis 
peccata mundi , ex
audi nos, Domine. 
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Agnu. Dei, qui tollis Cordeiro de Deos, que 

peccata mUlldi, mi- tirais os peccados do 
serere Dobis. mundo, tende miseri. 

cordia de DOS. 

Ântiph. Sub tuum 
prmsidium confu(;imus, 
sancta Dei Genitrix; 
nostras deprecationes 
ne despicias in neces. 
Sitatibus, sed a peri
Cu lis cunctis libera nos 
Si"lllper, VirITo gloriosa 
eL benedicta. 

1· Ora pro nobis, 
sancta Dei Geni trix ; 

1. Ut digui effieia-
mur promiss:onibus 
Cbristi. 

OREMtlS. 

Gratiam luam, qU<E
lumus, lJomine men
libus nostris i;lfunde, 
UI qui Angelo nunliante 
ClJristi Fiiii lui inear
Dalionem cognovimus, 
per Passionem ejus eL 

Âfltiph. A' I'ossa Pro
tec~~o recorrrmos, SanIa 
M~i de Deos. Ntio dp.spre
zris as nossas supplicas; 
mas Iivrai-nos sempre de 
todos os perigos, 6 Vir
/fem Illoriosa e bemdita. 

y. Rorrai por n6s, saml 
Mai de Deos ; 

~. Parii que scj~mos 

dignos das promessas de 
Christo. 

OREM08. 

Infundi. Senbor, como 
vos pedimos, a vossa gra
~a em as n?ssas almas, 
para que nos, que pela 
Annunciac;~odo Anjo vi~
mos DO con~ecimento da 
Incarna~ăo do vosso Fi-
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Iho; pela sua Paixao e 
Morte de Cruz, sejâmos 
cond uzi dos li Gloria da 
Hesurrpic~o. Pelo mesmo 
Jpsu - Ch"risto nosso ~.~
nbor. Amen. 

Crucem ad Resurrec
tionis Gloriam perdu
camur. Per eumd rm 
Christum Dominum 
nostrum. Amen. 

ORACAO 
PE LAS ALMAS DO PURGATORIO. 

6 Deos de toda a consolaQlio, autor da salva-
9110 das Almas! tcnde piedade das que estrio 
padecendo IlO Purgatorio, e concedei-Iheti, corn 
o total livramento de suas pe nas, a felicidade 
que em oulro tempo promettestes ao VOSRO servo 
Abrahăo e â sua posteridade. Compadecei-vos, 
Senilor, de seu soITrimento, e esquecei-vos das 
fa!tas que a fragilidade de uossa natUl'eza lhea 
fez algumas vezcs commetter. Tirai-as daquelle 
lugar de supplicio e de trevas, e ponde-as em 
um lugar de descanQo e de luz. Attendei, Deos 
meu, a humilde supplica que vos fafio, e conde
dei esta graQa de perfeito livramento aquellas 
Almas, pelas quaes sou particularmente obrigadO 
a rogar. Eu vo-lo pe~o pela sagrado Nome, e 
pelos infinitos merecimentos daquelle que se 
encarregou de satisfazer por nos todoa, e que 
vive e reina comvosco por Lodos os secul08. 
Assim seja. 
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grado Nome, e pelos infinitos merecimen 
tos daquelle que se encarregou de satis · 
fazer por nos todos, e que vive e reina 
comvosco por lodos os secuI os dos secu los. 
Assim seja. 

~~! !! IIHH mi! ii! i Iii!!!!! il!! I mliffl{{·' 

VESPERAS DO DOMINGO. 

;. Deos, entendei em minha ajuda. 
rf. Senhor, năo tardeis em soccorrer·me. 
Gloria ao Padre, etc. Alleluia . 

. Desde a Septuagesima ate li Semana Santa, 
dtz-se, em lugar de Arleluia : 

Glorificado seja o Senhor, Rei de eterna 
glOria. 

Ant. Disse o Senhor. 
No tempo pascal, Ant. Alleluia. 
PSALMO 109. Dixit Dominus, etc. 
Disse o Senhora meu senhor, etc., com 

no 0lficio de Nossa Senhora. 
Ant. Disse o Senhor a meu senhor: Seo

tate li miuha direita. 
Ant. Fieis. 
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PSALMO 110. Gonlitebor, etc. 

Corn todo meu coraeao vos louvarei, Se
nbor, nas juntas e congregaeoes dos ju~
tos 1 

As obras do Senhor sao grandes, e mui 
conformes sempre seus designios. 
Năo ha obra sua em que nao resplan

deea sua grandezaj todas nos dao motivo 
para dar-lhe gracas : tudo pode, e so quer 
o justo. 

Este Deos, misericordioso e benigna 
para os que o temem, deo um maravilhoso 
alimento a nossos pais, para que (receben
do-o cada dia) se recordassem de tantas 
maravilhas como fez a favor d'elles. 

Corn isto Ihes dava a entender que 
nunca se esqueceria do pacto ajustado 
corn elles, e ostentaria o poder de suas 
obras ă visla de seu povo. 

Dando-lbes a heranca das nacoes; obras 
da mao do Senhor, que mostrao igualmente 
sua justica e fidelidade. 

Inviolaveis sao suas promessas, sem que 
os seculos anteflores possao alterăI-as; 

justas sao, eseu cumprimento infallivel. 
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Remio seu povo do triste captiveiro om 
que gemeo tanto tempo, e fez com elle para 
sempre inalteravel allianca. 

Nuo quebrantemos esta alliancacom um 
Doos cujo nome e santo e terrivel ; teme
mos ao Senhor, que este e o principio da 
verdadeira sabedoria; os que reputao suas 
accoes por ostil penhor saudavel possuem 
a verdadeira intelligencia, que seră lou
vada por todos os seculos. 

Gloria ao Padre, etc. 
Ant. Fi6is sao as suas promessas e con

firmadas de seculo em seculo. 
Ant. Em seus mandamentos. 

PSALMO tiL Beatu$ vir, ete. 

Ditoso o homem que teme ao Senhor, e 
tem toda sua complacencia em cumprir 
scus mand"lmentos. 

Ver-se ha na terra corn uma posteridade 
crcscida e poderosa; porque o Ceo abell
Coara sempre a descendencia dos justos. 

Vera sua casa gloriosa e opulonta, e na 
maior elevacăo nunca se csquecera de 
suas obrigacoes. 

Se caem os Justos em tenebrosa aftlic-
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Căo, para logo se levantao corn a luz pros~ 
pera que Ihes concede o Deos justo, beni
gno e rcisericordioso. 

ObI quao amavel e um justo compassivo. 
consolador, e comedido em suas palavras! 
Amado de Deos e dos homens, que temor 
pod eră assustâl-o ? 

Eterna sera a memori:,l do juste ; e ape
zar de envenenadas ealumnias, eonservarâ 
sua reputaoăo. 

Nâo poderaoos maiores perigos entibiar 
sua protecoăo divina; espera tranquillo a 
bora destinada pelo Ceo, para que trium
pbe de seus inimigos. 

Distribue e da seus hens aos pobres, 
nunea se aparta da justica; corn isto so 
veră exaltado â maior altura de poder c 
gloria. 

E vendo-ao peccador, irritadose enrai
vecera, o consumira de inveja; por~rn em 
văo pretendera destruir uma felicidade 
que Ihe servirâ de supplicio. 

Gloria ao Pudre, etc. 
Ant. Em seus mandamentos poe toda 

sua comolacencia. 
Ant. S~ia o nome do Senhor. 
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PSALMO 112. Laudate pueri, etc. 

Louvai servos de DAos, ao Senhor, etc.., 
COmo no olficio de NOSMI, Senhora . 

.4nt. Seja o nome do Senhor bemdito 
por lodos os secuI os. 

Ant. Nas que vivemos. 

PSALMO 113. In exitu, etc. 

Quando saio Israel do Egypto, e casa de 
lacob do povo barbaro, que por tanto 
tempo a opprimira. 

Quiz o Senbor que a navao judaica se 
Ih~ consagrasse inteiramente, e resol vea 
relnar 80 em Israel. 

Vio o mar em su as praias a este povo, e 
retirou_se apressado; vio o .Tordăo em 
suas margens, e retrocedeo ate sua ori
gem. 
Ă vi",ta deste povo, saltărăo de regozijo 

Os montes como carneiros, e brincărăo os 
Ou teiros cordeirinhos. 

Mar, porque fugiste, e tu, Jordao, porque 
retrocedeste? 

l\fontes e outeiros, qual foi a caus a da 
alegria que mostrates? 
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o Senhor, o Deos de Jacob que marchava 
â frente de seu povo, obrou corn seu pod el' 
esles prodigiosos movimentos da terra. 

EsLe Deos podel'oso foi quem converteO 
a pedra em arroios de agua, e os penhas
cos em cryst.allinas fontes. 

Continuai-nos, De05 00S50, vossa mise
ricordia e verdade; năo por nos, Senhor, 
nilo por n6s, sen1io pela gloria de vosso 
nome. 

Fazei-o para fechar a boca as nac5es, que 
se nos abandonasseis diriăo : Onde esta o 
seu Deos? 

Deos nosso Senhor estă no Ceo, e desde 
ali goveroa com absoluto podero univer5o. 

POl'8m os idolos das na('.5es năo SăD 
mais que prata e ouro, feitura das măos 
dos homeos. 

Teem boca, e năo poderăo fali ar; teelll 
olhos, e năo poderăo veI'. 

Teem ouvidos, e năo poderăo ouvir; 
teem narizes, e năo poderăo cheirar. 

Teem milos, e năo poderăo local'; lee(l1 
pes, e năo poderăo andar; leem boca, e 
nlio poderiio clamar. 

Os que fabricăo taes deQses, e insellşatoŞ 
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pi5em nelles sua confianr,;a, bem merecem 
ser como elles. 

Nao assim a casa de Israel, \lois tem 
~osto toda sua confianr,;a no Senhor, que 
e Seu protector e amparo. 

A casa de Aar1\o esperou no Senhor, e 
elle a defendeo e tomou debaixo de sua 
protect,;ăo. 

Os que adorăo o Senhor esperarao 
nelle, e alcant,;ârăo sempre seu auxilio e 
protect,;ăo. 

O Senhor lembrou-se de nos, enos cu
mulou de beneficios. 

Derramou as suas bent,;ăos sobre a casa 
de Israel, derramou-as sobre a posteridade 
de Aarăo. 

Sempre o Senhor abenr,;oâu a todos os 
que ? servem, grandes e pequenos. sem 
acceltar,;ăo de pessoas. 

1I1ultiplique continuamente o Senbor 
~uas benr,;aos sobre vas, e as estenda ate 
as geracoes remotas. 

Bemditos sejais do Senhor, que fez o 
Ceo e a terra. 

Fabricou o Ceo empyreo para nelle rei
nar; deo a terra aos homens, para quo 
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nella o adorem e cantem seus louvores. 
Porern, Senhor, de tantos como haveis 

criado, quantos teem caido no sepulchro, 
d'onde jâ năo podem louvar-vos ? 

Nas pois, que vivemos ainda, bemdiga
mos ao Senhor desde agora para todo sem
pre. 

Gloria ao Padre, etc. 
Ant. Nas que vivemos, bemdizemos ao 

Senhor. 
No tempo pascal, Ant. Alleluia, Alle

luia. 

CAPITULA 2. Cor., i. 

BemditosejaDeos ePai de nossoSenhor 
Jesu-Christo, Pai de misericordia e Deos 
de toda a consolacăo, que nos consola eIll 
todas as nossas afUiccâes. 

II. Dernos gracas a Deos. 

HYMNO. 

Soberano Criador da luz, que produ
tindo os resplandores do dia preparasteS 
a origem do mundo corn as primicias da 
nova IUZi 
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E que ullindo a tarde ă manha formas
tes o dia; assombras daeseura noite eacm 
la sObre nosso horizonte ouvi nossas sup
~lieas, sMe sensivel a ~OS50S gemidos. 
Năo permittais, Senhor, que nossa alma, 

de erimes earregada, viva morta a vossos 
01h05; nem que, abandonando-se ao amor 
eadueo e mundano, do peeeado se faca es
era va. 

Fazei, Senhor, que penetrando o Ceo 
n~ssas ferventes supplieas, eonsigao de 
VOs o romedio que dă a vida, a fortaleza 
que reprime o mal, e o fogo de vosso amor 
que consomme as reliquias do peceado. 

Attendei a Pai piissimo a nossas sup-I"' , 
P .Icas; vas que na uniăo de vosso unico 
Fllho e do Espirito Santo reinais por todos 
os seculos. Amen. 

;. Minha oracITo, Senhor, ehegue a vas. 
1(. Como incenso que se eleva ate vas5a 

presenca. 
Ant. O omnipotenta. 
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CANTICO DIi: N. S. 

Como no seu Oflicio. 

Ant. O omnipotente obrou grandes cou' 
sas, e o seu nome e santo. 

oRAqio. 

Omnipotente Deos e Senhor nosso, que 
DOS mandastes santificar O domingo por 
ser O dia que para vos reservastes ; fazei 
que neste grande dia, que vosso unigenito 
Filho santificou com a sua resurreic;ăo, e 
que vosso Espirilo Santo iIlustrou de pro~ 
digioso modo, descendo sobre os Aposto~ 
los, eu resuscite do sepulcro da culpa, e 
inllammado em vosso divina amor, VOS 

sirva e louve no mundo, e depois vos goze 
na eternidade. Amen. 

llir-6e-ba agora uma das aotipbonas IIl1aes da 
Of/icio de NOS83 Sellbora, aeguOllo o tempo. 
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VISITA 

AO SANTISSIMO SACRAMENTO, 

NO PRIMEIRO DIA DE LAUS PERENNE, 

Ji:n: as Quarenta Horas, ou em outra quaJquer ocea. 
Slao em que esteja expoSlo a adora<;ăo dos Heis. 

Amorosissimo Jesus e Senhor meu, eis
me aqui prostrado diante de vossa divina 
presenca; corn todas minhas potencias vos 
adoro, e desejo unir minha adoracao corn 
lodas aquellas corn que haveis sido, sois, 
e sereis adorado por toda a eternidade. 
Adoro-vos e reverenceio-vos, meu divina 
::.alvador, nesse augustissimo sacramento 
lie llOSSOS al tares a vas que vos dignais . . , 
V1SIL.\r espiriLualmente esta minha pobre 
dlml, dando-vos ao mesmo tempo gral;as 
por esta VOssa infinita bondade. 

ASP1RA~iiES. 

6 meu amorosissimo Jesus, creio firme
mente que estais nesse augusto Sacra
mento, e por concomitLancia immediata 

~ 23 
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vosso eterno Pai e o divinoEspirito Santo. 
O' immensa divindade de meu Deos e Se~ 
nhor I eu vos adoro, saUdo, e respeito. An
jos do Ceo, adorai e honrai a meu Deos e 
Senhor que esta neste throno do altar, 
como em o solio de sua gloria, respirando 
amore magestade. Potencias de minha ai· 
ma, humilhaî~vos em SUa adoravel pre~ 
senca, e offertai-lhe veneracoes e homenu' 
gens. O' amabilissimo esposo de minha 

alma I fazei que eSla visita me fortaleOB 

em vossa santa fe e amor, para correspoJl' 
der quanlo me e possivel a vossos singu~ 
Iares beneficios ; e para que nada mais de~ 
seje que amar-vos, dai-me um raiD df 
vosso divino amor, para que abra:ae meu 
coracăo em vosso affecto e amor. 

oRA~Io. 

Amabilissimo Jesus, digna victima dO 
eterno Pai, ori gem de todos os bens : (:'0 

vos adoro corn todo meu corac;;ao nessB 

santissimo Sacramento corn vivp desajO 
de reparar todas as irrevorencias, profa~a' 
coes, e sacrilegios, que se hao commettldo 

contra vos nisse veneravel e altissimo mYS' 
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terio. Adoro-vos em nome de todos os que 
nunca vos bao conhecido nem adorado ; e 
quiz.era, Deos meu, dar-vos tanta bonra e 
gloria, Como vos dariao todos esses dcs
gral;ados, se vos conhecerăo e vos tribută· 
fao seus respeitos. Quizera, meu divino 
Salvador, resumir em minha foe amor toda 
a ho.nra, amor e gloria, que elles houverăo 
pOdldo offerecer-vos em toda a extensăo 
dos seculos. Desejo tambem dar-vos outras 
tantas bencaos, coma injurias vomităo os 
Condemnados contra vossa summa bOIl
dade.E para que estaadoracăo vosseja mais 
agradavel a una a todas ele vossa esposa a 
uni~ersallgl"eja. lIIinha intenl;ăo, Senhor, 
e dlzer-vos tudo quanto inspirais ă vossa 
8~ntissima l\Lli, para dar-vos honra e glo
na; tudo o que ves mesmo dizeis a vosso 
eterno Pai nesse glorioso e (iugusto Sacra
~ento, em que o louvais, bemdizeis, glo. 
flficais e honrais infinitamente. Amen. 

Reze-Ie cinco <czes o P. N •• A M. e G. P .• em 
reTerenCla das cinco chagas de N. S. J.-C., ditendo 
de cada vez: Louvado e adorado .oja o lant,,_ 
'!~no. elc. , e respootlcodo : S.ja para ,empr" .81A
"t'o,ete. 
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LADAINHA 

DO SANTISSIMO SACRAMENTO. 

Senhor, tende eornpaixăo de nOs. 
lesu-Christo, tende eompaixăo de nas. 
Senhor, tende eompaixăo de nos. 
Jesu-Christo, ouvi-nos. 
Jesu-Christo . attendei-nos. 
Deos Padre,Criador dos Ceos, tende corn' 

paixăo de nos. 
Deos Filho, Redemptor do mundo, 
Deos Espirito Santo, 
Santissima Trindade, que sois um so Deos, ~ 
Păo vivo, qUe deseestes do Ceo, ~ 
Oeos eseondido e Salvador, ~ 
Păo dos eseolhidos, ~ 
Vinho que gara as Virgens, ~ 
Păo pingue, delicias dos Reis, ~ 
Sacrificio perenne, o 
Oblacăo pura, g 
Cordeiro sem maneha, t 
ltlesa purissima, ~ 
Comida dos Anjo5, 
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1.0 SS. SACRAMENTO. 

Mană escondido 
Memoria das m;ravilhas de Deos, 
Păo sobre substancial, 
Verbo feito carne 
Que habitais em ~6s. 
!IosUa santa 
Calis de ben~ăO, 

3H 

?!Iysterio da fe 
Preexcelso e v~neravel sacramento, ~ 
Sacrificio santissimo, ~ 
Verdadeiro propiciatorio por vivos e de- 8 

funtos, EI 
Celeste antidoto, que nos preserva dos]. 

peccados ~ 
Milagre estupendo sobre todos os mi- ~ 

lagres ~ 
Co~me~oravăo da sacratissima paixao do ~ 

:Senhor • 
Dom que 'trascende toda a plenitude, 
l'tfemorial singular do divino amor, 
A.bundancia da divma liberalidade, 
~Iysterio sacrosanto e augustissimo, 
Remedio da immortalidade, 
Sacramento tremendo e vivificante, 
Păo feito carne, pel:>. omnipotencia de 

Deos, 
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Sacrificio incruento, 
Comida e convidado, 
Banquete dulcissimo, a quo ministrando 

,.l 

~ 
~ 

assistem os Anjos, 
Sacramento de piedade, 
Vinculo de carid ade, 
Sacerdote e victima, 
Docura espiritual, bebida na 

. ~ 
propria' 

fonte, 
Refeicăo das almas santas, 
Viatico dos que morrem no Senhor, 
Penhor da fulura gloria. 
Sede-nos propicio, perdoai-nos, Senhor, 
Sede-nos propicio, ouvi-nos, Senhor, 
Da recepcăo indigna de vosso corpo o 

sangue, livrai-nos, Senhor. 
Da communhăo tibia. ~ 
Da concupiscencia da carne, ~ 

h ~ Da concupiscencia dos 01 os, ~ 
Da soberba da vida, $ 
De toda a occasillo de peccar, ri' 
Por aquelle desejo, corn que desejas teS ~ 

comer a pascoa corn vossos discipulos, ~ 
Pela summa bumildade corn que lavasteS ~ 

os pes de vossos discipulos. 
Peia ardentissima caridade corn que insti~ 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



A.O SS. SA.CRAMENro. 313 
tuistes este divino sacramento, livrai
nos, Senhor. 

Pelo Sllllgue que no altar nos deixastes, li
vrai-nos, Senhor. 

Pelas Cinco chagas de vosso sacratissimo 
. Corpo, que pornos recebestes, liv.-nos,S. 

Âlnda que somos peccadores, ou vi nossos 
rogos. 

Para que vos digneis augmentar e conser
var am nos a reverencia e devot;:ăo il este 
admiravel sacramento, 

Para que vos digneis conduzir nos ao fro
quonte uso da Eucharistia pela verda
deira confissăo de nossos peccados. f 

Para que vos digneis Iivrar-nos de toda =:. 
a _ herezia, perfidiil, e cegueira de cora- g 
~o _ 

Para quO vos digneis repartir comnosco os g 
celestiaes e preciosos fructos d'este san- 6 
tissimo sacramento, ~ 

Pa l'a que na hora de nossa morte vos di
gnei-s cunfortar-nos e fortificar-nos com 

. osto colestial viatico, 
Pilho ~e Deos. 
COrdeiro de Deos, que tirais os peccados 

do lllundo, perdoai-nos, Senhor. 
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Cordeiro de Deos, que tirais os peccado8 
do mundo, ouvi-nos, Senhor. 

Cordeiro de Deos, que tirais os peccados 
do mundo, tende misericordia de n6s, 
Senhor. 

Dir-se-ha agora o Tantum ergo, etc.. que aqui 
pomos em portuguez : 

Este fjrande sacramento 
Humildemente adoremos : 
D'antifj3 lei as fifjuras 
Cedao ao novo mysterio j 

A' fraqueza dos sentidos 
Sirva a fe de supplemento. 

Ao Pai, ao Filno ifjualmente 
Louvores mii lribulemos: 
Seus aHos dons ineffaveis 
Por justa tributo honremos; 
Ao que d'ambos procede 
Os mesmos louvores demos. Amen. 

f. Vos, Senhor, lhes concedestes o păO 
celestial. 

j. Que em si encerra toda a doc.;ura. 

OREMOS. 

6 Deos, que neste admiravel Sacramen~o 
nos conservastes a memoria de vossa Pal~ 
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1:11:0; nas vos pedimos concedais que vene-
re ' mos os sagrados mysterios de vosso corpo 
e sangue, de modo que sintamos sempre 
em nas o fructo da vossa Redempcâo : vas 
qUe viveis e reiDlliR nor todos os seculos 
dos seculos. Amen. 

o_Se, por alguma circumstancia, se fizer esta visita 
t_30 estando o Santissimo exposto. năo se di .. ă en-
30 o Tanlum ergo, mas em seu lugar a seguinte. 

Antiph. O' Sagrado Banquete, em que se 
recebe o mesmo Christo, se renova a me
moria de sua Paixâo, enche-se a alma de 
graCa, e se nos dă um penhor da futura 
gloria. 

V. Il Oral(ăo como prp,cedr.. 

Por Occasiao de desacato ou 00 terceiro dia das 
Quarenta Horas. e tam bem' 00 oltimo dia de Law
pere""e, dlr-se-ba a seguillte aDtlpboDa. 

Parce, Domine, parce populo tuo, ne tn 
QJternum irascaris nobis. 

_Perdoai, Senhor,perdoai ao vossopOvo,e 
nao vos ireis para todo sempre contra nas. 

Diz-se depois o psalmo Miserere,que vai 
adiante nasLlludes do officio de defunctos, 
e conclue-se corn o seguinte. 
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ACTO DE DESAGGRAYQ, 

Proslrado diante de vas, divino Jesus, nB 
presenca de quanto ha mais augusto 00 Ceo 
e na terra, li vista dos Anjos que vos ado
răo, dos Santos que vos louvilo, bemdizem 
e servem : abysmadQ uO meu nada perante 
vossa augustaMagestade, venbo hoje desag
gravar·vos, do modo que me ~ possivel, de 
todos os insultos, ultrajes e desacatos qUfl 

sQffreis todos os d,ia:l no augustisşimo Sa
cramento de vosso corpo e sangue, maior
mente dos que ultimamente soffrestes (no' 
mee o lugar em que se commetteo desa
cato; e se for no terceiro dia das Quarenta 
boraş, dira: neste dia de soltura e esean
dalo). Ferido d'uma viva dor pelas offen
sas e injurias tantas que se commettelll 
contra esse misericordioso mysterio d'a
mor, venho, Senhor, em meu nome, e e[ll 
nome de todos os culpados, com um CO

fa\(ăo contrito e profundamente humilha
do, fazer confissăo publica de tantos cri
mes e iniquidades que a malicia e a 
ingratidăo dos homens contra vas năo 
cessade commetter; proponho flrmemente, 
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Se~hor, quanto em mim for, reparar todas 
as lOjurias de que somos reos os desgra-
t;ados filhos da Adăo. 

Oh I quem me deră que minha contri
cao e a dor que sinto fossem tăo grandes 
como o mar I Oh I porque sa nao conver
tem am dos de lagrimas meus olhos pec
cadores, para chorarem noite e dia as 
offensas a desamor da vossos filhos, a da 
mim em particular, talvez da todos o mais 
culpado I Ah I mesquinho de mim, que nITo 
tenho o zel o dos Apostolos, o valor dos 
martyres, a pureza das vil'gens, a o in
lIammado amor dos Chel'ubins, para re
parar lodos os desacato3 que tendes rece
bido I 

~h I quem me dera pod~r regar corn 
m1nhas lagrimas, e lavar corn o meu san
gue, todos 05 Iugares santos em que vosso 
santissimo corpo foi desacatado 1 

. Perdoai, amantissimo Jesus, todas as im
Pledades, irreverencias, sacrilegios que 
Contra vcis se commeWlrăo no adoravel Sa
Cramento de nossOS altares, desde que, 
palo grandissimo excesso de vosso amor, 
Vos dignastes instituil-o para memoria 
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de vossa Paixăo e santificaQăo de nossas 
almas. 

Perdoai, Sen'flor,'n-ossa insensibilidade e 
nossas dissipacoes, na presenQa de vossa 
augusta l\Iagestade. 

Perdoai, amabilissimo Sesus, o pouco 
respeito, e talvez a ostentaQao e hypocrisia 
corn que venho a vosso divin o banquete; a 
pouca disposiCăo, nenhuma preparacao 
corn que comi o păo dos Anjos, o mana dos 
escolhidos, e o alimento dos fortes. Sua 
forca foi para mim fraqueza, e em vez de 
receber o penhor da vida eterna comi a 
condemnacao e a morte 1... Confundido nO 
meu nada, horrorizado de meus tao feios 
crimes, quizera esconder-me de vos, como 
o primeiro culpado; porem, onde ireique 
me nao vejais?1 Ouco, Senhor, a vossa voZ 
que desse novo propiciatorio me chama; 
voz mais suave que a que disse a AdăO : 
«Onde estas?» voz de Pai compassivo,que 
abre os bracos ao filho ingrato que juJgava 
perd ido, e que me diz : «Filho, da-me ~ 
teu coracăo.» Ah I Senhor e Pai meu, aqUI 
o tendes,manchado pela culpa,desfigurado 
pela ingratidao, mas contrito e humilhado; 
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abrandai_o, Senhor, coma a fresca eera, 
accendei_o no fogo da caridade, e fazei que 
sempre arda coma o de Agustinho. Sois a 
fonte da graca e da misericordia, dai-meo 
dom de penitencia, a abundancia das que 
destes a David para que eu possa fazer-vos 
uma reparacăo solemne, sincera, cabal e 
di~na de vossa Magestade aggravada. Tor
nal efficaz pela vossa grac;a o desejo ar
dente que tenho, a firme resoluc;ao em 
qUe estou de vos amar constantemente, El 

de vos adorar sem i'nterrupc;ăo nesse eu
charistico sacramento de vosso amor. 

Protesto, Senhor, que nao faltareijamais 
ao respeito que por tantos motivos vos li 
devido; prometto de fazer todos os esfor
COs para procurar a vossa maior gloria 
por todos os meios que estiverem ao meu 
alcance, e em todos os lugares em que islo 
me seja possivel. Zelo activo e incans:lveJ , 
conselhos saudaveis, exemplos persuasi
vos, tudo empregarei para fazer amar, 
acatar e adoraro Deosde bondade e de mi
sericordia que repousa em nossos altares. 

O' Deos, todo amor, todo caridade 1 der
retei o t:;elo de nosSOS coracoes que, se vos 
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amarem, nao serao capazes de vos offan
der; abrazai-os corn o fogo sagrado devosso 
amor; fazei d'elles um holocausto digno 
de vas. Sois o Pontifice da caridade, rei
Ilai em nos. Năo se affastem nunca de vas 
nossos coracoes ; sejăo todas n08sas affoi
coes regu ladas pelas vossas; sejao nossos 
desejos, pensamentos e accoes, conformes 
aos vossos. 

Fazei, meu bom Jestls, que nuo vivamos, 
nem respiremos, nem morramos, senRO erD 
vas e por vos, sois nosso Deos, nossO 

Pastor, Pai nosso; SeGe nossa alegria, 
nossa recompen~a, e nos~a bemaventurall' 
ca, no tempo e na eternidade. Amen. 

ADVERTENCIA. 

Teudo esta vi sila. assim como as duas que segul ,II. 
um olJj~"to parlicII!ar. podem servir todas Irl'S 
para u tlo;,'IIO do Lau. ptremne, ou outra qualql1 l, ţ 
em que o liantlilsimll esteja exposlo; advirluse pOJ'l!,1I 
'Iue lIesle ,",so deve deixar-se para o ultimo dia o aclO 
de desaggrd'tt que precede. 
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VIS ITA 

AO SAGRADO CORAQAO DE JESUS, 

ESTANDO o SANTISSlMO EXPOSTO, 

"l0 dia de sua feMa ou 00 seguodo dia de 
Laus perenne. 

Fcito o sigual da crul, dir-se-ba o seguinte. 

ACTQ BREVE DE CONTRIQAO. 

Senhor meu Jesu-Christo, Deos e homem 
verdadeiro, po:' serdes vas quem sois, e 
porque VQS ama sobre todas as cousas co
mo a bondade infinita, me pesa de vos 
ler ofTond ido, e proponho corn vossa divi
na graca de nunca mais peccar, e de con· 
fessar_me de todos meus peccados, fugindo 
as occasÎoes de offender-vos. Admitti-me, 
Senho r, a vossos divinos pes para adorar
VOS nesse augusto Sacramento,e pedir-vos 
pOr vosso Sacratissimo e paternal coracao. 
me concedais a graca de vos servir neste 
mundo corn coracăo puro, e de viver em 
vossa Companhia na gloria. Amen. 

u 24 
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Adoremos cinco vezes o sagrado cora
Cilo de Jesus, pedindo nos con ceda suaS 
principaes virtudes. 

1. 
Jesus amorosissimo,ao considerardiante 

de vas agravezae malicia de meus pecca-' 
dos, me encho de confusăo e vergonha ; 
por~m a bondade e misericordia de vosso 
amabilissimo coracăo, que li tado doCura 
para os peccadores arrependidos,me alen ta 

e dă grande confianca de que nesle dia !De 
haveis de receber a vossos pes benigna-
mente. Peza-me uma emil yezes de vaS 
ter offendido, e qual outro sao Pedro, qu al 

outra Magdalena, choro amargamente a5 

olTensas que contra vas tenho commetti-
do, por serdes vas quem sois, lnfinilament~ 
horn e digno de ser amado. Quem me der'l 
morrer de dor unido a vosso amorosissill'lO 
coracăo I Perdoai-me, meu Jesus, por 
vosso piedosissimo coracăo, e dai-ma 8 

graca de morrer antes mii vezes que OU' 

tra vez offender-vos, e viver d'hora efll 
diante so para amar-vos. 

Dilla'le um P. N., A. M. e G. P., corn intent<ăod~ 
oedix o ""'ar de Deo •. 
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II. 

O' meu Jesus I Louvo e engrandeco a 
humildade profundissima de vosso cora
cao, e vos dou infinitas gracas pela terdes 
proposto a todos os fieis por modelo d'esta 
Santa virtude, ensinando-nos ă custa de 
vossas humiliacoes o verdadeiro caminho 
d~ humildade. Muitas vezes me tenbo des
Vlado, Deos meu da vereda segura de V08-

Sas exemplos e~pecialmente corn minha 
v 'd ' al ade e soberba. Perdoai-me, Sen hor, 
qUe de hoje em diante estou resoluto, 
cam VOSsa divina graca, a seguir-vos corn 
humilde coracăo entre as humiliacoes e 
~esp:~zo~, para bemd izer depois vosso 

Umlllsslmo coracăo. Amen. 

"'

P
I
'
d 

N., A. M. e G. P., corn inteD<iăo de pedir a lIu
t ad •• 

III. 

Admiro, meu Jesus, vosso pacientissimo 
Coracao e vos dou gral;(as pelos maravilho_ 
S?S exemplos de vossa invencivel pacien
~a, Ao mesmo tempo, me confundo de 

Inha summa delicadeza, e da poucacon. 
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formidade com que soffro as penas, ti aba
Ihos e adversidades, que vos dignais en
viar-me de vossa piedosa măo. 

Infundi, Deos meu, em mell cora.;ăo ulll 
fervoroso e constante amor ăs tribulacoe~, 
cruzes, mortificil,.:oes e penitencias, para 
que seguindo-vos com fidelidade ale HO 

monte Calvario, chegue a reinar comvosco 

nos gozos do Paraiso. Amen. 
P. N., A. 1\1. e G. P., com intenf}ăo de pedir a pII' 

eiencia. 
IV. 

Dulcissimo Jesusl considerando a maO' 
sidăo admiravel de vosso divino coracăO , 
e comparando-a corn a ira, impaciencia e 
inquietacăo do meu, conheco minha e5' 

trema miseria, e quao longe me acbo aind' 
de imitar vossas celestiaes virtudes. pef' 
doai-me, Senbor, todas minbas impacicJl' 
cias e demais excessos, fortalecei meu eS' 

pirito, e ajudai-me com vossa divina gra' 
d S' ca, para que, em todas as molestias, . c" 

gostos e affliccoes d'esta vida, saiba 11llir 
tar vossa inalteravel mansidao, e VI\'C

S 
aqui em paz unido com vosso corac-ăo par, 

. Cii remar Cornvosco pelos secuI os dos se 
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",!. N., A. M. e G. P., co~ intcoc;ao do pcdlr a 

nStdl1o. 

v. 
~reu adoravel Jesus, milhares de vezes 

~eJa louvado e exaltado dos Anjos tl dos 
ll'~mens vosso generoslsslmo coraCăo, 
S lumphador da morte e do inferno. Eu, 

cn?or, quizera tam bem exaltar-vos hoje; 
porcm, como me Hl.rAVArei a levantar os 
01 hos ao Ceo tendo sldo tăo escasso e 
mosquinho cdmvosco? Alentai-me, lJeos 
meu, COrn o auxilio de vossa divina graca, 
a soffrcr d'aqui em diantc, por vosso amor, 
~odos os ţrabalhos e tribula<;6es que 01'

d enar para meu bem vossa amorosa provi-
encia, e dai-me forcas para qlle, 11Itando 

e vcnccndo comvosco na terra, triumphe 
cOmvosco eternamente no Ceo. Amen. 

" J>. 1'1., A. M. e G P corn intenliăo de pedir a COII-orrn.idade. .., 

bir-se hăo depois as SCf;uiotes. 

ASPIRAgOES. 

Coracao de Jesus, templo dignissimo do 
eterno Pai. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



VISITA 

lnflammai meu corayăo como amor divillO 
em que vos abrazais (1). 

CoraQâo de Jesus, assento do Verbo di
vino. 

lnflammai meu cora~ăo, etc. 
Coracâo de Jesus, morada do Espi ritO 

Santo. 
In~ammai meu coracăo, etc. 
Cora(;âo deJesus, sa~rario da SanlissiJlI~ 

Trilldade. 
lnflammai meu cora~âo, etc. . 
Corac1io de Jesus, em quem se encerr:1(l 

as riquezas do amor increado 
lnflammai meu cora~ăo, etc. . 
Cora(;uo de Jesus, em quem habita a p16 

nitude da divindade. 
lnflammai meu cora~o, etc. 
Coracâo de Jesus, em quem estao depO' 

sitados os tbesouros da sabedoria etern3 ' 
lnflammai meu cora{:ăo, etc. 

--------------------------~ 
o~ 

(1) Deve respooder o povo, a communidade' I~; 
as pe~soas que rezăo junlas, senrlo uma 86 a qU~13r, 
mas fazendo cada qual esla devo\{ăo em parUc 
elia meSIDO responderă. 
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Coracao de Jesus, affligido por nosSO 
amor. 

ln(lammai meu cora~ăo, etc . 
. Cora~l\o de Jesus, injuriado por nossas 
lngratidoes. 

In/lammai meu cora~ăo. etc. 
COracăo de Jesus, fefido corn a lanca por 

nossos peccados. 
ln(lammai meu corO{ăo, etc. 

I 
COra~ăo de Jesus, fonte de toda conso

acao. 
Inflammai meu cora~ilo, etc. 

d 
CoraCiio de Jesus refugio dos attribula-

os. ' 

Inflammai meu cora~ilo, etc. 
COracăo de Jesus, amparo e defensa dos 

que vos adorăo. 
lnflammai meu cora~ăo, etc. 
CoraCăo de Jesus, delicias dos Anjos e 

dos Santos. 
Inflammai meu coraliăo, etc. 
CoraCăo de Jesus, unica esperanca na 

hora da morte. 
Inflammai meu corayăo, etc. 
CoraCăo de Jesus, centro de todos os co

raCoes. 
Inflammai meu corafiio, etc. 
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ORA<;iAO. 

O' divino coracao de meu Jesus t eu v()S 
a joro corn todas as potencias de minha al
ma; estas vos consagro para sempre,jun~ 
tamente corn meus pensamenfos, palav"!lS, 
obras, e tudo quanlo sou. Quero render-vos 

os actos de adoracăo, de amor e de gloria 
que vas rendestes a vosso eterna Pai. Ah I 
sMe vas o reparador de meus defeitos, o 
protector de minIu vida, meu refugio e 
asylo na hora de minha morte. 

Pelos gemidos e amargura em que scOl 

pre esteve involto por mim vosso cor:1l.ii~O 
em todo o cursa de vossa vida, concedel~ 
me uma verdadeira e perfeita conlri~{iO dO 
meus peccados, a perseveranca final e~ 
vossa graca, o desprezo de tudo que ,e 
mundano e transitorio, um ardente des()~o 
da gloria, corn urna viva confianca de unlr; 
me ao numero de vossos escolhidos. Oh 
amoroso coracăo de Jesus I presento-~OS 
estas humildes supplicas, nao so por [I1IOl, 

senao tambem por todas aquellas pessoa~ 
que estăo unidas commigo para vos tnbU 

tarem honra e louvor; recebci-as e despa~ 
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C?ai-as por vossa immensa piedade, espe
c1almente pelo primeiro de nos que haja 
de passar d'esta vida ă outra. 

COnfortai_o o dulcissimo cora('iio, nas 
an . ' .. 
d gusLlas da morte; recebei-o na chaga 

e vosso lado, que a todos esta aberta, 
para que puriflcado de toda mancha de 
culp.a nesse amoroso fogo, logre subir il 
patrta cehestial, e tenhamos, os que fica
mos neste destol'l'o mais um intercessor 
em vossa divina prdsenc;a. 

ESLcs obsequios e peLic;5es desejo reno
Va.r-vos em todo momento ate o fim de 
mlnha vida, oh corac;iio sacratissimo! tanto 
para mim, como para todos que a \ os re
correm.Oh coraeiio miscricordiosissi mo de 
meu Jesusl recommendo-vos a ~anta Jgreja 
nOssa Miii Lodas as almas justas,todos os 
peccadore~ todos os afOictos e attribula
dos, aos qu~ estăo agonizando nesta hora, 
e a quantos existem sobre a terra. Fazei 
que Mo se mallogre o preco d'a4.:'.elle san
gue divino, que tăo liberalmente derra
mas.tes para o remedio do mundo, e di
g~al-vos igualmente applicăI-o pelas bem
dItas almas do purgatorio, e em particular 
Pelas de vossos devotos. Amen. 
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AO CORA<tÂO DE MARIA. 

O' corac1io amabilissimo de Maria, o 
mais amante para comnosco miseraveis 
peccadores; alcancai-me quanto pedi aO 
Ilantissimo coracăo de vosso Filho Jesus. 
Ah I Măi amantissima I uma so insinuacITo 
vossa, um so suspiro de vosso ferventissi~ 
mo coracăo basta para que eu o consiga, 
e fique inteiramente consolado. Ah I năO 
me negueis esta graca por quanto deve1S 

ao mesmo divino coracăo de vosso Filho 

e pelo amor filial que elle vos tem e tera 
eternamente. Amen. 

JACULATORIAS. 

De cora;;l\es model o, 
O' Divino cora~ao ! 
SMe-oos propicio, 
Dai-DOS CO!lSOI8~il.O. 
Escola de virtudes, 
O' divina cora~ao! 
Dai-nos dor de peccados, 
Das culpas o perdao. 
D'amor fonte pere oDe, 
O' divino cora~ao ! 
Nossos rogos ouvi, 
Dai-Dos a salva-.ao. 
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·~**ffii iiii i i lil i iiiiiiii l iH**~ 
VISITA 

AO SANTISSIMO SACRAMENTO 

NO DIA DE SUA INSTITUl~AO, 
EM QUINTA FEIRA SANTA, NA FESTA 

DO CORPO DE DEOS, 

e 00 terceiro dia de Laul peren"e. 

c FeHo o signal da eru!, e dilo o aclo de contri~ăo, 
omo a pag. 321. dir-se-ha o seguiole. 

Adoremos a Jesu-Christo sacramentado 
em UCt;uo de grat;as pela instituil,(ao d'este 
adoravel sacramento. 

I. 

O' amabilissimo coracao de Jesus sacra
Inentado profundamente vos adora nesse 
augusto 'sacramento, e vos dou rendidas 
graQas por haverdes instituido esse com
pendio de maravilhas, resumo de VOssas 
finezas, e evidente testemunho da ternura 
?e vosso amor; e para vo-Ias dar mais 
Incessantes, convido a todos os justos da 
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terra e bemaventu rad os do Ceo, unind o 
corn elles os affectos de meu coracâo, de
sejando ardentemento louvar-vos o exal
tur-vos por toda a oternidade. 

Adoro-vos t.am bem com o anima e desejo 
de reparar, de algum modo, as injuriasque 
nesse adoravol Sacramollto recebeis dos in
fieis O mâos christăos, especialmente pola 
ingratidăo eesquocimonto com queos 110-
mensvosdeixăo so em tantO'Ssacrariosdas 
igrojas dachristandarle, em todos os quaos 
vos adoro humildomonte desdo este luga r, 
unindo minhas dobois aC\,.6es de gracas 
com O fervor e uovoCăo dos Santos mais 
ucis e amantes de vosso coraciio sncratis' 
simo. Recebei pl'opicio, .Jesus amoroso, 
mi nhas ardentos su pplicas, para que ado
rando-vos nesta vida sacramentado por 
nosso amor, vas bemdiga o exalta depois 
eternamente. Amon. 

P. N , A. M. e G. P. 

Adoremos a Jesu-Christo sacrnmontndO 

em accăo do gracas pelas muitas vezos q~e 
o temos recobido, e com elle innumeravelS 

beneficios. 
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II. 
O' benignissimo Jesus, Salvador de mi

~ha alma, dou-vos infiniLas gracas pelos 
I~numeraveis beneficios que de vossa di
vina mao tenho rocebido, e nomeada 
~ente pelas mU .. dS vezes que vos haveis 
dlgnado entrar em meu peito, derramando 
a măos chei as vossas misericordias, sem 
esgotar_se nunca o copioso manancial de 
vosso dulcissimo coraCao, d'onde proce
dem ConLinuamente as inspirac5es e to
ques interiores corn que me chamais, de
sejando sujeitar-me ao suave jugo de 
vosso amor. Aqui pois me tendesjâ rendido 
a vossos pes ; nao quero resistir por mai!> 
tempo a vossos amorosos desejos. Trium
phai e reinui vas sa em nossos corac5es. 

Todos VOs conhecăo, amao e correspon
dăo as !inezas de VOS50 divina coracao, 
para que todos vos amemos e bemdigamos 
na gloria. Amen. 

P. N . , A. M. e G. P. 

Adoremos a Jesu-Christo sacramentado 
~m satisfaciio das injurias que tem rece

Ido dos herejes neste sacramento. 
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III. 

O' amabilissimo coracăo de Jesus. inju
riado continuamente nesse adoravel Sacra· 
mento pela rebeldia e obstinacăo dos here
jes; eu vos adoro com todos os alfectos de 
meu coravăo, e para reparar de algum 
modo tantos aggravos convido aos espiritos 
bemaventurados para supprircom seus lou' 
vores as inj urias e ingraLidoes dos bomens. 
e junto meus tibios alfectos ao encendido 
amor dos Seraphins, desejando vivamenlC 

desaggravar YOSSO amor ulLrajado, e năO 
cessar de bemdizer-yos e exaltar-yos todos 

os inslantes de minha vida. Fazei, Senho r, 
que vos glorifiquem os caracoes de todas 
os hamens, e unăo seus louvores aos de 
todos os Anjas e Santos da corte celestial, 
e as bencăas que vas da continuamente O 

purissimo caracăo de vossa San tissima i\Iăi . 
Em fi m, v<>s mesma, saberano Senhar sa
cramentada, que sois reparacăo da han ra 

divina, v<>s haveis de ser digna satisfacăO 

de tantos ullrajes. Recebei, <> Pai eternO, 
minhas humildes supplicas, unidas com.os 
sentimentas do coracăo de vosso unigen ltO 
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F·I 
S i ho, ~ue comvosco e corn o Espirito 
d anto Vlve e reina por todos os seculos 
o~ seculos. Amen. 
1'. ~.,A. 1'11. e G. P. 

Adoremos a Jesu-Christo sacramentado 
e~ satisfacăo das irreverencias e sacrile
~o~ que soffre de muitos sacerdotes e da 

alor parte dos fieis. 

IV. 
J O' sacratissimo coracăo de meu amado 
desus, aqui me presento ante o acatamento 
de vossa soberana Magestade, traspassado 
e dor ao considerar a injuria atroz que 

COntra vas commetlem os christăos, e es
Pecial r 'mente os sacerdotes, sempre que vos 
t ec.ehem em peccado mortal, renovando a 

VruICăo de Judas ea maldade dos Judeos. 
~nc . , 

C
el ves, meu Jesus corn vossa miseri-

ordia a b· d ' - . g o stlnacao e tantos coracoes m· 
o rUlos; allumiai-os com vossa luz e attrahi· 
S~I~iV?SSO amor como divino medico,pastor 
e nă Clto, esposo develado, Pai. amoroso, 
gUe o permillais que d'ora em dlante che-

ch . a receber-vos sacramentado nenhum 
flSt-

ao em peccado mortal. Assim VO-I,) 
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rogo por vosso dulcissimo coracao, e pelo 
de vossa Măi amorosissima. Fazei-me, Se' 
nhor, esta gracana terra, e a de ver-,OS e 
gozar-vos eternamente no ceo. Amen. 

P. N .• A. M. e G. P. 

Adoremos em espirito a Jesu-Christo sa
cramentado em todas as igrejas do mundo• 
onde se acha esquecidode quasi todos, t50 
indignamente recebido, e tăo raramell te 

visitado. 
v. 

O' cora<tăo amabilissimo de Jesus, fi "i
sta doesquecimento corn que vos tratăOO; 
homens, estando vas de dia e de noite ren· 
e verdadeiramente na hostia consagrlld9 

por nosso amor, quizera neste dia visita~; 
vos em todas as igrejas do mundo 00 ) 

vos achais sacramentado, offerecer-vosell 
holocausto os corac6es de todos os homeos~ 
e uniI' meus debeis esfor"os aos obsequlO 

" Vi' 
e adoracâes dos jllstos fervorosos qu e tJ'I' 
vem na terra, e de todos os Santos e be 
aventurados do Ceo. '.' 

. nCl~' 
Agora conheco vossa inti.nita paCle S' 

pesa-me mîl vezes de ter-vos eu tambem e 
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q.uecido e tantas vezes offendido 6 mise-
rlcord' . . . ' 10SlssImo Jesus. Dal-me graca para 
arnar-vos e servir-vos de hoje em diante 
~~~ g~a~de fervor, fidelidade e constancia. 
Il Urnlal, Senhor, meu entendimento, in
r arnrnai rninha vontade, purificai meu co-
acao, e dai-me a mim ea todos os homen, 

urna verdadeira devocăo corn que venere
rnos e adoremos este divina sacramento, 
qUe e thesouro riquissimo, e fante de todas 
~s gracas. Assirn o espero de vossa bon-
ade e rnisericordia infinita, para louvar-

Vos e . l' engrandecer-vos depOls na g ona 
\)elos seculos dos seculos. Arnen • 

.\0 8.\GRADO CORAqio DB MARIA. 

B vas, Senhora Mai minha, pela purez8 
e\santidade de v~sso dulcissimo coraCăo, 
~ canCai-me uma verdadeira e constante 
avo~ao ao saorado coracao de vosso 
~rnantissimo FiÎho Jesu-Christo, de mo-

o que, unido corn elle estreitamente, 
C~rnpra Como devo todas minbas obriga
COes, e cOrn alegria e gozo de coracao sirva 
8~rn~re, especia\mente neste dia, a seu be
n\gtl\~simo e piedosissimo corac\i.o. Arnan. 
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P. N .• A. M. e G. P. DizcOj-&e 1060, altcfnandO 
COID o poVO, elC., as scsuiule&. 

ASPIRAf;OES. 

Agua virtuosissima do lado e coracâo 
de Jesus, lava e purifica meu coraCăo. 

E faze que arda e sempre cresca em mim, 
seu amor. 

Sangue preciosissimo do coracao de Je
sus, fortalece e aperfeicoa meu coralţ1io . 

E faze que arda, etc. 
Luz purissima do coracao de Jesus, al~ 

lumia meu coracao. 
E faze que arda, etc. 
Chamma ardentissima do coraoao de 

Jesus, infiamma meu coraClio. 
E faze que arda, etc. 
Cruz sacratissima do coracao de Jesu5, 

crucifica meu coracao. 
E faze que al'da, etc. 
Coroa de espiohos do coracăo de Jesus, 

cinge meu coracao. 
E faze que arda, etc. 
Espirito do coracăo de Jesus, vivillcs 

meu cor!lcăo. 
E faze que arda, etc". 
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Virtude do corai;ăo de Jesus, confirma e 
eorrobora meu corai;lIo. 

E faze que arda, etc. 
Amor do corui;ăo de Jesus, eativa meu 

eoraQăo. 

E faze que at'da, etc. 
Amor do coracao de Jesus, penetra meu 

eorUi;âo. 

E faze que arda, ele. 
Amor do coracăo de Jesus, fere e tras

passa meu cora~ăo. 
E faze que arda, elco 
Chaga do coracăo de Jesus, admitte-me 

em teu interior oride meu coracăO habite 
descanse por l~da a eternidade. 

E faze que arda, etc. 
COI\Clue_1e com o scguinle. 

ACTO DE CONTRlltAO • 

. O' Daos e Salvador meu, cujo cora\;ăo,fe
t1do de amor e de dor, experimentou tanta 
pena pelos peccados de lodo o mundo; ja 
que năo posso senlir aquella mesma dor 
qUe vos causâ,..ăo meu! peccados, rogo.vos 
iue. S~pprais corn a dor que tivestes a que 

lllJm me Calta. imprimindo em meu cora-
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Qăo um gr .aude horror aiuda as mais leve! 
culpas; mudai e reformai meu coraQăo 
pelo modelo do vosso, iufinitamente puro, 
santo, abrazado de amor para corn vosso 
Pai celestial, a fim de que năo ame para o 
diante senăo o que elle ama, e aborreC;a 
tudo o que elle aborrece, e para que amaw 
do-vos nesta vida, vos ame e bemdiga na 

eterna. Arnen. 

lJavcndo procissăo de cncerramcDlo, em quantD 

elia se faz, dir-se-ba o scguintc. 

HYMNO. Pange lingua, etc. 

Canta, il lingua, o mysterio 
D'aquelle corpo {l"lorioso 
E do sangue precioso 
(Fructo do ventre sa6fado), 
Que derramou o rei das GeDt~s 
Para redemp~âo do mundo. 

Dado a DOi,por DOS nascido, 
Da Virgrm pura Maria, 
Bntre os bomens viveo, 
B espalhando sua doutrina, 
CODcluio pasmosamente 
O tempo da sua morada. 

Poslo li mesa c'os irmăos 
Na noile da ultrma ceia, 
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I ja comido o cordeiro 
Para observancia da lei, 
Deo-se aos doze em alimcnto 
Por suas proprias milos. 

o Verbo encarnado muda 
Em carne corn sua pa lavra 
O nosso p~o vcrdadeiro, 
E o vinho em san[l'ue de Christo, 
E se o srntido o nao alcan~a, 
A (~ viva o peito anima . 

E~te rrrande Sacramento 
Humildemente adoremos; 
D'anti[l'3 lei as fil)'Uras 
Ced~o o novo mysterio, 
A' fraqueza dos sentidos 
Sirva a f~ de sllpplemento. 

"o Pal, 80 Filbo irruAlmente 
Louvores miI tributemos ; 
Seus altos dons ineffaveis 
Por justa tributo honremol ; 
Ao que de ambos procede 

Os mesmos louvores demos. AmeD. 

V. e ora\lilO como a paS'. 314 
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VISITA 

A CHRISTO CRUCIFICADO. 

Amantissimo Jesus e Senhor meu, pros' 
trado diante do lenho sagrado, em que por 
mim expirastes na mais cruel agonia, nl\o 
tenho agora outro sentimento qua o do 
vosso granda Apostolo quando dizia : «Nos 
por~m davamos gloriar-nos na cruz de 
nosso Sanhor Jesu-Christo, em quem estă 
a salvacăo, a vida a nossa resurreic1io j 

pela qual fomos salvos e livres.» Năo pef' 
mittais, Senhor, que eu ma glorie senâO 

em vossa cruz; que o mundo seja crucifi' 
cada para mim, a eu viva crucificado parII 
o mundo. 

Reconheco, Senhor, que sou reo da 
morte affrontosa de cruz que soffrestes JID 

Calvario, e que ainda hoje renovO cotll 

meus peccados vossas Sacrosantas cha' 
gas; porem, Redemptormeu, porellas vos 

peco me perdoeis todas as minhas culp3s 

e tenhais compaixăo d'esta pobre criatura 
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remida corn o vos~o preciosissimo sangue. 

Inrundi em meu cora<;ăo vivos senti
menlos de fe, esperanc;a e caridade, um 
verdadeiro arrependimento de meus pec
eados e Um firme proposito de emenda, em 
quanto eu considero em mim mesmo e 
Contemplo em espirito vossas cinco cha
âas , corn grande dor e affecto, tendo diante 

e meus olhos as palavras propheticas 
d~e de vas pronunciou o santo rei David, 

Izendo em vosso nome a amavel Jesus I 
«Al ' . ravessârao-me as măose os pas, e con
tar-

ao todos meus OSSOS.lI 

n~vOCA~AO DOS MERECIMENTOS DE 

lESU-CHRISTO. 

~lma de meu Jesus, santiflcai-me. 

CoraCăO de meu Jesus abrazai-me. 
Or ' S po de meu Jesus salval-meu. 
angue de meu Jesds embriagai-me . 

.4.0 '. O"ua do lado de meu Jesus, laval-me. 
E meu Je~u~ , ouvi-me. 

sCondei_me em vossas chagas. 
d Năo permittais que eu nunca me separe 

ti vila. . 
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Defendei-me contra o inimigo que quer 
perder-me. 

A' hora de minha morte, chamai-11lB 

para o pe de vas. 
Para que vos louve corn vossos santog 

por toda a eternidade. Amen. 

Para le visitar &6mcnte :1 cruz, sc"ira a se
gointe. 

DEVO~AO Ă SANT A CRUZ, 

MUI PROPRIA PARA SE RECITAR EM TE~IPOS 
DE TRIBULAgXO. 

Pelo signal t salutifero da Salt ta erI!!' 
minha fortaleza e dos fracos filhos de Ad no 

livrai-nos t Senho1', amigo verdadeirO : 

Deos nosso, de nossos t inimigos, contr 

quem nada sem vos posso. bO 
Em nome do Padre t, que coma fiI e 

me ama, e do Fi/ho, que coma irmao 1fI~ 
abraya, e do Espirito Santo, que co11l se 
amor me consola e santifica. Amen. 

Da bemdita CfllZ 

10 lenbo sagrado, 
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Em que O bom I esus 
Foi por nos ~)rerr3do , 

Todos tributemos 
Respeito profundo, 
Porque nelle temos 
Redemp~ăo do mundo. 

E se em PortU{l"al 
Algum ce{l"o peito, 
l'or seu {l"rande mal 
Te nega respeito; 

Servr. de terccira, 
O' cruz adorada, 
Para taI cf{fueira 
Ser allumiada. 

Padre, Filho e amor, 
A vos seja da do 
Rendido louvor 
Por todo o crilldo. 

E pois que na craz 
Nos destes \'Îctori~ , 
Dai -DOS ver Jesus 
Na celeste {l"loria. Amen. 

y 
I Este nobre sinaI 

Em que sempre venceu, 

• Protesta Portullal 
Que sera sempre seu. 
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OREM08. 

Prostrados diante da vossa cruz, humi\
demente vos rogâmos, divino Redemptor , 
que mediante a vossa graca ponhâmoS 

sempre neste bemdito signa\ a nossa maior 
honra; e por sua virturte logremos OS 

fructos eternos de vosso sacrificio. QlIe 
viveis e reinais por todos os seculos doi 
lecuI os. Amen. 
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VISITA 

A NOSSA SENHORA. 

,Sacratissima Rainha, Măi dulcissima, 
Vos sois aquella mulher vestida de sol, 
ca1cada de lua, coroada de estrellas, que 
como um portento maravilhoso se deixou 
ver no Ceo; louvo ao padre eterno, que 
tanto vos honrou ; ao Filho d ivino, que vos 
fez nossa esperanca, e ao Espirito Santo, 
qUe tanta ternura infundio em vosso ca
ra -cao adora veI , alegro-rne de o ver tăo ch ' , 

elO de todas as grandezas e virtudes de 
tOdos os santos e a vas coroada corn os 
~remios de tod'os elles, figurados pelas 

Oze estrellas de vossa coroa, resplande
ceudo em vas corn grande vantagern a fe 
e esperanca dos Patriarchas, a luz e con
templacao dos Prophetas, a caridade e zelo 
~s Apostolos, a fortaleza e constancia dos 
C artyres, a paciencia e . penitencia dos 
D oUfessores, a sabedoria e discriCăo dos 

Outores, a santidade e pureza dos Sacer. 
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dotes, a soledade e orac1io dos Anachore~ 
tas, a pobreza e obediencia dos CenobitaS, 

a castidade e limpeza das Virgens, a hu" 
mildade e solfrimento das Viuvas, corn li 

fidelidade e concordia dos Santos casados, 
recebendo por conscgllinte os premios e 
coroas de todos elles. 

Soberana Rainha, por essa coroa coJII 

que vosso Filho vos coroou no Ceo no din 
da alegria de vosso coracăo, ajlldai-me fi 

alcancar victoria de minhas paixoes, para 
que eu tambem cheglle algum dia a sergo' 
zo e coroa vossa Da eterna gloria. Amel' 

Reze-se uma ÂI>/J Mari/J e a Sal"6 Rainha, e pO' 
dendo ser as qne Hcăo explicadas a pag. 1~8, e de' 
rois a antiphona e ora~ăo que S~ aella no fim d3, 
Ladainha, pag. 292. ă qual se juntară a or"Ităo do 
S. Bernardo, que Rea a pag. 211. 

Se a visita se fizer diante d'uma imag-em da coo; 
cei~ăo, em lug-ar daquella antiphona dir-sc-b3 

leg-uinte. 

Antiph. Vossa cODceiCăo, Virgem l'!făi .de 

Deos, annuncioll ao mllndo grande alegrl3, 
porque de vas nascAo o sol de justiC3, 
Christo nosso Deos. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



Â NOSSA SENHORÂ. 349 

. j. Em VOssa conceicăo fostcs, o Virgem, 
1mmaculada. 

Ih Pl, Rogai por !lOS ao eterna Pai cujo Fi
o destes il luz. 

ORA~AO. 

I ;enho l. e eterno Pai, que pela immacu
pa a conceiCăo da purissima Virgem Maria 
nreparastes digna morada a vosso unige
c~to Pilho, nos vos supplicâmos que assi m 

mo a preservastes de toda mancha e 
Culpa '. d' lllo Onglllal, por haver es prevlsto a 
n rte de vosso Filho eseu, assim tam bem 
~s concedais que mediante sua interces-

saa h ' , c eguemos puros sem mancha nenhu-
~a il vossa divina presenca. O que vos 
J~~PliCâ~os pela mesmo nosso Se~h.or 
S u-Chrlsto que comvosco e o ESPlfltO 
s antovive e reina por todos os seculos dos 
eculos. Amen. 

PARA VlSIT AR A IMAGE~I 
n'ALGUM SANTO. 

J!. t ' 
nou n tph .. Amou Deos ao justa e o ador-
na '1 V~sttndo_lhe a estola da eternidade 

g ol'la. 
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'1. Levou o Senhor o justo pelo caminbO 
direito. 

Jj. E Ibe mostrou o reino de Deos. 
ORAIJÂO. 

Eterno Deos e poderoso Senhor, que vaS 
dignaste~ elegero bemaventurado(N.) para 
o numero de vossos servos; peeo-vos que 

pelos seus rogos a marecimentos ma pu~ 
rifiqueis da todas as minbas culpas para 
qua eu va gozar de vossa vis ta na etern,a 
gloria. Por amor da mau Sanhol' Jesu-Chl'l' 
ato, que comvosco vive e reina por todOS 

os seculos dos seculos. Amen. 
E v6s, prodigioso S:lllto, humilde Ser~o 

de Cbristo, alcancai-me do mesmo Senbof 

uma verdadeira contricăo dos meus pecea' 
dos, para que com a forea da mesma dor 
quebre OB. duro!i lacas das minhas serVas 

cadEias, e tai abundancia de lagrimas, que 

corn ellas chegue a Javar as mancbas dus 
rninhas culpas, para que possa merecef n 
graca de ser admittido ao numero dos sef' 
vos do Senhor; O que, pela vossa intef' 
cessăo, espero conseguir, p,ara que pura~ 
mente comvosco louve eternamente a 
mesmo Deos_ Arnen. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



A. IMAGEM D' .... LGUM SANTO. Mii 
Reze um Padre nosso 8 ~ma Ave Maria. 
Para' . vlSllar a imagem de alguma santa. 

Antiph. Vinde, Esposa de Christo, rece-

P
bCi a Coroa que o Senhor vos preparou 
ara sempre. 
!. A grar;a se d iffundio em vossos labios . 

8 .,. POr isso Deos vos abenr;oâu para 
empre. 

ORA~AO. 

"o~m.nipotente Deos e Senhor nOS80, que 
l~ ) dlgnastes eleger a bemventurada Santa 
" . ao numero das vossas esposas; per;o
mOS que pelos seus fOgOS e merecimentos 

P e pur1fiqueis de todas as minhas culpas, 
ara q . et Ue eu vâ gozar da vossa Vlsta na 

Je:
rna gl?ria. Por amor de m.ell Sen~or 

Il U-Chnslo, que comvoscO Vlve e rema 
o~ tG~GS os seculGs dos secu.los. Amen. 

Ch .vos, gloriosa Santa, h"mllde serva de 
p rtsto, alcancai-me de vosso divino Es
c~J~ ~rna perfeita contricăo dos meus pec
da c S , para que, Iivre de loda a mancha 
am ulpa, pOssa merecer a graca de entrar 
Se ~ venturoso nume ro dos escolhidos do 
pa~' 0.1', e de o louvarcomvosco nagloriosa 

fla eternamente. Amen. 
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RESPONSOBlO 

DE 

SANTO ANTONIO. 

Reze um Padre nosso e urna Ave Maria. 
Se procuras milagres, pela patrocinio de 

Antonio Santo, a morte, o erro, a calarni~ 
dade, a lepra, e o demonio, poem-se logo 
em fugida. Levantao-se os enfermos corn 
saiide, applacao-se os mares tempestuosOS , 

e apparecem as cousas perdidas. Assirn o 
cODseguem (se bem o supplicao) tanto 05 

velhos como os mancebos. 
'1. Desapparecem os perigos, e cessa a 

indigencia. Digao-no â boca cheia todos OS 

moradores de Padua, e os mais que o expo' 
rimentao nos outros lugares da terra_ . 

... Assim o conseguem (se bem o supp]J' 
câo) tanto os velhos coma os mancebos .. 

Gloria ao Padre, e ao Filho, e ao ESpl' 
rl to Santo. * Assim o cODseguem (se bern 
o supplicao) tanto os velhos como os mall' 
cebos . 

.,. Rogai por nos, bemaventurado Anto' 
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DE SANTO ANTONIO. 31>3 
nio. EI. Para que sejamos dignos das pro
lllessas de Cbristo. 

ORACAO. 
S • 

g anhor Daos, nos vos rogamos que ale· tta a vossa Igreja a commemora~ăo vo
c;a do bemaventurado Antonio I yosso 
Co nfessor; para que fortalecida sempra 
Os tn os espirituaes auxilios, mere~a gozar 
IIh Prazeres eternos. Por Jesu-Christo Se-

OI' nosso. Arnen. 

HYMNO E ORACĂO 

DE 

SANT A BARBARA. 

r\'of}eos Vos salve generosa Barbara, glo· sa ,,. , 
Ca d' \rgem, fragrante rosa do Parafso I 
~ Ido Iyrio de castidade. 

la"a~os VOs salve, o virgem toda formosa, 
~ d a Ila fonte da pureza, doca, benigna 

f}evota, vaso de todas as virtudes. 
Cios:oS Vos salve, Barbara s.erena, espe
cOrd '. cOmo a lua cheia, segulDdo o esposo 

el~. Corn doce calltico e alegrejubilo. 
26 
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354 HYMNO DE SANTA BARBARA. 

Deos vos salve, Barbara venturosa, que 
bem preparada neste rnundo passasteS 
corn o divino esposo para os prazeres dO 
Parafso. 

Deos vos salve, brilbante perola da pre' 
ciosa coroa de Jesus ; favorecei-nos beni· 
gnamente assim na vida coma na morte· 

,. Rogai por nos, bemaventurada Bar' 
bara. ~. Para que sejamos dignos das prO' 
messas de Christo. 

ORAţ;:a. 

Senhor, nos vos pedimos que a inte f' 

cessăo da gloriosa santa Barbara, virge~ 
e rnartyr vossa . sempre nos ajude, par, 
que năo morramos de repente, mas ante; 
do dia da nossa morte, saudavelrneo\ 
corroborados corn os Santos Sacrarnent~ 
de vosso corpo e sangue, e unCăo extrelll ; 
sejamos preservados de todos os rn aJe\. 
depois conduzidos aos reinos cele~teil 
Por vos, Senhor Jesu-Christo, que \'I"e jI 
6 reinais por todos os seculos dos secu10 

Ârnan. 
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INSTRUCCĂO E ORAC5ES 

PARA VISITAR 

AS IGREIAS POR OCCASIAO DE IUBILKO 

ou Laus perenne. 

"I.~hcgado O cbristăQ ă igreja. OU ao Illgar mall 
l OCI~lrno, que lhe permittir o concurso, posto de 
Pl'rs .os. e fpcolhido em si mesmo, e havcodo -se 
prorlgnado com perrci~ăo ~ dev~ăo, ador ară o Dc~s 
Ilo UOdarnentc corn a maior sobmissâo e rcvereOCla 
Ilte~::~ e espirito, e diră depois o seguinte ou se-

ACTO DE CONTR1<tA0. 

V rtleu Deos e meu Senhor, aqui tendes a 
oSsos p" ...' t 

q "s aquella IDgratlsslma Cfla ura, 
Ue s te em attenQăo li vossa bondade, nem 

m mOr de VOssa justiQa, quebrantou innu- . 
saert~eis vezes o sagrado respeito das vos
in~' elS soberanas, a trocO d'umas vilezas 
ros Ignas, e d'uns falsos bens ou verdadei. 
P6Jo nadas. Confesso, Senhor, cheio de 

e %nfusăo, que ate agora pequei 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



356 PARA VISITAR 

como cego , deixando a luz pelas trevaS ; 
pequei, como Iouco, trocando pelo tempO' 
rai o eLerno; e pequei, como barbaro, 
antepondo a criatura â divindade. 

Mas peza-me, meu Deos, de tăo lasti, 
mosa cegueira; peza-me na alma de tăO 
perversa Ioucura; peza-me quanto pos:;o 
de toda a minha miseria. E năo tanto, meu 
Deos, năo me peza tanto das minhas eul' 
pas pelo temor das penas, tantas vezes 

merecidas. quanto me peza, e me penetra 
a alma a consideracăo de haver offendido 

a vossa hondade immensa, primeira caus3 

de lodo o meu ser e unica fonte de todo o 
meu bem; sendo sempre digna sobre tudO 
d'um amor eterno. 

Agora pois, meu Deos, que o conbeC~; 
mento de meu erro me tem aos vossos pe 
arrependido, proponho corn firmes ve~a9 
(quanto posaa a minha miseria, soccorfldo 

corn a vossa graca), obedecer-vos ale ~ 
ultimo suspiro, e nunca mais offender-vo . 
advertidamente, nem ainda corn o meJlO~ 
peccado. Por tanto espero, meu Deo\a 
con Ilo DO voaso amor, que alcancarei ne.s

s hora a vossa bencăo, e me perdoare1 f 
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COmO benigno Pai, pela representaci!O que 
\'08 faco dos merecimentos inllnitos da 
V088a paixăo e sagrada morte, e da sem
pre prompta dignacăo da vossa .bondade 
~ clemencia, da vossa piedade e miseri-
Ordia. Amen. 

tr!~lnrA logo uma SalTe Rainha, imploraodo o pa
effeit10 da M.ăi de Veos. e Ihe offereeer4 para este 

o a 8PgUlnte. 

ORA~Ao . 

• 1 O' sOberana Virgem Maria, piedosa Măi 
\108 P 
tico e?cadores, e fonte perenne de mise-
l tdla 1 vos que tendes depositado tan
,os merecimelllos VOSSOS, corn os de VoSso 
~anr . 
I ~SSlmo Filho, no sagrado thesouro da 
pgreJa; alcancai-me nes ta hora que corn 
r Ureza de consciencia e vontade fervorosa 
ca<;a as diligencias que se requerem para 
;nsegUir a parte que me toca d'esses 

eSmo .. , c s merecimentos na pllsslma con-
~Ssil0 d' . • este santo JubJleo. 
"88' troCi I.m o espero alcancar do vosso pa-

Ilo nlO, que tudo pode, e nunca negais 
Ilstt~c.ador. E espero tam bem que por 

ela, persevel'ando d'aqui em diante 
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em santidade e pureza de vida, consiga o 
ver-vos na bemaventuranca e ao vosso rn i-
sericordioso Filho, logrando por infinilos 
seculos os resplandores immensos da eter
na gloria. Amen. 

Reze agora devotamcn le a ESlaltăo do SantissilllO, 
que consta de seis vezes o Padre nOllo. ..4t>e !ti" 
"ia, e Gloria Patri, e dira depois a seguiote. 

PETI~AO 

que manda fa zer o Summo 'Ponlifice, para se g~' 
nbar o Jubileo e Ioda. as oulras induJgeocias. 

AItissimo Deos e todo misericordioSO 

'0 
Senhor I Eu vOs louvo e engradeco, seoil 
como devo, pelo meI hor mod o que pOSSdO' 
E unindo O meu coracăo com os fieis e 
toda a santa Igreja, desejo ardenternel1~~ 
que seja santificado o vosso nome, eXa s
Lado por todo o mundo ; crendo e coo fe O 

sando todas as nacoes que mandastes al 
vosso unigenito para redempcâo e beo 
uni.versal do genero humano. . of 

O santissimo e clementissimo Pal l P 
essa vossa caridade immensa sejâO des~ 
truidos os inimigos da santa cruZ; e 9 
vista d'este divina estandarte câiăo o 
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P~rse,guidores de vossa Igreja, em cujo 
~ emlo me conservai constante ate o fim 
1 a minha vida. Desfazei, Senhor, corn a 
Uz da Vossa 'graca as escuras tl'evas, em 

qUe 11 maior parte do mundo esta envolta, 
Condemnando_se infelizmente milhares de 
Jentios, herejes, scismaticos, i\fouros e 
bUdeos, aos tormentos e penas eternas. O' 
ondade infinita, nuo se perca nestes mi-

serave' , , , 
IS o summo valor do precloslsslmo 

s~ngue do divino Cordeiro; mas antes a 
e, ficacia da sua virtude os traga ao conhe
Clmento do Evangelho e caminho da sal
vaCao. 

Lembrai-vos Senhor do vosso vigario, 
o nosso summo 'Pontific~ N. ; encaminhai 
o ă vida eterna corn a vossa especial assis
~encia, para o bom governo da vossa Igre-
Ja ' f ' , , d ~ azei-o vencedor de seus lDlmlgos, 

al-Ihe vida e forcas para levar bem o 
~rande peso que Ihe pozestes aos hom

ros, e concedei-Ihe benigno deşpacho 
em todas as mais intencoes, que teve na 
con~ess~o d'esle appreciavel Jubileo. 

O Rei pacifico brando e amoroso, que 
ent ' rando neste mundo viestes apregoando 
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paz a08 homens, e esta rica heranca Ih~~ 
deixastes ao partir para o eterno pal, 
d'esla paz e uniăo vos pedimos, Senhor, 
que mett.ais de postle aos principes ehrlY 

tios, coma criados aos peitos da VOs5!1 

doutrina santa, especialmente neste reinO 

que sempre tivestes por vosso povo. Con
cedei, Senhor, ao nosso Rei, e a todas 65 

pessoas reaes, mui~as felicidades, corn OS 

hens da vossa graca, para o horn governO 
dos seus Estados, na fe, justica e gua rJa 

da vossa santa lei. . 
Esquecei-vos. Pai amantissimo, do paS' 

sado, e năo castigueis para o futuro. eba' 
guem aos vossos ouvidos os nossos rogas ; 
corn que ao mesmo passo vos pedimos que 

toqueis corn a vossa luz aos que andăO a~ 
peccado mortal, para que se convertăO, 
aos que se achăo em estado de graca, para 
que se conservem j e aos que estăO e!ll 
agonia de morle, para que se salvam. R~' 
mediai, Senhor, aos pobres, fracos e JllI' 

seraveis j consolai os tristes, presos e car: 
tivos, e por qualquer mod o penalizadoa , 
para que recebendo nos todos neste JllUn'" 

do os suavissimos fructos da vossa ele
mencia, alcancemos o maior bem da graOa. 
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final corn que vamos a var-vos, e gozar-vos 
Por todos os seculos dos seculos. Amen. 

ORA'tĂ0 

3 Jcsu-Chrislo cruci6cado. 

lJl'0' horn Jesus, unico amor e bem de 
d Inha alma 1 Por aquellas dores que pa-
ecesles na santissima cruz , e nomeada

ll\ente por aquella acerbissima a'margura 
qUe Sentistes quando se arrancou vossa 
P,reCiosissima'alma do vosso corpo santiB
Slrno, '(os rogo Senhor tenhais miseri-
cOrd' , , " 

la de minha alma; e quando Sala de 
ll\eu . • 1 . a Corpo, vos supplico a levels u g ona 

.gOzar de vossa presenca por toda a eter
nldade. Amen. 

a,~:o-.e Conlinuando dcpois al~ cinco pclo~ oulrOi 
ea Ou naqucl1e mesmo. se năo houver olltro. 

ADVERTENCIA. 
al rOdos os que visiLdo devotamente cinco 
rn~ares ou cinco igrejas assim na Quares
di ,como nos outros tempos do anno, nos 
ro:s ~as estaCoes de Roma, e fora dos mu. 

d ella ; e năo havendo tantas igrejas 
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ou altares, visitarem cinco vezes uma 
igreja ou altar, orando a Deos nosso Se
nhor pela con servacăo da santa Igreja rO' 
mana, pelo feliz successo, paz e concordia 
enlre os principes christăos, e o mais qu e 
a sua devoCăo Ihes inspirar, alcanCăo in
dulgencia plenaria para si , e por moda de 
sulfragio para as bemditas almas do pur
gatorio (como sa visitassem pessoa.Imen te 

as igrejas das estacoas dentro a fora dos 
muros de Roma) uma vez somente em ca
da um dos dias das mesmas estacoes, qu8 

aponta o lIfissal Romano, a adianla 'văO Co· 
piados. Por decreto do summo Pontiflce /rl
nocencio Undecimo, em 7 de mar~o de 1678. 
Tendo Il bul/a da santa cruzada. 

As igrejas que sa podem visitar sao to
dos os tem pios, capallas ou armidas, e(ll 
que se pode dizer missa, tendo sido f~n
dadas por autoridade do ordinario (alll ' 

da que nestas se năo tenha dito missa), 
como tam bem os oratorios particulares , 
approvados pelos mesmos ordinarios, e 0

5 

que estăo dentro dos c1austros e quint~S 
das religiosas· e ainda os que se levantnO 

nos carceres e' navios para se dizer miss3. 
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!lll qualquer dos ditos lugares, se nâo 
?UVer mais d'um altar, basta que elle se 

V1site cinco vezes. 
l f: _necessario que nestas visitas haja 
eU«ao de se lucrarem as ditas indulgen

Cl(IS 
, e orar na forma que se manda. E 

~uando se ignora a forma de oracăo, basta 
d Ue o que se rezar se offereca pela tencăo 
de SUa Santidade. Advertindo que sem a 
I~ oraC/ă~ ~ăo se ganhăo as in~ulgenci~s, 

q ara a Vlslta das estaC/oes, nao e preClso 
n~e preceda a confissăo, nem a commu-

C 
ao, basta estar em graca ; o que se pro

urarâ d ' para maior cautela, por um acto 
re COntricăo verdadeira ao menos na ul
\[ua visita. Mas para applicar as indul

gencias aos def~nlos nâo li precisa estar 
6111 g , 

ra~, posta que seja mei hor. , 
a A ?r~Căo pode ser mental, ou vocal amda 
Malll~nlllla , Como u m Padre nosso ou ,Ave 
Il 71a, Por~m o mais seguro El serem cmco 

Illdre n0880S e cinco Ave Marias em cada 
a tar ou " d -VlSlta; e quan o a oracao sep 
~ental, hasta que dure em cada visita 
,Ulro lanto tempo como havia de durar 

vOcal. ' 
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Cumpre-se esta reza corn outra sem&" 
lhante, que o catholico houvesse de Cazer 
por obrigac,;ăo ou devoc,;a.o, satisfazendo-a, 
eomo fiea declarado, nestas vislLas. 

Podem-se fazer estas em qualquer hora 
(de meia noite a meia noite) , e podero-6~ 
tambem interromper, visitando de manh~ 
uns altares e de tarde outros, dentro dO 
mesmo dia. 

Basta estar em parte donda se vaja o 
altar que sa visita, ainda que Ihe fique dis' 
tante; com tanto por~m que haja preseoya 
moral, que se requer para se satisfazer 8° 

preceîto de ouvir missa. 
Ainda que os altares năo estejăo â vîsta, 

pela grande concurso de povo, basta qUe 

o que visita saiba o lugar onde estaO, e 
la tenha o pensamento. 

Para estas visitas, nao ~ precisa a rou; 
danea de lugar ou do corpo, basta a dO 
espirito na intencao, principalmente quall' 

do se visita muitas vezes o mesmo altar, 
em supplemento dos que faltăo. 

Ainda que haja oa terra cioco igrej~S;, 
basta visit.ar cinco altares em aJguma d el, 

las ou um em cada uma. Havendo um SO 
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altar, basta visitâl-o cinco vezes. E ainda 
~?e haja trez ou quatro (năo chegando a 
d~ncl o), basta visitar cinco vezes' qualquer 

e les. 

g Ravendo no lugar cinco igrejas, ou al
ta

uma 
que tenha cinco altares, basta visi

c' r a que tiver so um, repetindo nelle as 
Inco visitas 

P Feita a visita das estacoes pela propria 
a~S~?a, e uecessario repetil-a, se quizer 
q P Icar por defunto. Por~m nos dias em 
a U~ se retira alma do purgatorio (abaixo 

USslgnado), basta para ambas as cousas 
ma s' . o vlsita. 

s Fazendo_se as visitas pordefuntos, deve 
a~r determinada a applicacăo, como pela 

P ma de meu pai ou mai' de Antonio, meu 
a~ '. 

P ule; de Pedro meu conheCldo; ou 
Or aq II' . . n Ue e que Deos conhece que e mals 

h eeeSSitado. Porem nao por aquella que 
ueos q . . fi 
ap \. Ulzer, porque d'esta manelra ca a 

: 1.caCăo indeterminada. 
pOd elta a applicacăo por um defunto, năo 
POd 1\ a mesma destinar-se a outro ; mas 
Sort

e 
.fazer _ se condicionalmente rlesta 

e . Se meu pai necessitar d'esta indul-
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gencia, eu Ihe applico ; quanto nlio, por 
tai alma ... 

Todas estas visitas, assim por vivos CO' 

mo por defuntos, nao se podem fazer mais 
d'uma vez, no espaeo d'um dia natural. 

Dias de esta~oes. 
Todos os domingos do Advento. 
Quarta, Sexta e Sabbado das Temporas 

de setembro e dezembro. 
Dia de Natal trez vezes, na trez missas. 
Dia de Santo Este-văo. 
Dia de Sao Joao Evangelista, 
Dia dos Santos Innocentes. 
Dia de Circumcisao ou do Anno Bom. 
Dia de Reis ou Epiphania. 
Nos domingos da Septuagesima, Sexage~ 

sîma, Quinquagesima, e em todos o~ 
domingos e dias da Quaresm3 succesSI' 

vamenta. dO 
Dia da Pascoa da Resurraieao, a am to 

o seu Oitavario ate o domingo saguillte 
inclusive. 

Dia da Ascansăo do Senhor. (' 
Nas Ladainhas maioras, em dia de S. Ma 

cos, a 25 da abril. ~ 
d"v Na Segunda, Terea e Quarta feira 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



AS IGREJAS. 361 
Ladainhas menores antes da Ascensăo. 
~? Sabbado, vespera do Espirito Santo. 

la ~o Espirito Santo, enos seis dias se
gUlntes ate li vespera da SS. Trindade. 

Dias em cada um dos quaes se tira uma alma 
do Purgatorio, e se podem applica1' por 
eUas as visitas das estl1foes. 

))0 . 
T mlngo da Septuagesima. 
ar~a feira, depois do primei ro domingo 

S da Quaresma. . 
abbado, depois do segundo domingo da 

'" Quaresrna. 
lerc . 
Q alro domingo da Quaresma. 
ua~ta, Sexta e Sabbado depois do do

Q mlngO da Paixăo ou de Lazaro. 
~arta feira, depois do domingo de Pai.i:oa 

Q .a Itesurreir;ăo. 
U~nta feira, depois do domingo do Espi
flto Santo. 

lle . ' .. 
la, . Pols da Ultima eSla"ăo implore o palrOClDlO d ... -ldeD ' , 

eo& COm a seguinte. 

J)lU>lI.ECACAO ~ SANTISSJMA VIRGElII. 

Ill .Seohora, ~irgem Maria, doce Măi de 
IseriCordia, e p'erenne fonte de piedad& 
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para todo o genero humano ; pelas vossas 
sacratissimas măos vem sempre aos pac" 
cadores todos os dons e merc~s do Ceo ; 
e as vossas piissimas intercessoes se 

abranda logo o tremendo furor do supre' 
mo Juiz, Valei-me pois, e sede minha pro' 
tectora, minha advogada mai, para qUe 

alcance de vosso amado Filho a indulgeW 

cia e remissao de peccados, que os su ll)' 
mos Pontifices, seus vigarios na terra, 
concederâo aos que, arrependidos dl1S 

suas culpas, fizessem hoje as visitas. , 
E se por acasa , ou na incerleza da J1II' 

nha ultima confissâo, ou na firmeza dO 
meu proposito, ou na intencăo da minb3 

dor, e na verdade do meu arrependimen t
d
O, 

me faItou alguma circumstancia, por on ~ 
me faca desagravel aos oIhos do meu ve09, 

Vas, minha Senhora, corn o vosso atnOr,e 
poder a suppri, e me alcancai de sua ?I~ 
vina beneficencia para toda a minha VId 

os necessarios auxilios, corn que portand~ 
me fieI na devida observancia dos seu 

O" mandamentos, me faca merecedor de g f 

zar a vossa vîsta por todos os seculos dO 
lecuI os. Amea. 
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PARA QUALQUER 1fOVB1f.a 

D ENO S SAS E N HOR A. 

OI\AQio PREPARATORIA. 

Orno' 
ent I~oteote Deos a Senhor mau, que 
en :e Os lonumeraveis privilegios corn que 
nh rlquecestes VOssa l\Iăi sanlissima e Se
P Ora oossa, a eleO'esles para ser nossa 

PtOtoctora e advogbada' humildemenle 
rOst d ' 

qll' ra o anle a vossa divina presenc,;a, 
pe;:era ,agora render-vos infinitas gracas 
d eInlnente prerogativa que Ihe conce-
~~ f g' , na qual se encerra o seguro re u-

dlo de nossos males e o prompto remedio 
enos ' S Sas necessidades. 

Pa ~~mamente mealegro de Ihe haverdes 
da~ IClp,ado, corn tanta gloria sua e utili
(Q9U~ dInlnha, /', sagrada invocaQăo de .. , 
bl'Qr

t 
ee Iar ara o nome do mystel'io que cele-
actualmente), fazendo-a ao mesmo 
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PARA QUALQUER ~OVE~'" 

D ENO S SAS E N HOR A. 

o Il A Q A o P R E PAR A TOR IA. 

°ltl . ent nl~otente Deos e Senhor meu, que 
en/e Os lnnumeraveis pri vilegios corn que 
nh Iquecestes vossa !\fiii santissima e Se-

Ora 
{lrol nossa, a eleges les para ser nossa 
{lro ()Clo ra e advogada; humildemente 
qUi strado ante a vossa divina presen<;a, 
{lel~era .agora render-vos infinitas gracas 
dest eltl1uente prerogativa que Ihe conce
gio ~s, na quai se encerra o seguro refu
de Il e uossos males, e o prompto remedio 

Su ossas necessidades. 
Parr ~rnarnente me alegro de Ihe haverdes 
dad~C1P.ado, corn tanta gloria sua e utili
(Qq4i drnlnha, Il. sagrada invocaciio da .. , 
b1'Qt- ec/arara o nome do myste1'io que cele-

actualmente), fazendo-a ao mesmo 
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passo generosa dispensadora de todO' 
os vossos beneficios e misericordiosos fo/ 
vores. 

E nesta consideracăo Senhor efficaZ-, , 11 .... 
mente vos peco e espero da vossa clem6 

cia que pelos rogos e merecimentos d'U~3 
taI lUăi (a quem nada negais, coma t3~ 
bom Filho), vos digneis de perdoar~rnj' 
as culpas, e soccorrer-me nas minhas J11 ~ 
serias ; para que destes effeitos da "05:/ 
grac;a resulte a vos a maior gloria, a "°05 
sa Măi santissima novo credito, e a Il l' 

todos a preciosa felicidade de sermos S6~/ 
pre favorecidos por tăo amavel e ama 
tissima protectora. Amen 

f. Labios meu, cantai noite e dia. 
1(. Os grandes louvores de l\faria. 01/ 
f. Senhora, a meu favor e aroparo 

~nd~ , 
1(. E de meus inimigos me defende.' 

Gloria ao radre eLerno, 
Gloria ao Filho soberano, 
E por secnlos sem fim 
Gloria 30 Espirito 8anto. 
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HYMNO. 

Salve, do mundo Seohora, 
Salve, dos Ceos Hainha, 
Yiq;em de virgens pura, 
Salve, matutina estrella. 

Salve, " cheia de gra~a, 
Luz di vina clara e bella, 
Ao soccorro dos humanos 
Vem, Senhora, vem depressa 

Deos te escolheo para Mai 
D'aquella Palavra eterna, 
Rm que e por quem produzio 
Astros, ar, Ceo, mar e terra. 

E assim libera 1 te adorna, 
Como a Esposa sua terna, 
Em que do homem primeiro 
Nao cala a culpa feia. 

;: FOi escolhida ~e Deos e preservada. 
f })ando-lhe habltacao em suamorada. 

tos.' OUVi, li Virgem, meus rogos e suspi-

"i:~ E chegue IDinha oracăo a VOSS05 ou. 
1. 
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ORA~AO. 

SANTA l\fARIA, Rainha dos Ceos Miii d6 , dO 
Nosso Senhor Jesu-Christo e Senhora 
mundo, que a ninguem desprezais neJll 

desemparais,' olhai-me Senhora benigna' , - , . 6 

mente corn olhos de piedade, e alcancu1·n1 

de vosso bemdito Filho perdiio de to dOS 

de' meus peccados, para que eu, que corn 
ena 

voto atfecto celebro agora nesta DO" 'S 

vosso prodigioso titulo de ... receba depO~, 
o galardao da bemaventuranca, conc

u' dendo m'o o mesmo que destes li luz, r 
cando Virgem, Jesu-Christo nosso se~bo ; 
que com o Padre e Espirito Santo V1ve05 

reina em Trindade perfeita por todos 

aeculos dos secui os. Amen. 

PRIMEIRO DIA. 

Primeirll virtude. F~. 
cii' 

Em quanlo se rezăo as Ave Marias, peal' 
remos ă Santissima Virgem que nos 

5U3 

canee aquella fe que resplandeceo etJI 
Magestade: 
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~lt Crendo que havia de ser Virgem a 
h 1. - Accredita tu o mesmo, adora a 
Q~dize a misericordia divina. 

ti Estimando sobra maneira os myste
he

os 
de Ilossa santa fe que ensinou tam

es~n aos Apostolos. - Da mesma sorta 
~~arâs em muito os mesmos mysterios. 

lOrn Persaverando firme e constante ao 
tu lOdaPaixao de seu Filho.-Assim has

e Perseverar am tempo de tribulacoes. 

'l'rez A. M. - Ladainha e Ora«;ăo, p. 292. 

aCULAToRIAS. 

Vlrgem das viraen., 
Do mundo Senhora, 
SMe sempre 
Hinha protectora. 

Mai compassiva, 
Fonte d'amor, 
tia vida e Da morte 
S~de a meu favor. 

Rainha do Ceo, 
D'estrellas coroad " 
Alcangai-me emfim 
Cele~ta morada. 
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OFFERECIMENTO. 

Soberana Senhora, l\Iăi de Deos e 1I1iii 

nossa, bumildemente vos olferecemos este 
obsequioso culto em honra de vossa sin' 
gular prerogativa, dignai-vos aceitar O! 
rendidos louvores que vos tributâmOs, 
alcanQai-nos de vosso bemdiLo Filho : 
graQa de imitar na terra vossas subl iro6

g 
virtudes e a dita de gozar no Ceo de ,,0

55 

bemaventurada companhia. Amen. 

SEGUNDO DIA. 
Tudo como no primeiro, excepto o seguilllC' 

Segunda virtude. EsperanQa. 
. 6' 

Em quanto se rezăo as Ave !I1arlas, POB 
diremos a esperanQa que resplandeceo 

Virgem santisslma . J 60 

1° Em esperar a redempQîio de Israe IlS' 

~~~p;~:~:: ~:s :n:~1~:6:~~~:;~~'~~~: 
mentos de Jesu-Christo que de 11 
nasceo para sai var-te. ."jOa 

20 Em resignar-se totalmente na dl 
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~:OVidencia, quando se via opprimida de 
Se sas maiores angustias. - Considera-te 
~pre dependente da vontade de Deos. 

gl . Em esperar com longanimidade a 
II orla que tao ardentemente desejava. -

sPera d'esta sorte os dons de Deos. 
Trez A . M., elc. 

TERCEIRO DIA. 
'l'udo COmo no primei ro • excepto o segainte. 

Terceira virtude. Caridade. 

di~llI qUanto se rezao as Ave Marias, pe
SQll~~O'S a caridade que teve a Virgem 

ISSlma ta . 
COlll Por~ue amou a Deos sem attender a 
tOd llIodldade propria. - Buscaras em 2:S as cousas a maior gloria de Deos. 
ces FOi fervorosa no amor de Deos e in
nu:anternente sollicita. - Năo te canses 
atnâ~~ de trabalhar por Deos, nem de 

3 
o. 

"E ~(\ d steve por amor forte e constante ao 
reCe a cruz, e por amor dos homens offe

o seu Filho ao eterno Pai. - Amaras a 
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Deos no tempo das tribula<,;oes, e te o{fe~ 
receras em holocausto. 

Trez A. ~I . • etc. 

QUARTO DIA. 

Tudo como no primeiro. excepto o seguinte 

Quartavirtude. Humildade. 
e~ 

Em quanto se rezao as Ave Mari as, P 8 

diremos aquella bumildade corn que 

Virgem santissima: f' 

1" Saudada do Anjo, destinada pelo ~\~o 
no Pai para i\făi de seu unigenito FJllC~ 
eleita do divino Verbo, cheia de gr3 dO 
pelo Espirito Santo , se chamou escrava te 
Senhor. - Aprende a sentir humildcm

elJ 

de ti quando te louvarem. ~ 
2° Visitou a santa Isabel sua prima e d~ 

servio por espa<,;o de tres mezes. - Aprell 

a exercitar-te em officios humildes. .10, 
3° Occullou o mysterio da Encarnnc;'e; 

e sando louvada volveo a Deos os IOUI'O, of' 
d' .', SCHI 

lZendo : lIfagmfica rmnha alma aD pO' 
- Aprende a esconrler as Cousas que 
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DE NOSSA SENHORA. 371 
delll se trazer-te applauso, e a referir a Deos 

Ils dons. 

'treI A. .. . .... , etc. 

QUlNTO DIA. 

'rUdo COmo 110 primeiro eIcepto O leil'uinfe. 

Quinta virtude. Forta\eza. 

l<:1Il qu . dire anto se rezao as Ave ~Iarlas, pe-
VirglllOS a fortaleza que resplandeceo na 

1. ~1Il santissima : 
Ibo a morte de Christo, seu amado Fi-
6c~1 iara ensinar-te a vencer todas as dif
VICo~ ades nas tribulac15es e no divin o ser-

~o N ' . 
.\p as InJurias que Ihe fizerâo os Judeos 
30 E'ende a soffrlll-as e a resignar-te. 

Qjllda III servir a seu santissimo Filho e 
alUar r a todos os Christăos. - Aprende a 
8al\o'ac~s trabalhos pela gloria de Deos e 
l' o das almas. 

tel A 
. 1\1., etc. 
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SEXTO DIA. 
Tudo como DO primeiro, excepto O seguiotc, 

Sexta virtude. Pobreza. 

Em quanto se rezâo as Ave Marias, pe' 
(' amos a pobreza que resplandeceo na "il" 
gem santissima. ' 

fI' 1· Quando, estando para dar a luz o e 
Iho de Deos, se vio obrigada a retirar:

S
g 

a um presepio. - Contempla as priv~~O:e 
e raita de tudo em que se achou a Mal ' S 

'rO 
Deos em tâo apertado lance, e sentl 

gostoso affecto ă pobreza. de 
2· Quando se achou desemparada o 

todo soccorro humano na fugida par~~ 
Egypto. - Considera tua vida como 1l 'r8 
viagem sobre a terra, que a verdad

e1 

riqueza consiste nas virtudes, ,'lbO 
. 3° Quando seguio a seu bemdito I rLO 

que ia a morrer, e quando depois de Jll~e
o recebeo em seus bra«;os, sem ter aO 1/ 
nos uma mortalha em que o involveSS~jb3 
Quando te faltar o auxilio humano est 
ilO divino, e poe nelle tua confianca. 

Trez A. M., etc, 
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SETIMO DIA. 

TUdo como DO primeiro, excepto O seguinte. 

Setima virtude. Obediencia. 

di Etn. quanto se rezao as Ave Marias, pe
qUretn.os â Virgem santissima a obediencia 

1
e
• resplandecia em sua Magestade : 

un' Quando se fez o alistamento do orbe 
irn lVerso obedecendo a Măi de Deo:; a um 
decPerador gentio; para ensinar-nos a obe-

er na: . . b nUD o so a nossos superlOres ons, se-
~ 2. tan'lbem aos disculos e maos. 
nUD Ern cumprir com a lei da purificacao, 
te a estando obrigada a elia; paraensinar
Obri obedecer as leis e regras a que estăs 

3 
gado. 

• E filgilld tn. obedecer a seu esposo sâo Jose 
talld o para o Egypto de noi te, ou vol
C\ece~: Nazareth; para ensinar-te a obe-

egamente a teus superiores. 
1"'et A 

• 1\1" ele. 
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OITAVO DIA. 

Tudo como noprimeiro. excepto o &eguinlO 

Oi tava virtude. Misericordia. 

Em quanto se rezao as Ave l'tfarias, pe' 
diremos â santissima Virgem a miseriCof' 

dia e coracăo benign o de que foi adornw 

da, porque : '0 

1° Alimentou aos famintos corn o P~o 
celestial de seu divino Filho, edea 3, 

mesmo Senhor por medecina para OS e;o' 
fermos, resgate para os captivos, e con.ro 
lacao para os atribulados. - SOCC?~05 
d'esta sorte aos desgracados e desvah 

nas cousas espirituaes e temporaes. t50 
2° Compadece-te dos que experimen de 

asafOiccoese trabalhos quesua l\fag;;3 tU
o' 

padeceo nesta vida. - Apieda-te e C~15. 
dae-te das necessidades e miserias aJbc1'o; 
• 3° Liberalmente nos communicotJ dO 
dons celestiaes que recebeo de se~ a~:iB ' 
Filbo, e chama-se Mai de miserlco " 
pOl'que roga no Cea pelos peccadores~aÎ~ 
Do mesmo moda, da de gra9a o que de g 
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recebeste e em tuas oracoes ora pelos 
Peccador~s. 

'rea A. M., ele. 

NONO DIA. 

Nona virtude. ~Iodestia. 

dil<:1tl quanto se rezao as Ave l\larias, pe
deteltlos ti Virgem santissima aquella mo· 
Ci! sUa de que foi adornada na conversa-

~.e no tŢato familiar:. . 
git Admlrou tanto sao DiOnysJO Areopa· 
ho~ a modestia de nossa Senhora , que a 
ensive,ra tido por Deos, se a fe Ihe nao 
vii' nara outra cousa. - Se o mesmo Santo 
~ora lUa vaidade e presumpcăo, ter·te·hia 

2.um demoni o • 
sem Ilaras vezes fallava corn os homens e 
tissiPre de Cousas necessarias, e frequen. 
(lla mamente corn Deos orando e con tem
~oe~~O ,1 - Aprende a evitar as conversa. 
\llar C1osas, a orar a Deos e a contem-

3. SUas infinitas perfeicoes. 
Nlo faHava ligciramente, e pesava 
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todas suas palavras; e assim disse caJ1'l 
toda verdadeS. Lucas : Qzteconferiaem seZl 

coraqăo todas as cousas. Suas palavras er50 

uteis e comedidas, coma na Encarnac50 

do Verbo eterno, na santificacăo do BaP' 
tista, e nas bodas de Cană; erao modeS' 

tas para conservar a virgindade : Como se 
far(ii.~to, pois năo conhefo varăo? Erăo hU

' 

mildes : Eis aqui a. escrava do Senhor. Er5~ 
affaveis e compassivas na visitacliO :1 rdo 
santa Isabel e nas bodas de Cana: /l 
•. - 'f'll/l 11 

teem uUlho. Erao de louvor a Deos : 11. ! 

alma magnifica ao Senhor, etc. - consi~e: 
radas egsas qualidades da santissima Vlr 

rP' 
gem, pede-Ihe que te alcance de seu be 1 
ditissimo Filho a graca de fallar de t

a
s 

sorte que imites em tudo suas santisSiJll3 

palavras. 

Trez A. M .• ele. 

NO DIA DA FESTA. 

TL1<lo como DO primeil'o, excepto o seguiOlt. 

Decima virtude. Religiăo. 

Em quanto se rezao as Ave MariaS, 
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~!re~o~ a religiăo que se manifestou na 
~~Isslma Virgem : 

n: Em manejar o sagrado corpo do me
Il Ino Jesus, vestii-o, alimentâl-o j criâl-o 
c~"ota, reverente e diligentemente, e na 
Se~municaCăo familiar quo teve corn o 
ca n Iar jâ crescido. - Aprende a tratar 
dam devOCăo e respeito as cousas sagra
de Sn e a sef sollicito El diligente no servico 

C) oOs. 

qh~· Mal'ia conservava todas as palavras 
~eou . 

vie <l Via aos Anjos e aos pastores. quando Ci/ o adorar seu divino Filho recemnas
a e:t Con{erindo-as em seu coraţao. - Imita 
e n a Senhora na communhao; na oracao 
â b: meditacao, impae silencio religioso 
COntCa para fallares a Deos em espirito, e 
8(\0 emplal'es as verdades elernas que 

a.o f~ndamento de sua religiăo. 
Ilenl ~ao faltava a santissima Virgem a 
o telUma das ceremonias da lei, visitando 
gtan~Plo de Jerusalem, assistindo as 
seu F'~s solemnidades, reconhocendo em 
lima ~ ho o templo vivo da nova lei, e es
Pala~ o respeitosamente suas santissimas 

!tt
as . - Visita tambem tu os templos 

28 
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em que mora o Deos vivo, Filho de lIfarin; 
ouve com attencao e apprecia a pala~~'~ 
de Deos, que em seu nome te annunci<l 
os ministros da religiăo ; invoca a pro teC' 
1(:10 d'esta soberana Senhora e carinho~3 
!\fai, e tua religiosa devocăo sera o malS 
seguro indicio de tua predestinacao. 

Trez A. M .• elco Dir-se-ha depois a Salve (laipl'" 
explicada pas. 206. 

ORA~ĂO FINAL. 

n15i 
O' soberana Senhora,l\Ilii de Deos e d 5 

nossa, Virgem singular, advogada o, 
peccadores, recebei benigna nossas or~e 
coes ainda que indignas; dignai .. vos OS 

aceitar os louvores que nesta noven~ "de 
temos consagrado em honra e glorl,!l 10 
vosso santissimo nome e do gloriosO tltl~e, 
do ... corn que hoje sois honrada ; por e ni 

, sCOl" 
e por lodas as virludes e excellencl a l' 
que vos ornou a Trindade beatissima,: a 
cancai-nos de vosso sanlissimo Fil l1 e' 
graca e merce que vos pedimos, e mer

al• 
câmos por vossa intercessao e piedadeep, 
cancar a coroa t:la eterna gloria. Am 
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l ~e r~ar-se aquella Oraţăo prodiGio84 que fii 
!(>R g. 212. ou alguma das que văo a pag. 211, 
elll IlQdo as necessidades publicas ou de cada am 

Particular. . 

TABELLA 
nOS n -lAS EM QUE PRINCIPIAO AS NOVENAS 

DE NOSSA SENIfORA . 

.\ ~ovena da Conceicăo come\ia a 29 de 
<\. ~Ovembro . 
.\ da Expecta\iăO, a 9 de dezembro. 
<\. dOS seus Desposorios, a 14 de janeiro. 
<\. da PurificaCâo, a 24 de janeiro. 
<\. 'f) a Annuncia\iăo, a 16 de mar\iO. 

q as Dores na Quinta feira, depois do 
<\. d Ilarto domingo da Quaresma. 

l~'s Seus Prazeres, em Sabbado de AIIe
<\. la. 

da V· . 
<\ d ISltacao, a 23 de junbo. 
<\ d e ~. Senbora do Carmo. a 7 de julbo. 
<\ d~s ~eves, a 27 de julho. . 
<\ d Assumpcao, a 6 de agostO. 
<\ d: sua Natividadfl, a 30 de agosto. 

le seu Santissimo Nome, nove dias anti:rd? domingo que se segue ao dia da 
IYldade. 
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386 PARA REZAR 

A. de N. Senhora das Merc~s, a 15 de 56' 

tembro. 
A do Rosario, nove dias antes do priIneiro 

domingo de outubro. 
A do Patrocinio, nove dias antes do se' 

gundo domingo de novembro . a 
A da sua PresentaCăo no Templo, a 12 d 

novembro. 
Ha outros muitos titulos em que a se; 

nhora e venerada pelos seus devotoS;1 ~ 
quando estes a queirao obsequiar nel :~ 
corn o exercicio da novena, o podem fa~~o 
em qualquer tempo do anno, observaU 
a instituicao referi da. 

METHODO FACIL 
PARA aBZAR FRtJ'CTUOSHIENTB o SANTISSI~O 

ROSARIO DA MAI DE DEOS. 

'j'erroll 

Supposta a divisăo do Rosario em trez r;o'o" 
que se denominăo GOUl'O', DO/OTO.fO., e GIO'Dri~" 
cada' um dos quaes consta de cincoenla A"e, ~ PdVl1 
cinco Padre flOISOS, e outros tantos Glor.~ ber qtl' 
que formăo quinze D.una., todos devem s" eCOU' 
nas cineo Dezenas dos Myslel'ios Gozoso, S 

tcmpla: 

Na 1., a Incarnacăo do divino Verbtl. 
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o ROSARJO. 387 
Na 2 a Visitac;ao da Senhora a sant. 

lsabel. ' 

Na 3, o Nascimento de Jesu-Christo. 
Pl Na 4, a Presentac;ao do Senhor no Tem

o. 

l' ~a 5, a Invenc;ao do mesmo Senhor DO 

emplo entre os doutores. 

l'i08111Y8lerios Doloro,/lI> se conl(',lJlpla na Dezena: 

~. J\ oracao de Jesu-Christo no horto. 
COl' Os acoutes que padeceo atado a uma 

umna !. O t~rmento da coroa de espinhos. 
5' O Senhor corn a cruz as costas. 
, O Senhor crucificado no Calvario. 

l'i081t1 Y&lerios GlorloIO'. &e contempla na Dezena : 

Set'hJ\ ll.esurreiCăo de Jesu-Christo nosso 
Il Or 2 . 
3' J\ su.a gloriosa AscenC;ao. 
4' 4. Vinda do Espirito Santo. 
5' 4. 4.ssumpc;ao da Senhora ao ceo. 
, 4. SUa Coroacao no Empyreo. 

Il com 
~Qe 8a o, para se lucrarem a8 muitas iodulgeneiaa 
tel'\:ico COIICfdidaa a08 que praticăo este santo 

10, e precisa a contemplac;ao dos &eua reapee-
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U.RA RllZAII 588 
Ies 

livo& MY8lcri08, dc~em ellP8 elfar bem prclen
lO 

a08 011108 da Alma. Para cujo effeifo, servira Ol;a_ 
iOlroduzir mentalmrnle em cada uma da, .dve a6 
ria., depois do Santis~illlo NOllle de Je8uS. 1I1~()i 
)Jrc"c. ".,Iavr"s, corres)Xllldenlcs a cada 11,11 
1t1YhlCl'ios, pela mancira seguinlc; 

Na primeira DczPlla do Tpr~o dos MYSlerios GOZ~; 
101, em cada ÂI '~ Maria, d"pois das pa lavras jP 
,'osso venire Je3U3, se accrc8cenla, dizeudO: 
qual ril'ţem COReebesleI. an/~ 

Na segundll DClena: .do qual, vilitando a I 

/sabei, conduzisles, 
Na fcreeira: .do qua/ rtrţom dblu li lUI. 

Na quarta: .do qual presMtas("f RO TemplO. 
Na quinta: .do qual no Templo achasl~s~ ),,1 
E 00 fim do Gloria Palrl, depois da ul\ll11a 

Maria, se aeel'eseenla esta Jaeulatoria; 
of 

Sejai~ louvada, gloriosa Senhora, e Pr" 
. tef '°1 todos amada e glorificada, aSSlm na dOS 

coma no ceo. E seja tambem por. to de 
louvada, amada e glorificada a TnnddOS 
Santissima em todos os modos e por tO 
os seculos. Amen. 

No Ter~o dos Mysterios Doloro,ros. i5 da; 
Nas 4ve Maria, da primeira Dezena, dcpo r ~Ol 

pal~vras J.'UI, se accresccnla: O qual piJ 
SUOU 6aflGue. IDJa. 

Na 5CllUl1da Dezcna: O qual por nOI {oi <I"O~ ,1" 
.Na tt'rceir~; O 'luai por n06 foi r.oroado ~, 

pmhol, 
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o ROS.uno. 389 
~a quarta: O qual por nos {evou o p"o da Cru:. 
Il a qUinta: O quat foi por IlOS cruolflcado. 

"'a~~o t.m do Gloria Palri, depois da ultima Ave 
tic a, lIe acrre,ccnl" ~ .Jaculalnr'ia; SeJai.loullada. 

~. como aciml\ DO primei ro Tcr~o, 
!'l0 Terro dos MY8terios G/{If·i o.ol. 

1I.11a~a .tIve lIIa,.ia, da primeira I)ezcna, depois da 
<Ia, ~a Je4uS. ee accrcaceq\a: O quGl re.usc/tou 

!'l Orto •• 

~,a 8~glloda: O quaI lublo (to Ceo , 
"a tCr ' !'la C<'lra: O quaI nOI mandou o E,pi,'ito Sanlo. 
~a qU"rla: O quaillol cOlldu.io ao Ceo 
Il qll11lla: O qual no C~o VOI eor06u. 

4tq,.~ Il m do Gloria Palri , depoia da ultima AI" 
ele, " le aCOrcsceota a Jaculatoria: Sejaj.louvada, 
~~IltO acima DO primeiro Tel'~o. 

Corn aCsUC'8C cada um Ter<;o, rezando-se separados, 
alve Rainlaa e a Ladainha de Nossa Senhora. 

ORACOBS 
... ~ontra raiOl, troOOe., tempe.ta€le,; 

eflipo de fome, €l. peste, pl.lra pe€lir 
chuva, etc. 

411t· 
Il tph. Jesus Nazareno. 

S4.L/d 6 9!(1l8 o. Domine ne in furore tuo ar-
, 'ilie' S ' Ira, etc.' enhor, năo me julgueis na vossa 
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390 oU't1SES 

o t" dos psalmos Penitenciaes que vai depoi6 d
D 

OfBcio de defuutos. 

Antiph. Jesus Nazareno Rei dos JudeOs, , "a 
titulQ triumphal, nos defenda e prote) d: 
Eis aqui a cruz do Senhor, ~ugi partes a 3 

versas, venceo o leăo da tnbu de Juda, 
raiz de David. Alleluia. 

Kyrie eleison. Christe eleison. 
Kyrie eleison. Padre nosso, etc. JJl 

.,. Bemdigamos ao Pai, e ao FilM C
O 

O Espirito Santo. · or 
~. Louvemo-lo, e sobre exalteroo-1o P 

todos os seculos. 

OREMOS. 
6 

Ouvi, Senhor, os que a vos claroâJllO~~, 
concedei-nos a seneridade do ar que qUe, 
mildemente vos supplicârnos; para dOs 
affligidos justamen te por nossOS pecC9

s O' 

mediante vossa misericordia, sintâJllO eiB 
beneficos effeitos de vossa cleJlleil 

Arnen. 
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l'ALAVRAS SANTISSIlIfAS 

contra os raios e tempestadu. 

ihristo rei v()io em paz. 
O Deos se fez homem. 
C ~erbo foi feito carne. 
C hr~slO nasceo da Virgem. 

iti hnsto andava em paz no meio dos boens 

~~;~sto foi crucificado. 
Ch r~Slo foi morto. 
Ch r~sto fui sepultado. 
C r~sto resuscitou. 
C~r~sto subio ao ceo. 
Ch r~sto manda. 
Ch r~sto reina. 
O ~Isto de todo o rai o nos defenda. 
Ch ~rbo foi feito carne. 
p rlslo babilon comnosco. 

~Iar~~a pausa, e diga o Padre nosso, Ave 
a, e Credo. 

Q ORA~AO. 

ll)ilt\ UEl. turbacao e temor se apoderao de 
~ido'do Deos meu, quando Ouco o eslam

o vosso trovâo I 
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39! ORA~OES . 

Parece-me ouvir aquella voz tetnerosn 
corn que chamastesAdăo depois de seu pe~' 
cado, ecomo elle quizera esconder-me na~ 
entranhas da terra para me subtrahif. a 
vossa vinganca 1 Figura-se-me que o fusl l' 
Iar dos rai os e o preludio do pavoroso so~ 
da trombeta final que chamarâ todos OS h 

13' mens perante vosso tribunal em que 1 

veis de julgar o mundo pela f~go, equiZe~~ 
que os montes caissem sobre mim, OU 

mares me engulissem, para năo compare' 
cer reoem vossa presencal Por~m, Senbor, 
que ganharia eu nisso? Ha hi lugar algu~~ 
por mais retirado e occulto que seja, Ol~,.n 

'u sth escapar possa aos golpes de vossa J r; 
quando os hei merecido? Năo, Senb~e' 
nada pode socegar o homem senao o t~Sh3' 
munho de sua consciencia, e se a nlln O' 

sem remorsos do passado, so me pf~S o, 
i(iasse recompensas e nâo temor do cas:~r08 
năo se turbaria meu animo li vista doS J de 

. OS 
e dos trovoes, coma de tantos peng s~e 
que ando cercado e sem sossobra r n

e
do , brlJ 

mar proceloso proseguira desassOlll oP' 
no exercicio de cumprir vossa santa ':u~l 
tade, acceItando corn rosto seranO e 1" 
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CO~TRA RAtOS. 393 
'Ub . " .Illissao os maies e 08 bens que me en-
r~~~~' olhando uns como occasiao de me
p IInento, os outros como prova de vossa 
rn~e.rnal misericordia , e todos como novos 
Se t~vos de vos amarcada vez mais. Por~m, 
.c.n or, porque me accusa minha con• len . 
tern Cla, estou em desassocego e turbacăo ; 
Co o a vossa ira, porque sou rea para 
Co rnvo~co de ingratidăo e desamor; tende 
di~pal~1iO de mim, Deos de bondade, 
te~lpal o perigo que me amea<;a; dai-me 
ch po para fazer penitencia, e nuo me 
tis~~eis a juizo senaa quando, tendo sa
de elto a vossajustica, so espero os effeitos 

vossa rnisericordia. Arnen. 
I'(\d 

lIar~ tambem rezar-se o Hymoo e OraC{ăo a sanIa 
Ora%e a, que val a pas. 3S3, e al guma das outras 

3 qUe ali se indicăo. 

EM TEMPO DE FOME. 
lleze-Ie !Iolt Il o Padre Nosso, explicado pag. 198, e de-

legulole. 

}) ORA/tAO. 

eOS e S h 1·· avea. en or DOSSO, que a Imentals as 
tUa e Insectos, nao deixeis perecer li min

o, que formastes al vossa imagem e si-
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394 ORA~~EI 

milhanca; dai-nos propicio o păo nossode 

cada dia, affastai Jonge de nos o medonhO 

espectro da fome que nos traz amedro ntn-
~eS 

dos e espavoridos; para que os coraeo 
'1' 

dos mortues con hecăo que, se de vossa )1 

dignacăo nos vem os Ilagellos, tarnbe~ 
ccssăo por vossa misericordia. Assim '10' o 
pedimos pelos merecimentos de nOS50 5~-

PI' 
nhor Jesu-Christo, que comvosco e o Es s 
I'Îto Sunlo vivee reina por todos os seculo 
dos seculos. Amen. 

ElIl TEMPO DE PESTE 

e de molestias contalJiosas. 

Feito o signa1 da crul e um acto de cODtri~âO' 
diga-se a selluinte. 

ORA~AO. 

Lembrai-vos, Senhor, de vossaallian~:; 
e dizei ao Anjo que nos fere : Cesse Jâ a9 

măo, e năo se desole a terra, nem des tru , 
torla alma vivenle. 

staU' 
Reze-Re o Mi ... ,..r. que adiante se achara na 

des do Officio de defunloa, e depoia o que sellue. 
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EM TEMPO DE PESTE. 395 !. Ajudai-nos,Deos Salvador nosso . 
. E s~de propicio a nossos peccados. 

po~· Perdoai, Senbor, perdoai ao vosso 
o. 

CO~l E nao vos indigneis para sempre 
ta nos 

~. Ouvi, 'Senhor, nossa oracao . 
. E cheguem a vos nossos clamores. 

OREMOS. 

ca~~Vi, Senhor, corn clemencia as suppli
sos e Yosso povo, e assim coma por nos
Del PeCcados somos justamente castigados; 
cor~.gIOtia de vosso nome sejamos miseri-

O, IOsamen te libertados. 
a p ~eos, que năo desejais a morte senaa 
eio en1lencia dos peccadores, olhai propi
ern yosso povo a v6s convertido; para que, 
arra qUanto devoto vos invoca, elemente 

C steis d'elle O" flagellos de vossa ira . 
lllosoncedei-nos, Senhor, coma vos pedi
l'lict' o e.ffeito d'uma piasupplica, e affas
quo enos propicio as pestilentes moJestias 
Os enos Opprimem e contristăo; para quo 

oraCQes dos mortaes conhecăo que, S6 
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396 ORA~OE8 

de vossn indigna<;ilo nos vem os flngeJl~s, 
tambem cessăo por vossa miserlcOrdlO. 

Isto vos pedimos por N. S. J.-G .• etC' 

A NOSSA SENHORA. 
Stella CreZi, etc. 

A estrella do Ceo (Maria santissima),.qu: 
a seus peitos criou ao Senhor, exting~l~ o 
mortal peste que no mundo introduZl f 

primeiro pai dos humanos. i-
Digne-se agora a mesma estrella roPfa; 

mir os influxos dos aslros que, por SU Jll 
disposicoes malignas, ferem ' o povo CO 

pestiferas chagas. . cj 

Gloriosa estrella do Mar, de subh~ci, 
louvoresdignissima, da peste nos dofen ci. 
contra os enganos do mundo nos prot~~o9 

Medicinachristă, aos slios conserval,' ilo 
enfermos sarai; o que a humana forOI! ~O' 
pode, vossa graca no-Io con ceda. ,AtJI 

Diga-se trcz v~zes: . JID 

Ouvi-nos, 6 Maria; porque vossO FII 
vos honrn em nada vos negar. . ~oj 

Salvai-nos, <> Messias ; que por nOS 

pede a Virgem Maria. 
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lUI TEMPO DE PESTE. 3\l1 

gll'lt·. Em todas as nossas tribulaQoes e an
S las. 

~l!'. Soccorrei-nos, ci piissima Virgern 
la. 

}) OREMOS. 

(las de . . d' P . to.a mlsencor la, etc., corno a rI-

Ilo Ollicio de N. S. 

<\ s. SEBASTIÂO E A S. ROQUE. O, 
int~ bemaventurados Sebastiăo e Roque, 

"rCed . Chri el por ncis a nosso Senhor Jesu-
a ep;Jo, ~ara que sejamos livres de toda 
IOda etnia e doenc;as contagiosas, e de 

1. ~ tn?lestia do corpo e da alma. 
ti~o e {t por ncis, bemaventurados Sebas· 

11>. p oque. 
sas dara qua sejamos dignos das promes

e Christo. 
Om . OREMOS. 

Pelos 1I1polente e sempiterno Deos, que 
~aStiil;ereCimentos de vossos santos Se
doell ... . e Roque livrastes os homens de 
S UPP1i~s COntagiosas; attendei a nossas 
~ata alas paraque, recorrendo agora a vos 

li canc;ar uma similhante graQa, me-
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.398 ORAQOES 
J'vrc5 

rec;âmos por sun intercessiio sermos J 'BI 
e salvos de todo o perigo da pestilenCJ 
contagiăo. Por N. S. J.-C., etc. 

ORAQAO 
para pedir chuva. 

, JlI0"1Y O Deos, em quem vivemos, nOS b va 
mos e existi mos , concedei-nos a C ~O' 
conveniente; para que ajudados su/liCl pe' 
lemente corn os presentes soccorros ap nl' 
tccamos corn mais confianca os Mns se 
piternos. Por N. S. J.-C., etc. 

ORAQAO odeI 
para pedir tempo estio, por occasiăo de gr

3 

chuvas, illunda<;oes, elc., J 

'vers6 
Deos e Salvador nosso; que nO un) (ll3JlO 

diluvio corn que punistes o genero bU lod9 I 

salvastes na arca a vosso servo Noe e a III si
sua familia, năo nos castigueis coIll u s de 
milhante flagello, fechai os ab.YS~~ qlje 
VOssas aguas dai ao ar a serelJlda 111'0' , elah nos aleCTra e conforta' lembrai-vos S~:I <> , ea 
messas que fizestes a vosso servo s pa 

descendcncia, para quc vos lOUvCtl~~ssa 
terra em abundancia dcfl'uctos quO 
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3\:)9 I'b E14 TEMPO DE INUNDAr,OES. 
I er 
nos ae~ rnaos nos concedem, e no fim de 
~assa vida, salvos da inundacăo das cul-
1011 qUe assola o mundo, cantemos vossos 

vores por toda a eternidade. Amen. 

ORAr,AO 

por qualqucr nccessidade, 
1)eo 

~o, s, nosso refugio e fortaleza nossa; 
alle~ue. sois O mesmo autor da piedade, 
e fa del propicio âs preces da vossa Igreja. 
~ Zei 
~eVOI que effieazmente alcancemos oque 

alUente pedimos. Por N. S.J.-C., ele. 
\>ejâo 
~. 2tile as differentes 01'a~Oe8 que văo desde 

al~ pag 2~9, 

S..\.l.JDA<;OES DEVOTAS 

SlQl\o AS 
a4NT4S CBAGA8 DE N08S0 I\EDEMPTOB 

JESU-CHRISTO. 

S 
.\C'l'O BREVE DE CONl'Rlr,AO. 

°nh Verdad o,r meu Jesu-Christo,Deos o homem 
~orqll elro, por serdes vas quem sois, e 

e vOs amo sobre todas as cousas como 
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400 SAUDA~OES DEVOTAS 
ba"er 

a bondade infinita, pesa-me de vos. ro de 
offendido, e proponho corn o a.uxllccar, 
vossa divina graca de nunca malS POadoS' 
e de confessar-Ille de todos meus pece J\d' 
fugindo as occasioes de offender- Vos, pes 
mitti-me, Senhor, a vossos diviOO!as, a 
para adorar vossas sacrosantas cba" 0553 
pedir-vos por ellus e pelas d6res de v lJo~ 
l\Iăi Santissima me concedais urna .• 03 

]]1" 
morle e o reinar em vossa compaO 
gloria. Amen. 

sai' 
Adoro-vos, sagradas chagas de m~~oode 

vador, como oulras tantas footes ~ri1' 
- . eosas " manao para lodas as gentes lmm 5 sa' 

cas e consolacoes celestes. Adoro-Vo o' 011' 

gradas chagas de meu Salvador, corn pura 
tras tantas portasde salvacăo aberLa~)ag[lS 
todo o mundo. Adoro-vos, sagradas ~os ca' 
do meu Salvador, coma outros ta ll IV J1l [1 

racleres do livro da vida, que COl~radaS 
sciencia dos Santos. Adoro-vos , 5

a
"5 \ao' 

cilagas de meu Salvador, como ou lCO odefll 
tos lugares de refugio, aonde se ~O."OS, 
acolher os maiores criminosos. Adol(llOo~' 
sagradas chagas de meu Salvador,c

o 
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t ĂS CHAGAS DE 1.-C. 401 
ras t 

IlO ~ntas bocas eloquentes que advogăo 
se:' nos todos na presenca do Pai das mi
ao ICordias, e que fallăo ao mesmo tempo 
dev~osSo espirito, recordando-nos nosso 

Ido agradecimento • 

.( SAGIIADA CHAGA DO PE ESQUEIIDO. 

Qll!doro- te , chaga santissima do pe os
vOs rdo de meu Salvador Jesu-Christo, e 
ues dou, Senhor, infinitas gracas de a ter
Ilor recebido por meu amor. Concedei-mo 
Sa ~~l!~, o pela dor que occasionou a vos
Pass al Santissima, O perdao dos maos 
'Pa Os cOrn quo tanlas vezes mo tenho 
Ilte ~lado de vosso divino servico, o dai
vOs ma fe viva corn que viva o morra om 

Sa a . 
~ mlzade. Amen. 
'!'i .• A. M. eGo P • 

.( SAGRADA CHAGA DO PE DlREITO. 

re~doro-te, chaga sacratissima do pe di
dou o de meu Salvador Jesu-Ch risto, o vos 
reC~b~{)nbor, infinitas gracas de a terdes 
elIa Ido por meu amor. Concodei-mepor 
SQllt·e ~ela rlor que occasionou a vossa Mai 

ISSlma, o perdăo das tibiezas oingrati-
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402 SAUDA~OES DEVOTAS. s 
ss9 

does corn que tenho correspondido a vo 
8' 

misericordias, e dai-me uma firme esp Î' 
. I ca(ll ranca para gUiar meus passos pe o or 

nho direito de vossa santissima lei, e P 
Amell . 

elle chcgar ao porto da salva"ăo. 

P. N, A. M. e G. P. 

A. SAGRADA CHAGA DA MAO ESQUERO~' • 
1\0 e9 

Adoro-te, chaga sacratissima da m, ,,05 

querda de meu Salvador Jesu-Christo, ~des 
dou, Senhor, infinitas gra"as de a te por 
recebido por meu amor. Concedei-m: njili 
ella, e pela d6r que occasionou a VOSSrnque 
Santissima,operdaodasmasobrasCo "o o . fe f " , tantas vezes tenho merecido o In levgr 
dai-me uma ardente caridade par~daque 
corn paciencia os trabalhos d'es ta VI e 91' 
merecido tenho por meus peccadOsĂrneP' 
canced'este modo umasantamorte• 

P. N., A.I\I. e G. P. 
IlJ1''\' 

J.. SAGRADA CRAGA DA MAO DIR dÎ' 
milO 

Adoro-te chaga sacratissima da e vas , . ta 
rei ta de meu Salvador Jesu-ChriS terdOS 
dou, Senhor, infinitas grayas de a 
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Is CHAGAS DE J.-C. 403 
receb' 
ol! Ido por meu amor. Concedei-me por 
~a~' e pela dor que occasionou a vossa 
tell~ Sanlissima, o perdăo de quanlo vos 
tni o offendido corn o mao exemplo de 
lltnnhas potencias e senlidos, e dai-me 
Sa a firme resolucao de desprezar as cou
QU

8 
V!ls e perecedouras d'esle mundo, para 

sale d'esle modo assegure minha eterna 
\'aC!lo. Amen. 

~'l'i 
' 1 A. M. e G. P. 

{ SAGRADA CIIAGA DO LADO. 

dol\doro-te, chaga sacratissima do lado 
Se ~eu Salvador Jesu-Chrislo, e vos dou, hi; lOr, infinitas gracas de a terdes rece
a o POr meu amor. Concedei-me por elia, 
SaPe~a dor que occasionou a vossa Mai 
qU~llSSima, o perdao da obstinacao com 
"o tantas vezes me tenho feito surdo a 

ssos d' . d . gra lvmos chamamentos, e al-me a 
ab ~a da perseveranc,;a final, para que 
tn;aZado nas chammas de vossa caridade, 
Oll\reca ao tempo de expirar ser acolhido 
dUI ~osso dulcissimo coracăo eno devossa 

clssima Uăi. Amen. 
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404 SAUDA~OES DEVOTAS, ETC. 

ORA~ĂO. 
atiS' 

O' dulcissimo Jesus, por Vossas saCf deis 
simas chagas vos supplicâmos nOS rar 
azas como de pomba para voar e ~o dO 
nellas em quanto vivemos neste val e OP'I 

lagrimasj chorando nossos peccados C rtO 
lagrimas tăo sinceras que na hora ~a rn~ojll 
olhemos vossas chagas corn alegna,. o o 
eli as abracados demos o ul timo suSp,f .~a 
por eli as sejamos admittidos na ete' 
gloria. Amen. 
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'~~H II Iii"!!!!! II! III! ! II mii mfma 

INDULGENCIAS 
QUE PODE LOGRU\ 

QUALQUER CHRISTÂO 

QUE REZAR o OFFICIO 

b,\ SANTISSIMA VIRGEM N. SENHORA. 

() 
Q~o:urnmo Pontilice S. Pio Quinto. na sua Bulla 
~r\lel /1 "-Obi! ... , passada ~O anllo, 1568, concede 
~1~'Il{J U<lmente a todos os liels ccm d'llS de indulF,en· 
~ r Cada vez que rezarem o Offtcio de N Scohora. 

~o a~rn Umas Horas Latioas, impressas em Colon ia 
OUlrosno de ,1737 (paF,. 139, . verso), se declara <Ilie 
~I~is a . llOnhtices concederao mal8 aos mesmos 

A. 11IdUIgcncia : 
~ora q~em reza o Officio de N. Seobora: por cada 

A' O dlas de indulgencia. 
Ilera~uem teza em ~ os Canticos das Laudes, Ves
<IUII'C' e Completa do mesmo Orncio, 40 dias de in

A' licia. 
,. q'lcm d' , ' 
"l" 40 , 'l a Salve Ralllha em honra da Vlrgem 
~ d'as de indulgencia. 

II"r;~U~: disser os Hym'los das Matinas, Laudes e 
enores do mesmo Ofllcio: por cada um 
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'od~' 

d'elles, conccde Alexandre Sexlo 10 ann06 de I 

gcncia. a 
A qucm se inclina devotamente, quaodO rct 

yerSO G /oria Palri •.•• 30 dias de iodulgencl3. alU 
ido" A qucm 00 Te Deum laudamuI, .• , que va ,,,ras: 

das Mallnas, se ajoelha ou inclina aquellas pala c~o: 
Te ereo qUQ"umul" , (que Iraduzidas COIJl~'dj;11 
Por ula cau,a, Senhor, elc.) se cODcedem 3 
de IOdulgeocia. , 01 

A '1' , OUfir 
. qllem lOC IOa a cabe~a ao proferlr ou de per' 

A~lItissimo8 Nomes de Jesui eMaria, 20 dlas 
diio, d'!OS 

doS 1 A qllem se ioclina aos ullimos versOS 

Hymnos, 4 dias. , oode-
Ullimamentc o sommo Poolitlee Innocene lo ela de 

cimo. a todas as pessoas que rczal'em o OfMCllfl,lO 
N. Scnbora uos srus Uias Fcsli\'os. C noS d~ sa"l()ii 
&labor 1I0SS0, da Sauli.siUla 'frindauc, doS d~;OW 
Apostolos, e II() dIa de Todos os ~anIOS., e al110Jica: 
mentc ol'arrm pelo aogmento d;1 Saula I-Il CdOS sC'" 
concede InLlu1f.cllcia plcuarla e l'elllis~aO 
pcccado8, 1811d<l a Bul/a da Sania CJ'uzada• h~r~ 16 

Adve"/e-se que corn o Orlleio de N. SCIlC/Jes d' 
satis(a: a reza ol'dil1aria das OragiJes ,,0 fl'd/IIS• 
'Iu.alquer Ordem Terceira,lrmandade, uuCo l1 

..,idE' 
, Irad"· oi 

E corn /J Orlleio de D'fun/os (que_ "al 'is/allii 
no /lm ) se .talisral. a I'eza que ordenao ~s 
.u Comp/,omissos, pelas A/mas dOS lrmaos -
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OFFICIO t 
DA 

VIRGEM MARIA 

NOSSA SENHORA. 

€Sleo 
r~vere ' fficlo seguinte se devc dizcr d(.'Sde o dia 3 de 
dOlninlro ale oi Nona do Sabbado antea do primei!'o 
CI~~âo ~o do Advcnlo. Exceplua-se o dia da Annun
clJrr~ ne N. Scnhora, a 25 de mar~o (ainda que oc
OfijCio a semana Santal. pOI'que no tai dia le diz o 

8egUndo, IJllC vai adianlc. 

ORACAO 

Para antes do Oflicio de lodo anno. 

Aperi, Domine, etc . 
.\br· o\> 1, Senhor os meus labios para louvar 

rne~sso santo n~me; e purifiooi tambem o 
e UlhC~raCiio de todos os inuteis, pervel'sos, 
anle el?S pensamentos; illuminai-me o 
PUtandlrnento, e inflammai-me a vontade; 

qUe portando-me digna, attenta e 
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devotamente na reza do presente Officio, 
roereea ser ouvido, e bem despachado lJO 

augusto throno de VOssa divina Magestad6. 
Por Jesu-Chrislo N. Senhor. Amen. 

Senh~r e Redemptor meu, em uniăO d:a' 
quella mtenCăo purissima, corn que Vos, 
em. quanlo Homem, louvaveis a Deos vossO 
Pal nesle mundo, offereco o sagrado culto 
d'estas EcclesiaSlicas Horas. 

MATINAS. 

Ave, ftfaria, cheia de graca, etc. 

Esta Sallda~ăo Angelica scmpre se diz no princiP!~ 
de todas as Horas, excepto nas Laude., que f6rDI3 

uma hora 56 corn as Matinas. 

'1. Abri, Senhor, os meus labios. ~. E 
a roinha Iingua annunciarâ os vossos loU~ 
vores. f. Deos, entendei em minha ajud u. 
ll-. Senhor, nao tardeis em soccorrer-me. 
'1. GI. ao Padre, ao Filho e ao Espirito S. 
ll-. Corn o era no principio, e agora, e sem' 
pre, e pelos seculos. Amen. Alleluia. Ou 
desde o sabbado antes da dominga da Sep
tuagesima ate as vespems do sabbado Santo : 
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Louvado sejais, Senhor, Rei da eterna 
gloria. 

INVITATORJO. 

Ave, Maria, cheia de graca: o Senhor e 
COtnvosco. 

Ave, Maria, cheia de graca: o Senhor ti 
COtnvosco. 

PSALr.ro 94. Venite, exultemus, etc. 

Vinde, aJegremo-nos no Senhor: cante· 
mos comjubiJo Jouvores a Deos nosso Sal
vador. 

Apressemo-nos a comparecer em sua 
presenca e a confessar seu santo nome: 
entoemos corn regozijo canticos em honl'a 
SUa. 

Ave, Maria, cheia de graca: o Senhor e 
comvosco. 

Porque o Senhor e um Deos grande, ti 
Um grande Rei infinitamentc superior a 
todos os deoses e reis do mundo. 

Estcndeo seu dominio ate os remotos 
confins da terra e ale os cumes dos montes. 

O Senhor e comvosco. 
A seu imperio estâ sujeito o mar ~ elle o 
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fez como tambem as areias q ue Ihe poz por 
limites. 

Vinde, adoremos ao Senhor que nOS rof' 
mou j e prostrados diante d'elle, lave(llOs 
corn lagrimas nossa ingratidăo. 

'5 
Elle e nosso Deos nosso Senhor, e n° 

somos seu povo e 'ovelhas do seu reba' 
. ' e nho: alimenta-nos corn seus pastOS, 

cuida em dirigir-nos. , 
Ave, Maria, cheia de graca : o Senhor e 

comvosco. 
E assim, se ouvirdes hoje sua voz, obe' 

decei·lhe fielmente, e nao endurecuis vos' 
80S coracoes. 
Năo me irriteis, voz diz, coma vossos 

pais no deserto, onde quizerăo experi(lle~' 
tar meu poder: quizerao provar-me, eVI' 

r1io as maravilhas que obrei. 
O Senhor e comvosco. 
Quarenta annos estive indignado contra 

aquelle povo, lancando-lhe sempre eJll 
rosto seus estravios. 

E coma vi que se afastava do caminl10 

de metlS mandamentos, jurei-Ihe que nuD 
entrariăo na tranquilla mans1!o que Iba 
havia destinado. 
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Ave, Maria, cheia de graQa : o Senhor e 
COtnvosco . 
. Gloria ao Padre, e ao Filho, e ao Espi

tlto Santo. Como era no principio, agora 
Il setnpre, e em todos os seculos. Arnen. 

Ave, Maria, cheia de graQa : o Senhor e 
COtnvosco. 

HYMNO. Quem terra, etc. 

Da Viq;em o ventre encerra 
A quem regendo do mundo 
A maquina, o ceo, e terra 
Respeita, e o mar fecundo. 

No seio a Viq;em comprehend e, 
Co' a gra~a do ceo profundo 
Aquelle a quem sempre o mundo, 
0801 e Il lua se rende. 

Mcreceste, o' feliz Mni, 
Trazer no ventre encerrado 
Qucm os ceos ha fabricado, 
E o mundo na măo con tem. 

Do Espirito Sanclo Esposa 
O anjo te annunciou : 
Cujo venIre nos ha dado 
O que o muodo dcsejou. 
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Jesus seja enGrandeddO 
Da VirGem pura nascido, 

E o Eterno Padre tambem, 
Co' o Espirito Santo. Amen. 

Antiph. Bemdita sois Vas. 

0& trez Psalm08 8<'guinles, com as suas A nliP~O" 
oas, dlZcm-se DO domingo. St'gunda e Quinta fClr 

PSALAIO 8. Domine, Dominus noster, etc· 

Senhor, nosso Deos, quăo admiraveJ e? 
vosso nome em toda a terra I Vossa magol ' 
ficencia se eleva a cima dos ceos. 

Da boca dos infantes e dos menioos de 
peito fizestes sair um louvor perfeito, para 
confundir o odio e a vinganca de vossos 
inimigos. 

Verei os vossos ceos, obras de vossaS 

măos, a lua as estrellas creaturas vossas• 
Que ti o h'omem para que d'elle vos leIll" 

breis? ou que ti o filho do homem para que 

o visiteis? 
Por um pouco de tempo o posestes abai· 

xo dos Anjos; (depois) o coroastes de glo; 
ria c de honra e o estabelecestes sobre a 
ohras de voss~s măos. 
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11'Udo submeLLestos a seus pes, os reba-
1110S, os gados do campo, as aves do ceo, 
Os p . 
b . ~lxes do mar, e tudo que se move de-

al:I(Uo das aguas. 
e O' Deos, Senhor nosso, quao admiravel 

vosso nome em toda a terra I 
. Gloria ao Padre, e ao Filho, e ao Espi

tlto Santo. Coma era DO principio, agora e 
se rn pre, e em todos os secuI os. Amen. 

C Assim se rliz sempre DO fim de todos os Psalmos e 
anticos, excepto em alguDs que adiaote se declarăo. 

:ntiph. Bcmdita sois entre as mulheres, 
e etndito Ei O fructo do vosso ventre. 

4ntiph. Coma a preciosa myrrha. 

PSALMO 18. Creli enarrant, etc. 

Publicâo os ceas a gloria de Deos, e an
IIUIICia o firmamento as obras das suas 
lI\u:os. 

De Deos falIa o dia ao dia, e a noHe re
Vela â noite o seu poder. 

Nao ha lingua ou falia no mundo am 
q~ se nuo antenda a Iinguagem dos Ceos. 

uma palavra que resoa por toda a 
H 30 
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terra, uma voz que attinge os confins dO 
universo. . 

Poz no solo seu tabernaculo: este brl' 
Ibante astro sai dos aItos ceos, como o aS' 

poso do thalamo nupcial, corre como u{ll 
gigante para perfazer sua carreira. 

Chega ă outra extremidade dos ceos, eO 

calor de seus raios tudo fecunda. 
Como elIe, e sem macula a lei de DeOSJ 

e converte as almas ; a palavra de Deos 

fieI. e dă a sabedoria aos pequenos. 
Recla ea jusliea do Senhor, e derra(lJ3 

a alegria nos coracoes; luminosos săO 0
5 

seus preceilos, e illustrăo as almas. 
Sanlo li o lemor do Senhor, e permaoece 

em todos os seculos; verdadeiros silO 
seus juizos, e por si mesmos se justifiCăO ' 

A lei do Senhor e mais para desejar qUe 

o ouro e as pedras preciosas, mais doce 
que um ravo de meI. 

Vosso servo, Senhor, guarda vossa lei," 
grande recompensa acba em sua obser' 
vancia. 

Mas quem pode comprehender todos oS 

desvarios do coraelio! Purificai-me, se~ 
nhor, das faltas que ignoro, e preservul 
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voss sa o servo do commercio corn os que vos 

o estranhos. 
ro.Se a sua corrupeao se nao apoderar de 
li 11lI, serei sem macula, e isento do de-

elo maxi mo. 
v l!:ntao vos serao gratas as minhas pala
s ra~, e as meditaeoes de meu coraeao vos 
~10 . . p < presentes, o Deos que 501S meu am-
a~o e minhr. salvacao. 

loria ao Padre, etc. 
lasAntip~t. Como a preciosa myrrha,.ex.ha
fr tes, o santa Măl de Deos, suaVlSSlma 

agancia. 
Antiph. Multiplicai-nos doces canticos. 

PSALMO 23. Domini est terra, etc. 

O be Deos e a terra e quanto elia cont~m, 
Orbe e quantos o habitao. 

s Elle e quem a tirou do nada, a elevou 
obre os rios e os mares para que podessem 

Os homens habitâl-a. 
1lI Quem serâ digno de subir ao santo 
t Onte onde habita e entrar em seu san-
ual'io? ' 

O que tem puras as milos e limpo o co
raCilo, o que faz de sua alma (e suas po-
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tencias) o uso que Ihe prescreve seU cri:~ 
dor, o que ama a verdade e năo jura fals 
para enganar a seu proximo. r 

Este alcancarâ as bencăos do Senhor, 
3S misericordias de Deos seu salvador. 

T l 1 - corfa t; a geracăo dos que o buscaO nO 

recto COracăo e so suspirao por veI" 
Deos de Jacob. A 

Abri, o principes, as portas confia?a
S
d0 

vossa custodia. Abri-vos, portas da clda 

eterna, e recebei o Rei da gloria. h r 
Quem e este Rei da gloria? O Sen. ~~ 

forle e poderoso, que abateo a scus In 
migos, e sobe glorioso e triumphao te .. ~ 

Abri, o principes, vossas portas; ab~~j 
vos, portas eternas, e dai entrada aO 
da gloria. r 

E quem El este Rei da gloria? O Se
nllO 

dos exercitos esse El o Rei da gloria. 
Gloria ao Padre, etc. 

• -OS 
Antiph. l\fultiplicai-nos doces ca.nt~~a 

ante o prccioso thalamo d'esta pUfiSS 

Virgem. 
1 bios, i. Estăo cheios de graca VOSSOS a 

It. Por isto Deos vos abencoou. 
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Padre nos80, etc., e711 voz submissa. 

r~bsOlvi~Oc~, Li<;6cs e Responsorios, văo adiante lIa 
~g. 427 e sClfuin Ics. 

IIi O,lfrez Psalmos srguintes, COOl luas Antipbonu 
1CnJ-SC nas Ter~as e sextal fciras. 

AnliJlh. Ornada de gloria. 

PSALMO 44. Eructavit, etc. 

Transportado proferio o meu coracao 
~stas ditosas palavras : Ao rei dedica meus 
canticos, e minha lingua obedece li inspi
raCila Coma a rapida penna d'um escritor 
eXpedito. 

l O' dos homens o mais bello! Em vossos 
ah' las se derramou a graca, porque desde 
a eternidade o Senhor vos abencoou. 
(] Plinde â cinta a luzente espada, Rei pa
erosissimo. 
Ornndo de gloria e de formosura, em

feu~hai potente sceptro, sMe afortunado, 
hz cnminhai. 
Irnperai pela verdade, pela brandura 6 

Pela juslica; 6 vossa dextra vos guiarâ. 
POr entre portentos e maravilhas. 

VQSSOS ~uerreiros ierao como a~udal 
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settas que traspassarao o corat,;ao de vOs' 
sos inimi gos ; a vossos pas cairao os povos, 

o vosso throno, <> Deos Ei um thrOnO 
, eS eterno, a vara com que regeis as gent 

brando sceptro a de equidade. , 
Amais a justit,;a, e aborreceis a iniqUI' 

dade. 
Por isso vos ungio Deos, o nosso Deos , 

COrn o oleo de alegria, e vos collocou a 
cima de todos vossos companbeiros. 

Aromas de ambar, myrrba e sandalo , 
se exbalăo de vossos vestidos, e dos de!l' 
ciosos aposentos que vos preparao as 6' 
lhas dos reis, servas vossas. 

A' vossa dextra se apresenta augusta 
rainha, vestida de ouro , ornada de pre' 
ci osos ata vi os. 

Ouve, filha minha, v6 e escuta-me al' 
tenta; esquece.,.te da cara patria e da pa' 
terna morada. r 

E o rei se affeit,;oarâ de tua belleza, po 
que Ei Senhor teu Deus, e os povos o ado' 
rarăo. f 

E as filbas de Tyro reverentes virlio o • 
fertar-te presentes, e os poderosOs da 
terra serăo ditosos de ver o teu ros to. 
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tu lOda a tua gloria, inclita princeza, em 
o a alma reside; posto que exleriormente 
brnada eSlejas de aureas franj as e cuslosos 
Ordados. 

a Em leu sequilo mimosas virgens serlio 
s~ ~onarcha presentadas, e as mais beII as 

ruo ao leu servico consagradas. 
De alegria e jubilo, exuItando, festivaes 

enlrarao na regia morada. 
d' Se deixaste os pais amados, filhos terâs 

Ilosos que em loda a terra reinarlio pode
fOS OS. 

Tou nome sera lembrado nas idades e 
geraCoes vindouras, e pelos seculos dos 
!8CUlos vos tributarlio os povos gratos 
ouvores_ 

Gloria ao Padre, etc. 
Antiph. Ornada de gloria e de formo

sura, caminhai felizmente, e estabelecei o 
vosso reino. 

Antiph. Ajudou-a Deos. 

PSALMO 45. Deus noster refugium, etc. 

Deos e nosso refugia e nossa fortaleza; 
nas tribulal,oes muitas que sobre nos pe-
8~O, sua mao piedosa nos acode e sustenta. 
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Năo temlmos pois, ainda qua a terra se 
revolva, a os montes no oceane sa de!pe' 
Dhem. 

Agitârao-se ruidosas as maritimas aguaS, 
d'ellas batidos extremec~răo os rochedos, 

Mas, em tanto horror correm serena~ , . 
as aguas do placido rio que ban ha a C!~ 
dade de Deos amada onde assentou seu , 
throno augusto e santo. 

Em nossos muros estara o Senhor para 
escudar-nos; desde o raiar da aurora, 
elle nos protegerâ. 

Embora se levantem as nac,;oes j seus 

imperios serăo humilhados, e ao soro da 
divina voz estremecera a terra. 

O Senhor dos exerci~'Js ti comnosCO, o 
Daos de Jacob nos am para. 

Vinda e veda as obras grandiosas qUe 

obrou seu braco, a os prodigios de que co· 
brio omundo. . 

Afastou de ncis a guerra ate â extrem!- \ 
dada do globo ; 

Quebrou o arco, fez pedac,;os as arm aS , 

e ao rogo lanc,;ou os escudos. 
Cesse o estrondo das armas, disse o Se- I 

nhor, e doscancai, humanos, no seio da paz. 
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Ileconhecei queeu sou o Senhorquereino 
sObre as nac6es, e a meu aceno toda a ter
ra se inclina. 

ESle Deos que a tudo impera estă com
nosco j ~ o Deos de Jacob, ~ nosso esteio. 

Gloria ao Padre, etc. 

Antiph. Ajudou-a Deos corn o seu fava
r((vol aspecto; e como Deos assiste no 
illaio d'ella, năo se veră perturbada • 

. 1nti]Jh. Santa Măi de Deos. 

PSALMO 36. Fundamenta ejus, etc. 

A cidade do Deos estă fundada nos 
n10ntes santos. 

Ama o Senhor as portas de Siăo sobre 
tOdos os tabornaculos de Jacob. 

O' cidade de Deos, que maravilhosas 
cOusas t8em sido annunciadas para gloria 
lua t 

Lrmbrar-me-hei do Egypto e de Baby
tonia, que me conbecem. 

Dir-se-ha : Aqui est ilo os Philisteos. 
acotri os Tyrios e os Ethiopes j eis ali on de 
I1O\sc8răo. 

Mas nao se dirâjustamento a Siao: Ho-
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mens muitos nella nasc~rao, e o mesmo 
Altissima a fundou , 

Na enumera<;ao dos povos e dos Prin~ 
cipes fară o Senhor a resenha dos que neHa 
fOrao. 

E entao, ci Siao, serao cheios de alegria 
todos os que denlro em ti viv~rao. 

Gloria ao Padre, etc. 

Antiph. Santa ~lăi de Deos, todos OS 

nossos que por amor habitao comvosco eS' 
tao cheios de alegria. 

;. Estao cheios de gr:.ca vossos labios. 
:jr. Por isso Deos vos abenc;oou para sem' 

pre. 
Padre nosso, etc., em voz submissa. 

AbsolviC;6es, Lic;6e1 e Rcsponsoriol, văo adiaolc )13 
pag. 421 e sfguinlc8. 

Os trez Psalmo. seguintc8, corn suas Antipbona', 
dizem-se nal quarlaS fei rai e DOS sabbadol. 

Antiph. Gozai-vos e alegrai-vos. 

PSALMO 95. Cantate Domino, etc. 

Cantai ao Senhor novo cantico, cantai 
80 Senhor, habitantes todos da terra. 

Cantai ao Senhor, e bemdizei seu nome, 
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annunciai de dia em dia a salvaliao que 
nas deo. 

Annunciai entre as nalioes a sua gloria, 
e SUas maravilhas em todos os povos. 

Porque o Senhor e grande e dignissimo 
de louvor; e mais para temer-se que todos 
Os deoses da terra • 

. rodos os deoses dos gentios silo demo
OIOS; mas o nosso Deos fez os ceos. 

A gloria e a formosura sao corn elle; 
seu santuario respira santidada a gran
deza. 

Familias gentilicas , tributai ao Senhor 
as homenagens que Ihe pertencem , dai an 
Senhor a gloria a honra que Iha e devida. 

Pl'eparai-lhe as offerendas e entrai em 
seus atrios; adorai- o em sua santa mo
rada. 

Trema toda a terra em sua presenlia; 
dizei as nalioes : Eis reina o Senhor. 

Restabeleceo sobre a terra a boa ordem, 
qUe nao seră perturbada; o Senhor jul
gara os POV08 em sua justilia. 

Alegrem-se os ceos, regozije-sa a terra, 
eXulte o mar a tudo que neJle se encerra. 

Alegrem-se os campos e quanto nelles 
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ba exultem de jubilo as arvores das sel vaS. 
Ante a face do Senbor, porque e chC~ 

gad o i elle vem a juJgar a terra. 
Julgara o mundo corn justica, e os pO~ 

vos em sua verdade. 
Gloria ao Padre, etc 

Antiph. Gozai-vos e alegrai-vos, Maria 
virgemi porque 80 vos haveis destruidO 

todas as herezia8 em todo o mundo. 

Antiph. Dignai-vos, sagrada Virgem. 

PSALMO 96. Dominus regrwvit, etc. 

Reina o Senhor; alegre-se a terra e aS 
numerosas i1has. 

E"curas nuvens o circumdăo , rectidiiO 

e justica e a base do seu throno. 
Diante d'ella vai o fogo, que abraza te

dos seus inimigos. 
Seus relampagos alumiâo o mundo, V6# 

os a terra e treme. 
Os montes como eera se derretem pela 

presenca de Jehovah, diante do Senhor de 
toda a terra. 

Os ceos denunciăo sua justica, e tod05 

os povos veem sua gloria, 
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Confundăo-se todos os CJuc adorăo falsos 
deoses , e se glol'iâo de seus idol os. Pros
trai-vos diante d'elJe, deoses todos. 

Siâo ouvio sua voz e se alegrou, e as fi
Ihas de Judâ se regozijârâo, por causa de 
vossos juizos, Senhor. 

Porque vas sois o Altissimo em toda a 
lerra; muito mais exaltado estais que to
dos os deoses. 

Vas que amais ao Senbor, aborrecei o 
~al ; guarda as almas de seus santos, e os 
livra das măos dos impios. 

A luz dilfunde-se para o justo, e a ale
gria para Of; rectos de coracăo • 
. Alegrai-vos, justos, ao Senbor, annun

clai seus louvores em memoria de sua san· 
lidade. 

Gloria ao Padre, etc. 
A.ntiph. Dignai-vos, sagrada Virgom, de 

(jue eu vos louve; dai-me esforco contra 
'Vossos inimigos 

Antiph. Depois do parto. 

PSAUIO 97. Cantate Domino, etc. 

Cantai ao Sonhor novO cantico, porqus 
fez maravilhas. 
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Sua dextra e santo braeo Ibe alcaneou 
a salvaeăo . 

O Senhor fez notoria sua salvaCâo, ma 
nifestou as naei5es sua jus tica. 

Lembrou-se de sua misericordia, e da! 
inviolaveis promess.as que fizera a casa de 
Israel. 

Vio toda a terra;; salvaCăo, que noSso 
Deos nos enviou. 

Celebre a terra toda o nosso Deos; exul
tai de prazer, e cantai-Ihe alegres hymnoS: 

Corn a cithara e a harpa acompanhal 
vossos canticos, resoem vossas vozes aO 
som de trombetas e clarins, regozijai-vOS 

na presenca do rei Jehovah. 
Mova-se o mar c( m a sua plenidăo ; o 

mundo corn os que nelle habităo. 
Dutăo as palmas os rios, e juntamente 

com elles se regozijem os montes na pre
senea do Senhor ; 

Porque vem a julgar a terra; julgarâ o 
mundo com justiea, e os povos com equi
dade. 

Gloria ao Padre, etc. 
Antiph. Depois do parto ficastes imma

culada virl!em . Măi de Deos intercedei . .... , , 
por nos. 
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XI. Estao chei os de graca vossos labios. 
1Y. Por isso Deos vos abenc06u para 

sempre. 
Padra nosso, etc., em voz submissa 

ABSOL VIQAO. 

Pcr Virginem Matrem, etc. 

Pelos rogos e merecimentos da bema
Venturada Vlrgem lIIaria, e de todos os 
Sanlos , nos conduza O Senhor ao reino 
dos ceos. Amen. 

'f. Dai-me a vossa bencâo . 
. ~. Benza·nos a Virgem Maria corn o seu 

Plissimo Filho. Amen. 

LIQAO 1. 

In omnibu3 requiem, etc. 

Em todas as cousas procurei descanco, 
e na heranca do Sellhor farei morada. En
lilOordenou, e me disse o Creador de tudo; 
e o que me creou descancou no meu Ta
bernaculo, e me disse : Tem a tua morada 
om Jacob, e a tua heran<;a em Israel, enos 
meus escolhidos lanca raizes. 

1. E vos Senhor tende misericordia de 
ncis. IV. De:Uos gracas a Deos. 
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Respons. Santa o immaculada Virgin· 
dade, nao soi corn que louvores possa e~' 
xaltar-te. Porque cncorrastes no teu selO 

aqueJle a quom os eeos nao podiăo abraW 
ger. 

f. Dai-mo a vossa benefio. 
p{. A mesma Virgem das virgens inter~ 

eMa por nos ao Senhor. Amen. 

LI Q.i:O II. 

Et sic in Sion, ele. 

E d'esta maneira estou fundllda em Siăo. 
e semelhantemento repousei na cidado 

santifieada; e em Jerusalem e o meu pO~ 
der. E Janeei raizes no Povo honorifieado, 
e na Parto do meu Deos, heranea sua, e 
na eongrogaeăo dos Santos fiz a millhu 
morada. 

t. E vos, Senhor, tende miserieordiade 
nOs. 1(. Demos graeas a Deos. 

Respons. Bemaventurada es. 6 VirgeJll 

Maria, que trouxeste no teu ventre ao Crea' 
dor do mundo. Geraste ao que te deo o 
ser, e ficaste para sempre Virgem. 

'K. Ave Maria, cheia de graea; o Senhot 
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~ COmtigo. Geraste ao que te dea o ser, e 
cas.te para sempre Virgem. . 

'{ lhzendo-se o hymno. A vas, a Deos, lou
amos ... , deve-se juntar a este Responsorio 

o 8eguinte verso . 
. 1. Gloria ao Padre e ao Filho, e ao Es

~lrito Santo. Geraste ao que te dea o ser, 
lCaste para sempre Virgem. 
1. Dai-me a vossa bencă o. IV. Pela Vir

gem Maria. nos conceda o Senhor a paz e 
slll'{lIcao. Amen. 

LI~AO III. 

Quasi cedrus, etc. 

Exaltada sou, qual cedro no Libano, o 
qUa\ cypreste no monle Siao. Exaltada 
SOU, qual palma em Cades e como os ro
sues om Jerico. Qual especiosa oliveira 
~os campos , e qual plătano sou exaltada 
l~nto da agua nas prar,;as. Assim como o 
c1nnâmomo e o balsamo, quo diffundem 
ch~iro, dei eu fragrancia; como a myrrha. 
det cheiro de suavidade . 

. 1. E vas, Senhor, Lende misericordia de 
nos, J(. Demos graca<; a Deos. 

H 31 
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Quando se diz o hymno. A vas, a DeOs, 
louvamos .. . , deixa-se o seguinte : 

Respons. Dilosa ilS, o sagrada Virgerll 
Maria, e dignissima de todo o louvol'. por~ 
que de ti nascoo o sol de jusliCa , Je5U~, 
Christo nosso Deos. 

1· Roga pelo povo, inlorcedo pelo cle~ 
ro, advoga pelo devoto sexo feminin O; 

experimentem o leu palrocinio os que ce: 
lebriio a lua sanla memoria. Porque de ti 

nasceo oSol dejusli~a, Jesu-Chrislo, n05So 
Deos. Gloria ao Padre e ao Filho, e ao Es~ 
pirito Sanlo ... Jesu-Chrislo, nosso Deos, 

HYMNO DE SANTO AMBROSIO E SANTO 

AGUSTINHO, 

o QUAL SE DIZ ESTANDO EM PE. 

Te Deum , ele. 
A vas, o Deos, louvamos ; a vas por 5e

nhor confessamos. 
A VOR, a eterna Pai, adora toda a terra. 
A vas, todos os anjos; a vas os ceos e 

tod as as polostades. . 
A vas os querubins e seraphins procla~ 

mao corn incessantes vozes i 
© Biblioteca Nacional  de Colombia



MATINAS. 431 

e Santo, santo, santo, Senhor Deos dos 
Xel'citos. 
Cheios estiIo os c~os e a terra da ma-

geslade de vossa glorla. 
1\ vas o glorioso ci'Jro dos Apostolos. 
A Vas o louvavel numero dos pl'opbetas. 
A Vas louva o brilhante exercito dos 

Illnrlyres. 
1\ Vas confessa a Igrej a Santa por toda 

a I'edondeza da terra. 
Pai de immensa potestade. 
Avas, adoravel, verdadeiro e unioo Filbo. 
li: lam bem ao Espirilo Santo consolador. 
Vas, a Christo, Rei da gloria. 
Vas sois Filho eterno do Pai. 

t "os, para romir o homem, havendo de 
on,lar sua carne nITo duvidastes entrar 

Uo ' Ventre d'uma virgem. 
b V.os, triumphando da espada da morte, 

a I'ISles aos fiâis o reino dos ceos. 

I 
Vas estais sentado ă direita de Deos na 

g aria do Pai. 
Cremos que haveis de vir como juiz. 
Por isso vos rogămos soccorrais a vos

Sos servos remidos oom vosso preoioso 
Sangue. 
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Fazei que sejamos do numero de VOS50S 

santos na gloria eterna. 
Salvai, Senhor, a vosso povo , e abe°' 

~oai vossa heranca. 
E governai-os, e exaltai-os eternamente. 
Todos os dias vos bemdizemos. 
E 10uvAmos vosso nome sem fim pelOS 

seculos dos secuI os. 
Dignai-vos, Senhor, de preservar-nos 

de todo peccado neste dia. 
Tende misericordia de n6s, Senbor, 

compadecei-vos de nos. . 
Venha, Senhor, vossa misericord 1a 

sobre nos, segundo temos esperado em v6s. 
Em vos, Senhor, esperei ; nil.o seja con

fundido eternamente . 
• Năo se diz este lIymno desde domingo da SeP1113; 
gesima ale Sabbado Sanlo, excepto nas Feslas d 
Nossa Seobora que occorrcr em c.les lempos; porq~ 
emao se diz, como cm lodo o resta do allno, e 
dcixa o antecedente Responsorio: Di/osa el, etC. 

LAUDES. 

1. Deos, entendei em minha ajuda. 
IV· Senhor, nao tardcis em soccorrer·me• 
1. Gloria ao Padre, etc. 1\'. Alleluia. 
Antiph. Maria foi exaltada. 
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PSALMO 92. Dominus regnavit, etc. 

O Senhor reina em todo o universo: 
~Cha-se sempre revestido e rodeado de bel
oza e gloria, de poder e magestade. 

Elle e quem formou a terra, e a fundou 
cOrn tanta firm~za que nao podera ser 
cornrnovida. 

))esde entao, Deos meu, estabelecestes 
00 ceo vosso solio: vas reinais desde o 
Principio dos seculos. 

Os rios, Senhor, os rios parece que le
Vantao sua voz para louvar-vos. 

Os rios elevao suas ondas, e o ruido de 
sUas aguas Ihes serve de voz para exalta
rOrn vosso poder. 

O mar infurecido e a nossOS olhos um 
Illaravilhoso espectaculo' mas o Senbor e 
sob ' . re tudo admiravel na magnificenCia e 
Illovimento dos ceos. 

Os testemunhos Deos meu, que dao de 
vOs ' d . t sa infinita grandeza to as as cna uras 
sao mui claros e patentes, e obrigao a 
tributar_vos para sempre religioso culto 
arn vosso templo. 

Gloria ao Padre, etc. 
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Antiph Maria foi exaltada ao cao; 0
5 

anjos se alegrao, louvao, e glorificao o se' 
nhor. 

Antiph. Maria Virgem. 

PSALM o 99. Jubilate Deo, eLe. 

Povos de Loda a terra, louvai a Deos 

corn jubilo, servi ao Senhor corn aleg n3 ' 
Vinde presurosos e alegres apresen tar' 

vos anLe elle e adorâl-o. 
Reeonhecei que o Senhor e o verdadciro 

Deos, e o unico que mereee nosso respel:O 

e amor; que elle e quem nos fez e nuo 

nos ouLros. 
Somos povo seu, e ovelhas que susLenL~ 

corn seus pastos : vinde pois dar-Iha hy(ll' 
nos em seu tabernaculo. . 

Calah rai a gloria de seu nome, e publiC3~ 
que o Senhor e todo docura e bondade , 
que e e sera eternamente misericordioso 

e verdadeiro em suas promessas. 
Gloria ao Padre, etc. 
Antiph. Maria Virgem foi sublimada :l~ 

thalamo celeste, onde o Rei dos reis esL 
sentado Dum solia recamado de estrcll aS• 

Antiph. Todos corremos. 
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PSALMO 62. Deus, Deus meus, etc. 

l)~os, Senhor meu, desde o romper do 
dia lnterrompo o sommo para meditarvos
Sas divinas perfeic;5es. 
d,l?fiammada entăo minha alma em vosso 

lVlllO amor, suspira por vos corn tao ar
dentes ancias que muitas vezes ate se 
abraza meu corpo. 

Nestes deserlos estereis e solitarios, 
t~i ste lugar de meu deslerro, me presento 
dlanle de v6s, Deos meu, coma se fora em 
va d sso tabernaculo, e contemplo vosso po-

eI' e vossa gloria . 
. AIi me entrego fi contemplac;ăo de vossa 

lllisericordia, que me e infinitamente mais 
d~ce que a vida, e levantarei sempre a vos 
lIlJllhas maos para invocar vosso nome. 

?tlinha alma se alimentară, e medrară 
COm as consolacoes que sobre elia derra
lIlareis, e resultarâ minha alegria nos 
Jouvores que vos darei. 
~e ao tempo do repouso penslK"em vos, 

Pf!varei do somno a meus olhos para con
lernplarem vossa bondade, porque fostea 
V' 

QS o meu soccorro. 
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Considerai corn regozijo que me cob riS 

corn vossas azas; il vos, Senhor, se unc 

minha alma, e vossa dextra me sustent8 . 

Em vao pois intentao meus inimigos ti
rar-me a vida; elles mesmos a perderffo 
passados fi espada, a virao a ser pasto dus 
faras. 

Eu por~m me regozijarei em Deos, e 09 
que adorao ao Senhor o glorificarao por 
haver fechado a boca ă calumnia corn o 
castigo de meus perseguidores. 

PSALMO 66. Deus, etc. 

Deos se compadeca de nos e derrame so~ 
bre nos suas benr,;aos; faca resplandecer 

sobre nos a luz de seu rosto, e faca-nas 
sentir os effeitos de sua misericordia. 

Para que conhecamos na terra vos50 
caminho, e todas as naeoes vossa salva~ 
eao. 

Louvem-vos, Deos meu, os povos; pU~ 
b1iquem todos os povos vossos louvores. 

Rogozijem-se, saI tem de jubilo as na~ 
eoes ao ver-sedebaixo das leis d'um sobe' 
rano que as governa corn equidade, e aS 
guiar!l n:cl terra pelo caminho da juSti<;a. 
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PUbliquem, Senhor, todos os povos vos
sOs louvores ; todos vos rendăo homena
gem e vos louvem eternamenle; porque 
~~ fim fareis que a terra produza seu de
, eJ ado fru lo. 
1 Bemdigamoş a nosso Deos, bemdigamo
~Continuamente, e seja temido o reveren

Clado ate aos ultimos confins da terra. 
Gloria ao Padre, etc. 
A.ntiph. Todos corremos a fragrancia dos 

vossos aromas, as donzellas vos amarăo 
corn extremo. 

Antiph. Sois filha bemdita. 

CANTICO. Benedicite, etc 

l Obras do Senhor bemdizei-o todas: 
ouvâi_o, celebrai sua gloria por todos os 

seculos . 
.A.njos do Senhor, bemdizei-o: ceos, 

bemdizei ao Scnhor • 
.A.guas que estais 8uspensas sobre os 

ares, bemdizei todas ao Senhor: espiritos 
telestiaes, que compondes os esquadroes 
do Senhor, bemdizei-o todos. 

Sol e lua, bemdizci ao Senhor; estrellas 
do ceo, bemdizei ao Senhor. 
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Chuva e orvalho, bemdizei ao SenhOr ; 
ventos, ministros do Omnipotente, be/ll~ 
dizei todos ao Senhor. 

Fogo e calor do estio, bemdizei ao 5e~ 
nhor; frio e rigor do inverno, bemdizel 
ao Senhor. 

Nevoas e escarchas, bemdizei ao Senhor; 
gelos e frios, bemdizei ao Senhor. 

Geadas e neves, bemdizei ao Senhof 

noites e dias, bemdizei ao Senhor. 
Luz e trcvas, bemdizei ao Senhori rO~ 

lampagos e nuvens, bemdizei ao Senhor. 
Bemdiga a terra ao Scnhor: louve-o e 

celebre sua gloria por todos os seculos. 
Montes e outeiros, bemdizei ao Senhor; 

plantas que cresceis sobre a terra, bemdi~ 
zei todas ao Senhor. 

Bemdizei, fontes, ao Senhor; mares e 
rios, bemdizei ao Senhor. \ 

Daleias e demais peixes que viveis nas 
aguas, bemdizei todos ao Sen bor; aves dO 
ar, bemdizei todas ao Senhor. 

Bestas do campo e animaes domesticos, 
bemdizei todos ao Senhor; filhos dos ho· 
mens, bemdizei ao Senhor. 

Bemdiga Israel ao Senhor: louve-o e 
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celebre sua gloria por todos os seculos. 
d' Sacerdotes do Senhor, bemdizei-o; bem

Izei-o, servos do Senhor. 
Espirilos e almasjustas, bemdizei ao Se

n?or; santos e humildes de coracâo, bem
dlzeÎ ao Senhor. 

Ananias, Azarias, !\Iisael bemdizei ao 
Senho r : lou vai e ceJebrai sua gloria por 
tOdos os seculos. 
, Ilemdigamos ao Pai, ao Filho e ao Espi

fllo Santo : louvemos a este Deos uno, e 
celebremos sua gloria por todos os seculos. 

!Văo se diz Gloria ao Padre, etc. 
Anliph. Sois iilha bemdit~ do Senhor, 

porque por vos recebemos o fruto da vida. 
Antiph. Filha de Jerusalem. 

PSALMO 148. Laudate Dominum, etc. 

Louvai ao Senhor babitantes da celes
tiaI morada; resoe~ seus louvores no fir
Illamento. 

Anjos do Senhor, celestiaes esquadroes, 
celebrai a gloria do Omnipotente. 

Louvai-o, sol e lua; louvai-o, luz e es
trellas. 

Louva-o, tu, ceo empireo; celebrelll 
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seu uome as aguas que estâo sobre o ar. 
porque elle fallou, e tudo foi foito; 

mandou, e tudo saio do nada. 
Fez as Cousas firmes e pormanentes, e 

Ihes deo leis que observâo eternamente. 
Criaturas da terra, baleias e. demais 

monstros marinhos, e vos, abysmos, can' 
tai todos a gloria do Senhor. 

Fogo, granizo, neve, gelo, tempestades, 
que obedeceis ă sua voz, louvai ao Senhor. 

Montes, outeiros, arvores fructiferas El 

cedros, louvai ao Senhor. 
Feras dos bosques e animaes dom esti, 

cos, reptis e volateis, louvai ao Senhor. 
Reis, povos, principes, juizes da terra, 

louvai ao Senhor. 
l\lancebos e virgens, velhos e meninos, 

exaltai seu nome, que so elle e grande nO 
universo. 

Publique-se no cea e na terra a gloria do 
Senhor, que exaltou o poder de seu povo. 

Entoe canticos em louvor seu este povo 
cons'agrado a elle, e os filhos de Israel que 
teem a dita de aproximar-se d'elle em seU 
templo. 
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PSALMO 149. Cantate Domino, etc. 

Canlai um novu cantico ă gloria do Se
nho r, e una-se para louvâ-lo o povo a elle 
Consagrado. 

Celebre Israel e os filhos de Siao corn ale
gria a gloria de seu Criador e de seu Rei . 
. Louvem seu nome em concerlos de mu

Slca, e canlem seus louvores corn o tym
Pano e psal terio. 

Porque o Senhor olhou benignamente a 
seu povo, e ha de exaltar aos humildes e 
SnIVăI_os. 

d ~s que servem ao Senhorseverao cheios 
de Jubilo e gloria, e gozarăo contentes o 
escanco que lhes concederă. 
Terăo em sua boca os louvores do Se

nhor, e em suas măos espadas de dous fios. 
Assim se vingarao das nacoes inimigas, 

II Castigarao os povos que lhes fizerem 
guerra. 

Assim rarăo prisioneiros e carregarao 
de rerros aos reis, e porao cadeas a seus 
magnates. 

Assim executarăo contra elles a sentenca 
qUe escreveo Deos por mâo dos prophetas: 
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eis aqui a gloriaque o Senhor reserva para 
o seu povo. 

PSALMO 150. LaudafeDominum, etc. 

Louvai ao Senhor, que quer empregar 
SOU poder em favor dos que o servem. 

Louvai ao Senltor pelas maravilhas que 
obrou a nosso favar: louvai-o segundo a 
immensidade da sua grandeza. 

Louvai-o corn as trombetas ; cantai seu5 

louvores corn o psalterio e a harpa. 
JunLai todos os instrumentos musicos, e 

fazei concerLos a gloria sua. 
Louvai-o corn o harmonioso som dos 

timbales, ao compasso d'elles resoem can
licos de jubilo, e loda esta melodia seja 
para louvar ao Senhor. 

Antiph. Filha de Jerusalem, sois bella e 
,decorosa, e juntamente formidavel comO 
um exerci to formado em bataI ha. 

CAPITULA. Viderunt eam, etc. 

,. Virăo-naasFilhasdeSiăo,e apubli
r.arllo Bealissima; e as Rainhas a 10uvârăo. 
J'. Demos gracas a Deos. 
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IIYMNo. O gloriosa virginmn) etc. 

Viflj"em mais esclarecida, 
SObre os Astros superior, 
Que ateu proprio Creador 
A teus peitos das vida. 

O que por Eva perdrmos 
Corn teu fruto restituislp. ; 
As portas do eeo abriste, 
Para que os tristes entremo~ 

Tu es Porta do alto Rei, 
De luz A ula esclarecida : 
Applaudi, Gentes, fi vida 
QllC a Vlrrrem nos conccdeo 

JesllS seja enrrrandecido, 
Da Virrrem pura nascido, 
E o Eterno Padre tambem, 
Co' o Espirito Santo. Amen. 

.us ' 

ti 'f. llemdita sois v6s entre as mulhe.res 
). E bemdito e o fructo de vosso ventre. 

Jlntiph. Bemaventurada Miii deDeos. 

1'\0 tempo de Paseoa, se diz, em 111gar d'esta, a se
eUinte Antillhooa: RaiI/ha tio Clio. 
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CANTICO DE ZACHARIAS. 

BenedlctU& (Luc., il. 
Bemdito seja o Senhor Deos de Israel, 

porque visilou e remio o seu povo. 
Enos suscitou um poderoso salvador na 

casa de David seu servo. 
Segundo o linha annunciado pela boca 

de seus santos prophetas, que floreceraO 
nos passados seculos . 

Para libertar-nos de nossos inimigos, e 
das maos de todos os que nos aborrecern. 

Para dar a conhecer sua misericordia 
corn nossos pais, e que se lembra da al~ 
lianca que com elles havia feito. 

Pois este li o juramento que fez a noSso 
pai Abrahi'io: jurou que nos concederia 
em algum tempo. 

Que sacudissemos o jugo de nossos ini
migos para que podessemos servil-o sem 
temor, e caminhar sempre diante de seuS 
olhos pelas veredas da santidade e da jUS-

tica. 
E tu, filho meu, serUs chamado prophet3 

do Altissimo, porque irâs diante do Senhor 
para preparar-Ihe seus caminhos. 
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vaE~Sinarăs a seu povo a sciencia da sal
te <;~o, ,o o quo devo fazer para alcan~ar a 

lllIssao do seus peccados. 
e (Lbe descobrirâ a fonle do perdăo) nas 

qntranhas d'aquella infinita misoricordia, 

I 
Uo Obrigou a nosso Deos a descer do ceo 

Jara viI' visi tar-nos. 
a (Este Deos de bondade) vem ilIuminar 
sos quo jazem sepultados nas trevas e 
~ olUbr<ls da morto ; vom guiar nossos pas
,Os P 1 

G e ° caminho da paz. 
loria ao Padre, etc. 

~r:~tiph. Demaventurada l\lăi de Deos, 
s tia sompre virgem, templo do Senhor, 
Il Qcrario do Espirito Sanlo, vos SO, sem 
c~e~Plo, agradastos a nosso Senhor Jesu
Cleflst.o. Bogai pelo povo, supplicai pelo 

ro, Intercedei pela devota sexe feminino. 
EIlI 

des l torto o tempo PaRcal (que se cornprebcndc 
1\\\: ~ o ,domingo da Rcsurrei,ăo do Scn,hor. ate a 
'fr, dO ~abbado Immediato aodomlllF,o da ~allfls'"na 
l1.,~~ dtlC), em IU)ţar da Alltlpbolla. ant~cedenlc 

avcll/Ul'ada Măi .... , se dirol a seguwte: 

Regina creZi, etc. 
11 Rainha dos ceos, alegrai-vos. Ailoluia. 

orquo o que trouxostes em vosso ventre. 
a 32 
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Alleluia.Resuscitou,como disse.AJle1uia. 
Rogai por nos a Deos. Alleluia. . 

De joelhos. Kyrie eleison. Christe e}el'" 
son. Kyrie eleison. 

;.Ouvi, Senhor, a minha oracăo. TI. J) 
chegue a vos o meu clamor. 

OREMOS. Deus, qui de beatm, etc. 

O' Deos, que pela embaixada do AnjO 
quizestes que o vosso Verbo se vestisse da 
nossa carne nas entranhas da Demaven tu '" 
rada Virgem lIlaria: concedei aos vos50S 

humildes servos que os que cremos ser 
elia verdadeira l\făi de Deos, nos ajud elll 

as suas inlercessoes para comvosco. pelo 
mesmo Jesu-Christo Senhor nosso. Arne ll · 

Os cavaJlcirol das ordens militare! dirăo agora de 
joclbos e ser,uiftte. 

Antiph. Pelo sinaI da Santa Cruz, livre'" 
nos, Deos, dos nossos inimigos. 

t. Toda a terra, vos adore e vos louve• 
rI. E diga, Senhor, um psalmo ao vos'o 
nome. 

OREMOS. Perpetua nos, etc. 

Nos vos supplicamos, Senhor, que con' 
© Biblioteca Nacional  de Colombia



LAUDES. 447 
serv . 
d" elS em perpetua paz aquelJes que vos 
Ignastes remir no madeiro da santa Cruz. 

&i~~Sde domingo de Pascoa ate a vespera da San tis 
Se~,, " TrJndade, em lugar do referi do, dir:j cm pe o 
Q~lnt~. 

/Il 4ntiph. O Cruciflcarlo resuscitou dos 
~tos., e.nos remio. Alleluia .. Alleluia. 

S . Dlzel nas nacoes. Allelula. r{. Que o 
'enho r rei nou no lenho da Cruz. Alleluia. 

OI\EMOS. Deus qui pro nobis, etc. 

p O' Deos, que quizestes que o vosso Filho 
I·adecesse por nos morte de cruz para nos 
~~rar do poder do inimigo: concedei a 
a Os mesmos vossos servos, que consigamos 

graca da Resurreicao . 

COMlIfEMORA(:AO 

DO PATRIARCA s. FRANCISCO, 

para OI Filhos das suas ordens. 

".4ntiph. Glorioso Padre S. Francisco 
'Ind ' tuo e COrn pres teza soccorrer o povo ch ris. 
vi ' .que geme opprimido corn o pezo gra-

SSlmo de immensos trabalhos ; e supplan. 
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tando uo demonio, nossoinimigo comlllu(11, 

livrai-nos felizmente de todos os vicios, 
y. Honrastes, Senhor, ao vosso servo 

Fl'ancisco. 
I(. Corn os sinaes da nossa redempC;ilo, 

OnEMos. Deus, qui Ecclesiam, etc. 

O' Deos, que pelos merecimentos ~o 
bemaventurado P..tdre S. FrancÎsco alllplt; 

"0 ficastcs a vossa Jgreja com a produCe,l:\ 
d'uma nova familia: concedei-nos que, , 
sua imitacăo, desprezemos as cousas terrB' 
nas, enos facamos dignos de gozar a pef; 
petua participaCăo dos dons celestes. 

COMMEMORACĂO 
... 0 PATRIARCA SANTO ELIAS, 

Para OI Tcrcciros de Nossa Scobora do earrnO' 

Antiph. Elias era homem passivel, selJ1c' 
lhante a nos; fazendo instante oracao, 
para que năo chovesse sobre a terra, sus; 
pendeo-se a chuva por trez annos e tfat 

mez.es. E fazendo nova oraCăo, deo agua o 
ceo, e produzio a terra o seu fruto. 

y. Conteve o cea corn a palavra do se; 
uhor. 
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n 1(. E por trez vezes fez descer rogo do 
1Csmo ceo. 

OI\EMOS. Prresta, quresumus, etc. 

~ Omnipotente Deos, concedei, coma vos 
bUPPlicam05, que os que crem05, que o 
pe~aventurado Elias , vosso Propheta , e 

al n05S0 , foi maravilhosamente elevado 
~m uma carroca de fogo: por intervencâo 
{ o mesmo sanlo, sejamos tambern subli
~~dos ao Reino celeste, para gozarmos 

lzrnenle a companhia de vossos santos. 

COMMEMORACÂO 

DO PATRIARCA s. DOMINGOS, 

(Iara os Irmăos da sua ordelll terceira. 

l ~lntiJlh . Bemdito seja O Redemptor do 
~dos, que attendendo COl;n benigna pro
\ ldcncia â salvacăo dos homens, deo e 
{luiz que viesse S. Domingos ao mundo • 

. 'f. Rogai por nos, bemaventurado S. Do· 
tl"llngos. 

IV. Para que sejamos dignos das pro
mcssas de Christo. 
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OREMOS. Deus, qui Ecclesiam, ere. 
O' Deos, que vos dignastes 'iliuminarB 

Vossa Igreja corn os merecimentos e dou" 
trina do bemaventurado S. DomingoS , 
vosso Confcssor, e Pai nosso' concedel , 

. "3 pela sua mtercessăo, que a mesma IgreJ 
nITo chegue a ver-se destituida dos teJlV 
poraes soccorros, e que vă sempre creS
cendo em espirituaes augmentos. 

COMlIIEMORA(:ÂO 
DO PATRIARCA SANTO AGUSTINHO, 

para os Iflmlos da sua ardem .erccira 
ou da carreia. 

Antiph. O' luz da Igreja, >.lemaven LU" 
rado Padre santo Agustinho, nobre de gC' 
racăo, doutor e interpretador da lei diVI" 
na, pai e fundador dos Eremitas : stido 

diante de Deos nosso pio intercessor e ad' 
vogado. , 

i. O Scnhor conduzio o justo por cni11i' 
nhos rectos. II. E Ihe mostrani o UcinO 

de Deos. 
OREMOS. Concede, qumsumus, etc. 

Omnipotente Deos, concedei-nos, como 
vos su pplicaIllos • pelos merecimcntos de 
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~OSsO bemaventurado Pai santo Agus
lnho, de quem fazemos devota comme
lll?raCăo, q ue con fiados no vosso soccorro, 
sCJarnos salvos pelo seu patrocinio. 

COllll\1El\fORACĂO 

IlO PATRIARCA s. lOĂo DA MATHA, 

Para 08 Irmăos terceiros da ordem da SantilliÎ1Da 
Trindade. 

A.ntiph. Destinou-te Deos para abrires 
Os olhos dos cegos, e para extrahires o 
Pazo do cativeiro , e do profundo carcera 
uos que estavâo nas trevas. 

1. Rogai por nos, santo padre Solio. 
Ir. Para que sejamos dignos das pro

lllessas de Chl'isto. 

OREMOS, Deus, qui per sanctum, etc. 

O' Deos, que vos digaastes, pela nosso 
~anto Padre Joao da Matha , instituir ce
destialmente a ordem d~ Santissima Trin
I;l ade, para remir os cativos do poder dos 
"Drracenos : concedei , como vos suppli
cUmos, que, pela intervencăo dos seus . 

. ~erilos, sejamos com o vosso auxilio 
lvres do cativeiro da al ma e do corpo. 
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Reze agora a Commemora~ăo do sanlo ou sa nta 

do dia, procurando adiante a que Ibe fllr COIJlpC' 
tente; e depOis a 

COMMEl\IORACÂO 
DOS SANTOS, 

que 06 ditos cavalleiro~ e todos 06 mais deveni 
fazer. 

Antillh. O' santos de Deos, dignai-"Os 
de inlerceder pela nossa salvac;ao e de to· 
dos os fieis. 

f. Exultai-vos, a legrai-vos no SenhO f , 

(\ justos. 1(. E gloriai-vos tambom os qu6 

sois rectos de cora9ăo. 

OREMOS. Protege, Domine, etc. 

Protegei, Senhor, e defendei perpetu ll' 

monte a(' VOS:lO povo, quejustamente coll' 
fiu no poderoso patrocinio dos bemaven' 
tUl'ados S. Pedro e S. Paulo , e dos outroS 
vossos Apo~tolos. 

Nos vos supplicamos, Senhor, que OS 
outros vossos santos em todo o caso nOS 
ajudem, para que ao mesmo tempo que 

honramos os seus meritos e virtudos, 0)i;' 

perimentemos os elfoitos do seu poder il 
patrocinio : Que nos concedais a vossa 
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pa.Z~m os nossos tempos, que aparteis toda 
Q Inlq~idade e corrupcâo da VORsa Igreja; 
v Ue dlrij ais os nossos passos, accoes, e 
Ontades, e de todos os vossos servos, para 

II. caminho da salvacâo e de uma prospe
~ldade reliz; Que recompenseis com os 
~cns etern os a todos os que nos fazem 
1 eln nes te mundo ; E que concedais sem 
~ ~~l)ora O sempiLerno descanco a todos os 

CIS que fallec~răo na vossa graca. Por 
oosso Senhor Jesu-Christo, que comvosco 
~Ive e reina, em unidade de Deos Espirito 
A aoto, por todos os seculos dos seculos. 
<'ll)en. 

1.0uvi Senhor a minha oracâo• I{. E .:1 ' , Jegue a vas o meu clamor. f. Louvemos 
ao Senhor. ~'. Demos gracas a Deos. f. E 
~s almas dos fieis, por misericordia de 

eos, descancem em paz. It. Amen. 

l' Os cavalleiros das ordcns militarcs rczem agora o 
61,Qrtre nOI$O e Ave Maria, como Jbcs ordcnăo 06 
·Us eSlatutos. 

NOTA. 

aqSe qUcm reza O Ofllcio de N. SCllhora fizer termo 
Ul Ilo fim das Leudes. dirol Padre nOllo, etc., em 
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voz submissa; DO fim do qual, dira o v. O S.,./If}f 
nOI dd a lua pa7.. R. E a vida elerna. Amefl. 

E concluiră Oepois com uma cI:.s Anlipbonas q~ 
sempre se rezăo no fim de Completa, seguoclO 
tempo, como antes de cada uma da, ditas Aotipl1O" 
Das ali se declara. 

E o mesmo deve praticar qucm suspcoder a reSa 
em qualqufr das outra, lIora8. que reza sLlcces,if3' 
meDIe depois dc Laudes. 

Mas, principiando e conclu i odo a reza em qual ' 
quer das Horas de Prima, Ter~a, SPita, Noa ou 'Ies' 
\lcras, basta que diga o PadrB nOllo ... corn o rere' 
rido v. O Senhor nOI d~ a sua va., etc. 

PRIMA. 

Ave, Maria, etc. Ji. Deos, attendei oJll 
minha ajuda . .\l". Senhor, nuo tardeis eJll 
soccorrer-me. '1. Gloria ao Padro, etc. 
I~. Alleluia. 

HYAINO. Memento rerum, etc. 

O' tu, qne o mundo fizeste, 
Olha, que quando nascesle 
Do venIre da Vir(jem pura, 
Tomasle a humana fi(jura. 

Cheia de Gra~a, MM pla, 
Defeode-nos do inimiGo, 
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.E na ultima arronia, 
Achemos em ti abrirro. 

Jesus seja enrrrandecido, 
Da Virl)'rm pura nascido, 
E o Eterno Padre tambem, 
Co' o Espirito Santo. Amen. 

Antiph. IIfaria foi exaltada. 

PSALlIIO 53. Deus, in nomine tuo, etc. 

4;;5 

Sai vai-ma , Daos mau, pala gloria da 
vosso noma, e defendei-me com vosso 
POder. 

?uvi, Senhor, os rogos qua vos dirijo; 
dai ouvidos as minhas palavras. 

Porqua os estranhos se levantărăo con
tra mim, a poderosos inimigos attentâo 
Contra a minha vida. 
Por~m jă Deos ma soccorra, a o Senhor 

t~ma por sua conta a defaza de minha 
vida. 

Voltai, Senhor contra meus inimigos 
Os ' mesmos males que elles me preparâo, 
e Corn sua destruiyăo cOflVencei-os de 
vossa fidelidade em proteger o innocente. 
Entăo vos offerecerei sacrificios de todo 

coracao, e louvarei , Senhor, vosso santa 
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nome, tao benefico para os que o invocăo. 
publicarei por toda a parte que me hn' 

veis libortado de todos meus trabalhos, C 

collocado sobre todos meus perseguidores. 
Gloria ao Padre, etc. 

PSALMO 81. Benedixisti, etc. 

Abencoastes, Senhor, a vossa terra, 
apartastes de Jacob o captiveiro. 

Perdoastes RO povo suas cuI pas , e co~ 
bristes de vossa misericordia seus pecca~ 
dos. 

Aplacastes vossa ira, e desviastes de 
nas vossa indignac1io 

Convertei-nos, o Deos, Salvador nossO, 

e apar tai de nas a vossa ira. 
Por ventura estareis sempre irado con

tra nas, e estendereis de gera<.;ao em ge
racăo vossas vingancas? 

Ou nâo tornar13is a vivificar-nos , para 
que vosso povo em vos se alegre? 

Mostrai-nos, Senhor, vossa misericor
dia, e dai-nos a saI vacăo que e vossa. 

Ouvirei o que o Senhor Deos me fallar, 
porque me fallarâ de paz corn o seu povo. 
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E com os seus santos , e com aquelles 
qUe a elle se convorterem. 
I Certa mente a sua salvacăo esta perto 

I Os qUe o temem, para que a sua gloria 
habite em nossa terra. 

A misericordia ea verdade se encontra-
1';10, a j llsti"a e a paz se darao oscu 10. 

A verdade brotara da terra, e a justica 
olharâ dcsde os ceos. 

O Senhor nos dara sua benignidade , e 
a 1l0Ssa terra produzira o seu fruto. 

))iante d'elle ira a justica, e segundo 
elia dirigira seus passos. 

Gloria ao Padre, eLe. 

PSALMO 116. Laudate Dominum, etc. 
Nacoes e povos do universo , cantai to

dos os louvores do Senbor. 
Louvai sua misericordia, que mulLipli

cou sobre nos; applaudi sua fidelidade, 
qUe jâ vimos no cumprimento de suas 
promossas, e que permanece invariavel 
POr Lodos os seculos. 

Gloria ao Padre, etc. 
Antiph. !\faria foi exaltada ao Ceo : os 

Anjos se alegrao, Jouvăo e glorificăo ao 
Sanhar. 
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CAPITULA. Qure est ista, etc. 

Quem e esta, que vem como a aurora 
nascente, formosa como a lua, escolhida 
como o sol, e formidavel como um exer~ 
cito formado em batalha ? lt. Dcmos gra~ 
Cas a Deos. 

f. Dignai-vos, sagrada Virgem, de que 
eu vos louve. ~. Dai-me esforco contra 0 5 

vossos inimigos. 
De joelhos. Kyrie eleison. Christe elei

son. Kyrie eleison. f. Ouvi, Senhor, a 
minha orac;ăo. R). E chegue a vas o meU 
clamor. 

OREMOS. Deus, qui 'Virginalem, etc. 

O' Deos , que vos dignastes eleger aS 
purissimas entranhas da bemaventurada 
Virgem Maria para vossa morada : conce
dei-nos que com o presente culto. que 
alegres Ihe tributamos, nos facamos bene
mel'itos do seu patrocinio. Vas que viveis 
e reinais com Deos Padre, em unidada da 
Daos Espirito Santo, por todos os saculos 
dos scculos. Aman. 

f. Ouvi, Scnhor, a minha orac;ao. lt. E 
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Cheg a Ue a vas o meu clamor. '1. Louvemos 
"~Senhor. ~. Demos grat;as a Deos. f. As 
d mas dos fieis, por misericordia de Deos, 
escancem em paz. 1(. Amen. 

Rezc agora scguinte 

ANTIPHONA. Stella Cai/i, etc. 

A Estrella do Ceo (Maria santissima) 
qU~ a seus peitos nutrio ao Senhor, extin
gU~u a mortal pesle que havia plantado o 
Prtmeiro pai do genero humano. Digne-se 
~gora a mesma Estrella impedir os in
rn Ul(?S dos astros, que por suas disposiQoes 
r nhgnas costumăo [erir ao povo corn pes
tforas chagas. Attendei-nos, Senhor, 

porque o vosso Filho, que vos honra, nada 
~os n~ga. E vas, Senhor Jesus, salva.i-n?s, 
eferlndo as supplicas de vossa Măl Vlr

gem. 

't. Rogai para nos, santa :arai de Deos. 
fi. Para que sejamos dignos das pro

Itlossas de Christo. 

Ol\EMOS. Deus misericordiee, etc. 

d O' Deos de misericordia .. Deos de pie
ude, e Deos de indulgenCla, que flompa-
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decendo-vos da affliC<;iăo de vosso pova , 
Jissestcs ao anjo que o feria : Suspende B 

tua măo. Por amor d'aquella Estrella glO' 
!'iosa (vossa Măi purissima) de cujos pW 
ci osos pcitos recebestcs o precioso licof'· 
milagroso contraveneno dos nossos dal ie-
tos : concedei-nos o auxilio da vossa gra' 
<;a, para que sejamos corn certeza livres , 
e misericordiosamente presel'vados de 
toda a peste, e i m provisa morte, e de todO 
o perigo de condemnacăo eterna. Por vaS, 
Jesu-Christo, Rei da gloria, qui viveis o 
I'einais por todos os seculos dos secul05 

Amen. 

TERQA. 

Ave, l\faria, etc. 
1. Deos, attendei em minha ajuda. 
p/. Sen hor, năo turdeis em soccorrer-m6 • 

f. Gloria ao Padre, etc. 
I(. Alleluia. 
IIYMNo. Memento rerum, etc., como a 

pag. 4~. 
Antiph. Maria Virgem. 
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PSALMO fi9. Ad Dorninum, etc. 

ll):Ao Senhor tenho invocado sempre em 
~ha afflicCăo, e sempre me tern ouvido. 

d efendei-me tambem agora, Deos meu, 
ti as bocas maldizentes e linguas doJosas 
e Illeus inimigos. 

( Cruel, que me persegues, que te f!!'a 
~ue ajuntar aos enganos e ardis que cm
tegas para perder-me? 
Os tiros de tua envenenada lingua sITo 

~Ol1l0 frechas agudas, disparadas por um 
d °l1lOIll robusto e coma carvoes abraza-

or'os. ' 

Il) Ai de mim, Senhor, que prolongado e 
d Ou desterroll\lorando entreos habitantcs 
Il (\ Cedar, e desfalleccndo ha tanto tempo 

OSla estranha terra. 
t Ccrcado sempre de inimigos, eu que 
d~nlo ame a paz ; e se lhes mostrar desejo 

elia, mais se irrităo contra mim. 
Gloria ao Padre . I:: lc. 

PSALl\IO 120. Levavi oculos meos. 

/J) Levanto meus olhos aos montes, d'ondc 
e ha de vir o soccorro. 

li J~ 
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Todo meu soccorro vem do Senhor que 

fez o ceo e a terra. 
Năo deixară vacil1ar teu pe, nem ador' 

mecer o teu guarda. 
Eis que ndo toscanejara , nem adorrnc' 

cora o que guarda Israel. . 
O Senhor e teu guarda, e cobre tua dv 

reita de sua proteccăo. 
Nem o sol te incommodară de dia, nam 

a lua de noite. 
O Senhor te guardară de todo o mal; 

guardarâ tam bem a tua alma. 
O Senhor guardara tua ontrada e tU

a 

saida, desde agora para todo sempre. 
Gloria ao Padre, etc. 

PSALMO 1~1. Lretatus lum, etc. 

Alegro-me com o que me disserlio : 
Entraremos na casa do Senhor. 

Nossos pas estăo postos em teus atrio5 , 

ti Jerusalem. 
O' cidade edificada coma a patria corn' 

mum a todos os servidores de Deos I 
La sobem as tribus, as tribus do SenllOf; 

conforme o teslemunbo de Israel, pal" 
darem gra~as ao nOIne do Senhor. 
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a l'orque ali estăo as cad ei ras de justica, 
S cadeiras da casa de David. 

08 0rai pela paz de Jerusalem : prospal'em 
que te amăo. 

I Cidado santa, reina a paz em teus ba
lI~tes.' a a abundancia em teus pacos. 

r illl'lQ de meus irmăos, de meus pa
a cnt~s () am igos, assim te fallarei : Rei ne 

III ti a paz. 
e Por amor da casa do Senhor nosso Deos, 
~~Q Qstâ em teu recinto, meus votos cha
~Q sobre ti todos os bens. 

loria ao Padra, etc. 
th J\ntiph. Maria Virgem foi sublimada ao 
~ alamo celeste, onde o Rei dos reis estă 
entado num solio recamado de estrellas, 

CAPITULA. Et sic in Sion, etc. 

S'~ d'esta maneira estou fundada em 
d~ao, e semelhantemente repousei na ci-

PUde santificada, e em Jerusalem ti o meu 
adar 

ti. Demos gracas a Deos. 

b' '1. Estao cheios de graca os vossos la-
10S. 

ti. Por isso Deos vos abencoou para 
8empre. 
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Dejoelhos. Kyrie eleison, Christe eleiS0';i 
'i. OUVl, Senhor, a minha oracăo. q. 
chegue a vos u meu clarllOr. 

OREMOS. Deus, qui salutis , etc. 

O' Dcos, que pela virgindade fecund~ 
da bema venturada l\faria, participasteS :0 
genero humano os premios da salvM;ilo 

eterna: concedei-nos, vos rogamos , qUO 

experimentemos quanto e poderosaa noss; 
favor a intercessăo d'aquella Virgem, p.cJa. 
qual merecemos receber o autor da Vi ,. 

nosso Senbor Jesu-Christo, Filho V0550 ' 

que comvosco e corn oEspirito Santo, viva 

e reina por todos os scculos dos secul05 . 

Amen. Kyrie eleison. f. Ouvi, Senhof, 3 

minha oracăo. Pl. E chegue a vas o meU 
c1amor. f. Louvemos ao Sanbor. J(. V.o' 
mos gracas a Deos. f. As almas dos UCiS, 
por misericordia de Deos , descancem elli 
paz. J(. Amen. 

SEXTA. 
Ave, l\faria, etc. 
HYMNO, etc., como a Prima, p. 454. 
Antiph. Todos corremos. 
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PULMO 122. Ad te levavi, etc. 

t .A VOR lcvanto meuR olhos, a vc5s quees-
QIS nos ceos. , 

Como os olhos dos servos estăo attentos 
Para as măos de seus senhores' 

Como os olhos da escrava estffo attentos 
Para as măos de sua senbora ; 

Assim nossos olhos estăo fitos no Senhor 
nosso Deos, ate que de nas tenha piedade. 

Compadecei-vos de nos, Senhor, tende 
cornpaixăo de nos, pGrque assaz fartos es
hlrnos de humiliacoes. 
j Parta esta jâ a nossa alma da zombaria 
( os, insolentes e do desprezo dos soberbos. 

Gloria ao Padre, etc. 

PSALMO '123. Nisi quia Dominus, etc. 

(d.Se Hâo fora o Senhor que foi por n6s 
Iga-o agora Israel); 
Se nao fOra o Senhor que foi por ncis, 

q~ando os homens se Jevantârăo COntra 
nos· 

f vivos nos teriăo tragado, quando seu 
Iiror Contra nc5s se incendia. 

Entao as aguas trasbordariăo sobre nc5s, 
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e a corrente passaria sobre nossa alm a. 
Bemdito seja o Senhor que nos nlio deo 

por pl'esa a seus dentes. 
Escapou nossa alma como uma ave dO 

laco dos cacadores; quebrou-se o IaCa, e 
nos ficamos livres. 

Veio-nos o soccorro em nome do SO' 
n hor, que fez o cea e a terra. 

Gloria ao Padre, etc. 

PSALMO 124. QlIi canfidunt, etc. 

Os que confiăo no Senhor sao como o 
monte de Si ăo,que nao seabala, mas per' 
manece para sempre. 

Jerusalem esta cercada de montes; aS' 
si m estii Jehovah em redor de seu pavo, 
desde agora para tado sempre. 

Porque o sceptro da impiedade naa rO' 
pousa sobre a heran\(a dos Judeos; par~ 
qlle os iustos n1\o estendăo suas milOS 3 

iniquidade. 
Beneficiai, Senhor, aos bons e aos reclaS 

de cora\(ăo. 
lIIas aos qlle se inclinăo a seus caminh o5 

perversos leval-os-ha o Senhor corn os que 

obrăo a iniq uidade: Il averii paz sobre Israel 
Gloria ao Padre , etc. 
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v .Anti]lh. Todos corremos li fragrancia de 
c ossos aromas . as donzellas vos amarâo 
om extremo. 

CAPITULA. Et radicavi, etc. 

n E Janeei raizes no povo honorificado, e 
ca parta de meu Daos, herant;;a sua; e na 
ongregat;;ăo dossantos fiz a minha morada. 
I(. Demos grat;;as a Deos. 
'1, E bemdita sois vas entre as mulheres . 
I(, E bemdito «! o fructo de vosso ventre. 

s De joelhos. Kyrie eleison. Christe elei
n~n, Kyrie eleison. "1. Ouvi, Senhor, a mi. 

a oraClio. 
1'(. E ehegue a vos o meu clamor. 

OllllMOS. Concede, misericors, ele. 

f Coneedei, miserieordioso Deos, um es
oorco grande â nossa fragilidade, para que 
d S qUeeelebramos a memoriada santa Măi 
re Doos, corn o auxilio da sua intercessao. 
e~USCitemos das nossas iniquidades. 

P'l elo mesmo Senhor Jesu-Christo, vosso 
d 1 ho, que comvosco vive e reina em uni
s:de de Deos Espirito Santo, por todos os 

cui OS. Amen. 
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i. Ouvi, Senhor, a minha oracăo. 1/. $ 
chegue a vos o meu clamor . .,. LouveJllOs 

ao Senhor. Jf. Demos gracas a Deos . ..,. }.S 

almas dos fi6is, por misericordia de Deos 
descancem em paz. FI. Amen. 

A ve, Maria, etc. 
HYMNO, etc., como a pag. 454. 
Antiph. Filha de Jerusalem. 

PSALMO 125. In conve1'tendo, etc. 

Quando o Sanhor Lirou Siao do captivei• 
ro, fomos transportados de alegria. 

Entao nossa boca se encheo de riso, e 
nossa lingua dejubilo; 

Entao se dizia entre as Gentes : GranM; 
cousas faz o Senhor a favor d'elles. 

Grandes cousas fez por nos o Senhof j 
pela que estamos cheios de alegria. 

Fazei voltar, Senhor, nossos captiVO' 
como as correntes das aguas do sul. 

Os que semeiao corn lagrimas segar~O 
corn jubilo. 

O que leva a semanle , que se ha de se~ 
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~~ar, vai andando e chorando; porem 
o~ara alegre quando trouxer suas paveas. 

loria ao Padre, etc. 

PSALMO 126. Nisi Dominus, etc. 

t \0 o Senhor nao edificar a casa, em vao 
fQ Qlhao os que a edificao. 

V't Se ? Senhor nao guardar a cidade, em 
' o Vlgia a senlinella. 
POr demais vos e levantar-vos anles de 

~Illanhecer; levanLai-vos depois de haver· 
es repousado, os que comeis o pao de dor. 

d Quanto Deos dar sommo aos seus ama
os, roceberao os beneficios do Senhorem 

nUlllerosa serie de filhos : 
e Que suo os filhos a heranca do Senhor, 

a fecundiciade seu galard ăo . 
I Quaes sao as frechas nas măos dos va
f)ntes, taes s1l0 os filhos dos attribulados. 

I Bemaventurado varăo que encheo d 'el
rasSUaaljava, năo seraconfundido quando 
allar corn seus inimigos a por ta. 

Gloria ao Padre, etc. 

PSALltlO 127. Beati omnes, etc. 

S Bemaventurados todos os que temem o 
,enhor, e observăo os seus mandamentos. 
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Se comeres do trabalho de tuas mttog, 
bemaventurado serâs, e bem te ira. 

Tua mulher sera coma uma parreira 

fructifera ao redor de tua casa. 
E teus filhos como os novedios das oli

vei ras ao redor de tua mesa. 
Assim sera abencoado o varlio que tetJIer 

ao Senhor. 
Abencoe-te o Senhor desde Siao, e 'W 

ras o bem de Jerusalem por todos os dias 

de tua vida. 
E v~ras os filhos de teus filhos, e a pa1 

em Israel. 
Antiph. Filha de Jerusalem, sois boUa e 

decorosa, e juntamente formidavol cotJIo 
um exercite formado em bataI ha. 

CAPITULA. In plateis, etc. 

Assim como o cinnamomo e o balsarno 

que diffundem chei ro, dei fragrancia na,s 
pracasj como a myrl'ha escolhida, dei chel· 
ro de suavidade. II. Demos gracas a Deos, 

i. Depois do parto ficastes Virgom I)U' 

rissima. 
fi. Măi de Deos, intercedei por nos. 
D. joelho •• Kyrie eleison. Christe elei" 
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son K . l' . nh' yne e e180n. 1. Ouvi, Senhor, a ml-
'" a OraClto. r{. E chegue a vos o meu c1a-
"'Or. 

OnEMOS. Famulorum tuorum, etc. 

de ~erdoai, Senhor, como vos pedimos, os 
hctos dos vossos servos; para que nllo 

PO.clendo agradar-vos corn as nossas obras, 
~~~~rnos salvos, pela intercessăo da Virgem 

al de vosso Filho e Senhor nosso, que 
~ornvosco vi ve e reina, em unidade de Deos 
'spirito Santo, por todos os seculos dos 

aeculos. Amen. 
h'l· Ouvi, Senhor, a minha oracăo . r{. H 

C egue a veis o meu c1amor. ;1. Louvemos 
uf Sonhor. It. Demos gracas a Deos. 1. As 
~ornns dos fieis, por misericordia de Deos, 

scancem em paz. 

VESPERAS. 
"'-ve, Maria, etc. 

rn 1(. Senhor, apressai-vos em soccorrer_ 
e. 

~. Gloria ao Padre, etc. 
Antiph. Estando o Rei. 
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PSALlIIO 109. Dixit Domimts, etc. 

Disse o Senhor a meu senhor: Senta~te 
a minha dextra. 

Em quanto ponho teus inimigos prostrn' 
dos debaixo de tuas plantas. 

O Senhor dilatară tua potestade renI 
desde Jerusalem ate ao fim da terra j e de 
boje em diante reinarâ no meio de teUS 

inimigos. 
Mas o imperio que eu te dou resplande~ 

eera principalmente no dia de tua forta' 
leza, quando appareceres glorioso no rOs' 
plandor dos santos: eis aqui o poder de 
que eu te gerei antes dos seculos. 

Ainda te promet.te mais o Senhor, e CO J11 

juramento irrevogavel: que unindo como 
M"elchisedech o sacerdocio e o imperio m6 

offereceras um sacrificio perfeito ate ă coP' 
summacăo dos seculos. 

O Senhor estarâ sempre ateu lado para 
favorecer teus designios, e no dia de sua 
ira aniquilarâ o poder dos reis da terra que 
se opposerăo ao estabelecimento do teU 
imperio. 

Elle tevingară das nacoes rebeldes, mul' 
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bPlic:J.ni sobre ellas seus castigos, que-

fanta ' . l . le ra as cervlzes a tlvas que ouzarem 
vantar_se contra ti. 

el Mas este fii ho do omnipotente uao sera 
bi~lvado a tauta grandeza ate que haja he
lor? sem tassa as aguas de amargura na 

lenle d'uma vida mortal. 
Glol'ia ao Padre, etc. 
Antiph. Estando o Rei uo seu throno, 

CXhaloll o meu nardo umsuavissi mocheiro. 
A.ntiph. A sua mao esquerda. 

PSAUfO '112. Laudate, pueri, etc. 

b Louvai, servos de Deos, ao Senhol", cele
rai a gloria de seu nome. 

d Năocessejamaisdeserbemdito o nome 
° Senhor, desde agora ale li eternidade. 
O nome do Senhor merece ser louvado 

tor quantas criaturas ha do Oriente no 
ccidente. . 

S (J dona absoluto de todas as nacâes e o 
enho r , e toda a formo,ura dos ce os e 

llluilo inferior li sua gloria. 
h Quem ha como Deos nosso Senllor que 

abltando sobre ou n i verso, se digna iDeii-
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nar seus olhosassuas mais humildes crW 
tu ras no cea e na terra? 

E tirando do po ao desvalido, levantandO 

ao pobre do esterco. 
O colloca ao Iad o dos principes, a quelll 

conferio o governo de seu povo. 
Elle enxuga as lagrimas da esposa este' 

ril, dando-Ihe successăo feliz e numeros3. 

Gloria ao Padre, etc. 
Antiph. A sua măo esquerda estara de' 

baixo de minha cabeca, e a sua direitil!ll° 
dara um abraco. 

Antiph. Parec;o denegrida. 

PSALMO 12'1. LlBtatus sum, pag. 462. 

Antiph. Pareco denegrida, mas sou for~ 
mosa, o filhas de Jerusalem; por isso o Rei 
me amou,e me introduzio em seu aposento, 

Antiph. Ja se foi. 

PSALMO 126. Nisi Dominus, pag. 469. 

Antiph. la se foi, e passou o chuveirO j 
levanta-te e vem para mim, o minha arnad ll ' 

Antiph. Especiosa sois. 
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PSALMO 1.47. Lauda, Jerusalem, etc. 

o ~.Ouva, o Jerusalem, ao Senhor; celebra, 
plăo, ao teu Deos. 

p orque fortifica os ferrolhos dus suas 
ortas, abencoa teus filhos dentro em ti. 

e Elle e o que poe om paz tuas fronteiras, 
le farta do mais mimoso trigo. 

p ~ que onvia seu mandado ă terra, cuja 
a aVra Corre mui ligeira. 

c O que dă a neve como Iă, ageada esparge 
Olllo cinza. 
O que lanca o caramelo comoem pedacos; 

qUern poderia parar dian te do seu frio? 
f Manda sua palavra e os faz derreter, 
az SOprar seu vento e se desfazem em 

corrcntes de agua. 
Notifica suas palavras a Jacob, seus de

CI'etos e seus j uizos a Israel. 
Năo o fez assim a nenhuma outra nacao, 

~e.rn Ihe manifestou os seus juizos. AHe. 
Ula. 
Gloria ao Padre etc. 
Antiph. Especios'a sois, e suave nas vos

sas delicias, o santa Miii de Deos. 
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CAPITULA. Ab initio, etc 

Desde o principio antes dos seculos ftli 
creada, e a minha duracăo năo tera fim;.o 
no santual'iocumpri a sua vis ta o meu 0)1' 

nisterio. 
Pf. Dcmos gracas a Deos. 

II YMNO. Ave, rnaris slf",i<t, 

Deos te salve, 6 clara Estrclla 
Do mar, c de Deos M,l i be 11 ,1, 
Sempre Viq;em, da morada 
Celeste retiz entrada. 

O' tu, que ouviste da boe"L 
Do Anjo il snuda~~o, 
Da-nos paz e quieta~:lo" 
E o nome Eva troca" 

As prislles aos reos desata, 
E a nos cerros allumea; 
De tudo o que nos maltrata 
Nos livra; o bem nos rrranrre 

Os tenta que es Mai, fazendo 
Que os rorros do povo seu 
Ou~a aqucl1e quc, nasccndo 
Por nas. quiz ser filbo leu. 
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o Viq,cm especiosa, 
TOda cheia de temura, 
Extinctos nossos peccados, 
Da-nos pureza e brandura. 

Da-nos uma vida pura, 
Poe-nos em via segura, 
rara que a Jesus t)"ozemos, 
E sempre nos ale{jremos. 

A Deos r adre veneremos j 

A Jesu-Christo tambem, 
E ao Espirito Santo: demos 
Aos trez um louvor. Amen. 

471 

b· i . Estao cheios de gra\-a os vossos ]a
~ 10S. 1(. Por isso Deos vos abencoou para 
ernpre. 
tlntiph. BemavenLurada ~Iăi. 

:'io I 
!Ies elllpo da Pascoa (quc t! desde o domingo da 
Ii!S~rreIQăo alt! o Sabbado antes do domingo da San-

ll1aTrlOdadc), se diz, em lugar da antecedenle, a 

.... ntiph. Rainha do ceo. 
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CANTICO DE N. SENHORA. 

U qual se diz estando cm JJtl, c anlcs d'cllc se fa~ (1 

signal da Cruz. 

lIfagni{tcat, etc. 

l\Iinha alma engrandece e glorifica a
O 

Senhor. 
E meu espirito se transporta em sant;1 

alegria ao considerar a bondade de Deo5 

meu Salvador. 
Por que poz os olhos em sua humi1de 

escrava, por isso todas as geracoes cele' 
brarăo minha felicidade. 

Grandes maravilhas obrou commigo o 
Omnipotcnte, cujo nome e infinitamellt8 

santo. 
Cuja misericordia se estende de geraC1iO 

em geracăo em todos os q ue o temem .. ~ 
Assim ostenta quando quer o poder I.n 

finito de seu braco, transtorna os designlOS 

dos soberbos. 
Derriba os poderosos de seu assenta, e 

('xalta os humildes. 
Enche de hens aos necessitados, e aOs 

rir-os ambiciosos deixa vazios. 
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L ~ecretou exaltar a Israel seu povo, lem
r;do de sua misericordiu. 

sos ar~ cumprir a promessa que fez a nos
le (lais, Abrahăo e ('dos seus descenden-

s. 
i iln!iph. Bemaventurada lIlai o 7irgem 
1i1llla I . . h d il eu ada, glonosa Raw a o mundo, 
Here d . . "1 e el por nos ao "en lor. 

a 1';0 lernpo da P"I&coa se dizom p~, CIII IUITar d'est ... 
Sl'6Uinte. ' , 

lelJ{~ltiph. Rainha do Ceo, alegrai-vos. AI
V UIQ. Por quanto o que trouxestes em 
dOsso Ventre. Allcluia. Rcsuscitou, como 
IIISS~' Alleluia. Rogai por nas a Dcos. Al
e ula 

8 De Joelhos. Kyrie eleison. Christe elei-
01\ lr. . I\.yne ele1son. 
ch~' Ouvi, Senhor, a minha oracăo. rI. E 

gUe a vos o meu clamor. 

OREMOS. Concede, etc. 

C 
Senhor Deos nos vos supplicamos que 

On' d ' 
h' ce aisa vossos servos Icgrar uma pcr",elu 
in a saude de corpo e alma, e que pela 

tel'eessao gloriosa da bemaventurada 
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V· 1\1" )' 5 (P sempre lrgem ana sCJamos lvrC 
presente tristcza, egozsmos da eterna gir' 
gria. PorJesu-Christo nosso Scnhor. j\lU OJl ' 

,1' 
Os cavalleiros d<l8 ordens militarcs dirao agora . 

joclhos a seguinte 

Antiph. Pelo sinaI da santa Cruz, Hfr6' 

nos dos nossos inimigos. 
,. Toda a terra vos adore e vos 10uI'O' 

pl. E diga, Senhor, um psalmo ao vosso 

Dome. 

OHEMOS. Pe1'petua nos, etc. 

Nas vos supplicamos, Scnbor, que con: 
serveis em perpetua paz aquelles que vO

' 

dignastes remir no madeiro da santa cru~' 

Desde o domingo de Pascoa ~te as Vespcr:lS ~ 
SanlisslIna Trindade, cm lugar d'csta. dirăo elll 
• seguinle. 

Antiph. C'rucem sanctarn, etc. 

Padeceo morte de Cruz o que desped3
' 

Cou as portas do inferno; usou do seU pO' 
der, e resuscitou no terceiro dia. A]\eIU13~ 

j. Dizei nas nac6es. Alleluia. Ij. QUo 
Sen hor rcincu no lenho da Cruz. Alle lull

! 
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OIIEMOS. Dells, qlli pro nobis, etc. 

~ ~. Deos, que quizestes que o vosso Filho It ecesse por no~ morte de Cruz para nos 
mvrar do podcr do inimigo, concedei a nos 
g ,esrnos vossos SCI'VOS, que consigamos a 

IaCa da resurr('icao. 

COl\1l\lEJ\IORAyÂO 
IlO PATRIARCA S. FRANCISCO, 

para os Fi\hos das suas ordens. 

Antiph. Salve, sancte Pater, etc. 
A qual se di.z de joelhos. 

p beos vos salve, o Padre santo, luz da 
Vatl'ia, Forma d()~ .Menores, Espelho da 
(1~I'lUdo , Direct,or da Rectidăo, e Regra 
le s COsturnes; conduzi-nos d'este des
lorroCorn a vossa intercessiio, ate nos col~ 

Car no Reino dos ceos. 
~ tp ll.ogai por nas, bemaventurado Padre 
(j: 'rancisco. rj. Para quo sejamos dignos 

,lS Pl'omessas de Christo. 
Ol\EMOS. Deus, qui Ecclesiam, etc. 

O, D 
b~ eos, que pelos merecimentos do 

Illaventurl\do Padra S. Francisco ampli-
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fieastes a yossa Igreja corn a prod\lcC~~ 
de uma nova Familia' coneedei-nos qU 
â sua imitacăo desprezemos as cousas ter' 
renas, e uos facamos dignos de gozar a 
perpetua partieipacăo dos dons celestes, 

COfllMEMORAeĂO 

DO PATRIARGA SANTO RLIAS, 

para OI Icrceiros de Nossa Scnbora do Carmo. 

Antiph. Tomou Elias a sua cap a o {e' 
rindo as aguas do Jordăo, se dividiriio pO~ 
uma e outra parte; e passando elle Il JW' 
sec a pe enxuto. Elias subio ao Ceo em uf\1 
impetuoso vento. li 

'1. Săo venturosos os que vos virao. 1(. 
corn a vossa amizade se eondecorarao. 

OREMOS. Prresta, qumsumus, etc. 

Omnipotente Deos, concedei, coma "0: 
!!upplicamos,queos que cremos que o bom. 
aventurado Elias, vosso Propheta e pal 
nosso, foi maravilhosamente elevado e; 
uma carroca de fogo , por intervencăo ~ 
mesmo santo sejamos tam bem subJimado

p 

ao Reino celeste, para gozarmos feljzrn enl . 
~ C'ompanh ia doc; vosc;os santos. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



VESPERAS. 

COMMEMORA<;ĂO 
DO PATRIARCA S. DOMINGe,S, 

para os Irmâos de sua ordem terCeil'3. 

~ A.ntiph. O' grande Padre S. Domingos, 
ecebei-nos comvosco na hora da morta' 

a vede' . b' ' " -nos aqul sempre corn plO e em-
,,110 as pecto. 
rn ţ· O Senhor conduzio o justo pclos ca
d lnhos rectos. Jj. E Iha mostrou o Reino 
e beos. 

OREMOS. Deus, qui Ecclesiam, etc. 

V 
O' bcos que vos dignastes illuminar a 
Os' . 

l . Sa Igreja corn os merecimentos e dou-
v~lna do bemaventurado S. Domingos. 

P
osso Confessor e Pai nossO: concedei 
ela s . 1 . n' ua lntercessITo que a mesma greJa 
r~~ che.gue a ver-se destituida dos tempo 
~ s SOCCorros e que vâ sempre crescendo 
Il! es . . ' P1rJtuaes augmentos. 

COMMEMORA<;ĂO 
1)0 PATRIARCA SANTO AGUSTINHO, 

para os Irmiios da sua ordem tere~ira 
ou da {"orrcia. 

Antiph.SantoPndre Agustinho, vos qu 
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sois a doc;ura dos pobres e a consol aC1iO 
dos vossos Filhos, orai por n6s ao sen hor. 

f. O Senhor o amou e o adornou. 
1(. E o revestio d'uma estola de gloria e 

de immortalidade. 

OREMOS. Concede, quresumus, etc. 

Omnipotente Deos, concedei-nos, co[llo 
vos supplicamos , pelos merecimentoS d~ 
nosso bemaventurado Pai santoAgustin hO, 
de quem fazemos devota commemora(i1l0' 
que confiados no vosso soccorro, sejall10s 
\lalvos pela seu patrocinio. 

COMMEl\fORAt;ĂO 

DO PATRIARCA S. Joio DA MAT HA, 

para oa Irmăos da ordem da Santissima 
Tl'indade. 

Antiph. Pela ardente caridade corn qU
6 

o bemaventurado Joăo amava os catiV09 , 

deo tudo o que posslIia, eate năo duviciO~ 
expor a propria, vida. 

j . . Rogai por n6s, santo Padre Jo110. _ 
It. Para qlle sejamos dignos <ias pro 

messas de Christo. 
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OI\E:MOS. Deus, qui per sanctltm, etc. 

O'lJ 8a eos, que vas dignastes, pela nosso 
le "~a Pad re Jo[[o da l\fatha, instituir co
d S~IUlmente a ardem da Santissima Trin· 
S n e, para remir os cativos do poder dos 
~arracenos : concedei, como vas supplica. 

r' os, que , pela intervenciio dos seus me-
J~s ' '1' l' do ' ,so.lamos corn o vosso auxi 10 lvres 

caltveiro da alma e do torpo. 

di~eze agora a Commemor:u;ăo do S<1nlO ou sanIa do 
e~' proCurando adiante o que Ihe Mr competente: 

ePoJ8 a 

COMMEl\IORAc;ÂO 

DOS SANl'OS, 

q11e. to~os aqui devem dizer de joelhos, r08to qne 
1130 SCjăo cavallciros miJitares nem Jl'lnăos krccl
~(}s. 

(' .l\ntiph, O' santos de Deos, dignai-vos 
1& ' d lllterceder pela nossa salvacăo e de to-
Os Os tleis. 

6,1, Exultai-vos e alegrai-vos ilO Senilor, 
R~iustos . 1(. E alegrai-vos ta'llbem, os que 

S rectos de coracâo 
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OREMOS. Protege, Domine, etc. 

Protegei, Senhor, e defendei perpetU~" 
mente o vosso povo, que justamente coli' 
na no poderoso patrocinio dos bemavef\' 
tur'ados S. Pedro e S. Paulo, e dos ou tra! 

vossos Apostolos. 
N6s vos supplicamos, Sellhor, que OS 

outros vossos santos, em todo o caso, nOs 

ajudem, para que, ao mesmo tempo que 

honramososseus mel'itog e virtudes, e"pe' 
rimentemos os effeitos do seu poder e pa' 
trocinio; que nos concedais a V05sa paZ 

em os nossos tempos, que apartcis toda a 
iniquidade e corrupcăo da vossa Igreja; 
que dirijais os nossos passos, accoes e 
vontades, e de todos os vossos servos, p:i ro 
o caminho da salva\(ăO e de uma prospe' 
I'idade feIiz; que recompenseis corn os be ns 

eternos a todos os que nos fazem be Il1 

neste mundo, e que concedais sem c1emor~ 
o sempiterno descan\(o a todos os neis qu f 

fallecerăo na vossa gra\(a. Por nossO Se
nhor Jesu-Christo , que comvosco ',ive e 
reina, em unidadedeDeos Espirito'Snn10, 
por todos os seculos dos secu 105. Ame/l· 
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h'1· Ouvi, Senhor, a minha oracao. 1(. E 
C egue a vas o meu clamor. 1. Louvemos 
ao Senhor. 1(. Demos gracas a Deos. y. E 
~s al mas dos fiEiis, por misericordia de 

eos, descancem em paz. r{. Amen. 

COMPLETA. 

b Ave, Maria, etc. jr. Converte-me, 6 
e08, Salvador n0880. p{. E apartai de nas 

aVossa ira. t. Deos, entendei em minha 
"Juda. 

IV. Senhor apressai-vos em soccorrer-
me. ' 

PSALMO 128. Smpe expugnaverunt, etc 

Ja desde minha mocidade muita .. vezes 
ma .angustiărăo, diga-o agora Israel. 

Ja desde minha mocidade muitas vezes 
n\a angustiărăo todavia nâo prevalecerâo 
COntra mim. ' 

SObre as minhas costas trabalhărao os 
fleccad . "'d d ores, prolongarăo a sua lfiJqU! a e. 
doO ~enhor, que Eijusto, cortou as cervizes 

s Impios. 
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Confundao-se, e tornem-se atraz tado! 

os que aborrecem a Si ă o. 
Sejao coma a herva do telhado que sece;1 

antes que a arranquem. 
Corn que n:'io enche sua mao o segndOr 

nem seu braco o que ata as paveas. 
Nem tampouco os que pass ăo dizeJn : }. 

benCăo do Senhor seja comvos::o ; neis "os 
abencoamos em nome do Senhor. 

Gloria ao Padre, etc. 

PSALMO 129. De p1'ofundis, etc. 

Das profundezas clama a veis , Senhor· 
Senhor, ouvi a minha voz ; sejăo vossos 

ou vidos atten tos â voz de mi n has supplicn~' 
Se observardes, Sonhor. nossas iniq:ll; 

dades; quem, Senhor, poderă subsisLlf 
Porem, Senhor, comvosco er,tă o pcr~ 

dăo; por causa de vossa lei, Senhor, ptlZ 

em vos minha confianca. 
A minha alma estă confiada em sua pa' 

Javra. 
Desde a vigilia da manhă at~ 6. noi te , 

espere Israel no Senhor. 
Porque no Senhor estă a misericordi a I 

\). nelle ha copiosa redempcao. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



COMPLETA. 

E 1 l lele mesmo ha de remir a 
o~as suas iniquidades. 

loria ao Padre, etc. 

If!:)!) 

Israel de 

HYlI1NO. Domine, non est, eLe. 
ne Senuor, meu coracăo, se năo exalLou , 

m meus olhos se levantal'ăo; 
Nem andei em grandezas, nem em COll-

as ma 'lh . raVI osas para mim. 
(\ Se eu nao tinha sentimentos humildcs. 

pelo Contrario elevei o meu coracao ; 
ti COmo um menino, apar\.ado jă do pcito 
s:. sua 1\1ăi , esta em sens bracos, aSSl1I1 

J~ o galardăo na minha ahna . 
.... spere Israei no Senllor, desd<l ag(,ra 

IlaI' a lodo sem pre. 
Gloria ao Padre, etc. 

HYMNO. lIfemento 1'erum. (>tc. 

O' tu, que o mundo fizeste, 
Olba, que quando nasccste 
Do venlre da Virgem pura, 
Tomaste a bumana figura. 

Cheia de r,ra~a, M3i pia, 
Defende-nos do inimigo, 
I! na ultima ar,oOl., 
Achemos em ti abrigo. 
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Jesus seja engrandccido, 

Da Virgem pura nascino, 
E o Eterno Padre tambem, 
Co' o Espirito Santo. Amen. 

CAPITULA. Ego mater, etc. 

Eu sou a !\lai do amor bello, ado temOr, 
e do conhecimento antigo, e da sanlu e" 
pcran~a. l'f. Demos gra~as a Deos. 

'J. Rogai por n6s, santa Măi de Deo5 , 
ti Para que sejamos dignos das proffiasS:ts 

de Christo. 
Antiph. Ao vosso patrocinio. 

Ne 1empo da Pascoa, se diz, em lugar d'CS1:1, 3 
scguinle. 

Antiph. Rainha do ceo. 

CANTICO DE SUlEAO. Nunc dimitis, elc, 

Agor'l, Senhor, ja morrerai em paz, se' 
gundo a promessa que me fizestes. 

Porque meus olhos viriio ao ::ialvado( 
que dais ao mundo. 

Determinastes que se manifeste fi vîsta 
de todos os povos como objecto de seu 
respeito a amor. 
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I ElIa Seră a luz das nacoes e gloria d~ 
~I'~ 1 
G~ ~osso povo. 

ona ao Padra eLe. 
4nt' , 

Santa ~p~: Ao vosso patrocinio recorl'emos, 
sas d Mal de Deos ; nao desprezeis as nos
livr .eprecacoes em as necessidades, mas 
Vi al-nos sempre de todos os perigos, 6 

rgern gloriosa e bemdita. 

gQ~~lelcmpo p ... cal, diz-se, cm lugar d'esla, a se-

IOI~~!tiJlh. Rainha do Ceo, alegrai-vos, Al
va la. Por quanto O que trouxestes om 
di sso Ventre. Alleluia. Resuscitou, como 
IOlSS~' Alleluia. RoO'ai por nos a Deos. AI-
, lliu C 

sa /)e Joelhos. Kyrie eleison. Christe elei-
11h

11
• J(yrie eleison. '1. Ouvi, Senllor, a mi

tno~.Ol'aCăo. IV. E chegue a vos o meu ela-

OI\EMOS. BeatlJJ et gloriosce, etc. 

rio~~S.Vos supplicamos, Senuor, que a glo
~re V.lntercessăo da bemaven turada sem· 
<l.. Irgel.n l\Iaria nos defenda, enos con-

«Za â CU. vida eterna. Por nosso Senhor Jesu-
rlSto, vosso Filho, que comvosco vi ve 
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C reina om unidade de Doos Espi rito SanlO, 
por todos .os seculos dos ~ecuJus. IV. An1C~; 

f. OUvl, Senllor, a lmn!Ja oraQllo. 11· . 
chegue a vos o meu elamul'. '1. Loureino ' 
:10 Senhor. Pl. Dcmos graQas a Doc:;. 

llEN<:Ao. 

Om ni potente De05, miserieordioso se' 
nhor, Padre, Filho e Espirito SanLo, no5 

de a sua benefio r. nos defenda scmpf(). 
IV. Amen. 

Diga·se agora ullIa das Anliphonas seguiU1C' 
conforme o tempo. ~a 

Das Ve<peras do S"bbado antes do domiolio JO 
Santl.simfl, rrindade, alt! as Vesperas do Sabba

d8 
itnles do primcil'o domingo do Advento, se dl% 
joclhos. 

Antirh. Salve, Rainha, Măi de miseri-
cordia, vida, docura, etc. . 

f. Rogai por nos, santa 1\1:1i de Deo~' ~ 
IV. Para que sojamos dignos das promesS8 

de Christo. 

OREMOS. 

Por 
Omnipvtsnte e eterno Deos, que o 

obra do Espiri to Santo preparastes o cor~t 
ea alma da gloriosa Virgem l\Iaria, paras 
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C~~na morada de vosso Santissimo Filho' 
:n ncedei-nos que assim coma a sua me
~u~ria nos alegra, a sua piedosa intorces 
da nOS favol'eca, Iivrando-nos dos males 
In Presente vida, e muito mais da eterna 
,\~rle. Pelo mesmo Sonhor Jesu- Christo. 
, ·"on. 

vt O divino auxilio esteja sempre com
seo. IV. Amen . 

• t~~ COlllplela cm dia da Purifica~;io (2 de fcvCI'ciro\ 
Se d'S Prllnriras Vespcl'as do domingo da Resurrei~ăo, 

I~ de .ioelbos a seguintc. 

Antiph. Ave, Regina cmlormn, etc. 

vobeos vos salve, Rainha dos Ceos ; Dcos 
8al~ salve, Soohora dos Anjos ; Deos vos 
do ve, raiz e porta por oode veio a luz 
eJ;Cmundo. Gozai-vos, Virge m gloflosa, de 
saI ederdes a todas em belJeza. Doos vos 
Co ve, formo~issima Creatura, e sede par;! 

!Il vosso Filho a, nossa Intercessora. e/f • Dig na i-,;.lS, sagrada Virgem, de CJue 
Vo vas louve, IY. Dai-me e~forco contra os 

ssos inimi goS . 

OI\EMOS. Concede, misericors, etc. 

COnc,edei. misericordioso Deos, um es-
H 35 
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for<;o grande fi nossa fragilidade ; para qll: 
os que celebr:lInos a memoria da sant 
Măi de Deos, corn o auxilio da sua intOr' 
eessăo, resuscitemos das nossas iniquida' 
des. Polo mesmo Senhor Jesu.Chris IO. 
Amen. 

f. O divinu i1uxilio esteja sempre co(11' 
nosco. IV. Amen. 

Ha Completa do Sabbado Santo ati! a NOa do S3~ 
bado antes do domingo da Santissima Trindadc• 
diz em pe a seguintc 

A!ltiph. Regina ca3li, etc. 

Rainha do Ceo, alegrai-vos. AJle!U ia, 
Por quanto o que trouxestes em vos50 

ventre. Alleluia. Resuscitou , coma di5~e. 
Alleluia. Rogai por nos a Doos. AlIelul~ 

f. Gozai-vos e alegrai-vos, <> VirgC o 
~raria. Alleluia. IV. Porque resuscitou 

Senhor verdadeiramente. Alleluia. 

OREMOS. Deus, qui per resurrectionem, elC. 

O' Deos, que vos dignastes alegra,r ~ 
mundo corn a Resurrei<;ăo de vosso Fdl~ 
e Senhor nosso Jesu-Ch risto : concedev 

nos que por sua santa Măi , a puriss itll,: 
Virgem lIrari3 , eonsigamos Oi ineffavBt 
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~~azores da eterna vida. Pelo mesmo Se
lOr Jesu-Christo. Amon. 

n '1. O divino auxilio esteja Eempre corn· 
oseo 111 A P . o,. men. 

b adre nosso ... Ave Maria ... e Creio em 
eos Padre ... de joelhos e em voz baixa. 

Reze agora tambem de joelhos a 

Antiph. Tota pulchra, etc. 

s ~. 'roda sois formosa, <> Maria. p{. Toda 
o~ formosa, <> l\faria. . .. 

n • E năo vos manchou o peccado orJgl' 
~al. Iy. E năo vos manchou o peccado ori· 
"Ina!. 
fii YI. Vas sois a alegria de Jerusalem . 

. Vas sois a alegria de Israel. art Vos a honra do vosso povo. p{. Vas a 
Vogada dos peccadores. 
1.O'Marialp{.O'Marial 

rn:r· Yirgem prudentissima. p{. Miii c\e
entJssima. 

a YI. !l.ogai por nos. p{. Intercedei por n6s 
o Senhor Jesu-Christo. 

V "1. Fostes, o Virgem, immaculada na 
t~~sa Con ceicăo.lV. Rogai por nos ao Pai, 

10 Filho destes â luz. 
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OREMOS. Deus, qui per immaculata1/l, etc· 

O' Deos,que preparastes um~ digu a (ilO: 
rada para YOSSo Filho. pela immacu!od', 
Conceicao da Virgem Maria, preservandOo 
a de toda a culpa, pela prevista morte d. 
mesmo Senllor seu milo: concedei-Oo.' 

'J' 
pela intercessăo d'esta Senhora que, pU J

'
J 

ficados de toda a macula, cheguem 05 ' 

gozar da vossa vista. Pelo mesmo Jesu~ 
Christo Senhor n05SO. Arnen. 

ORA<}AO FINAL. Suscipe, clementissirne, etc· 

Recebei, clementissimo Deos, pelos r~: 
gos e merecimentos da bemaventura " 
sempre Virgern Maria, e de todos os 5a~~05 
e santas, o que, mediante o vosso allx"I~~ 
houver executado corn menor imperfe1yil 
DO presente obsequio. E perdoai-me a55il~ 
mesmo com generosa bondade todos o 
defeitos que por humana miseria nelle 

houver commettido. Vas, a Deos TrinO o 
Uno, que viveis e reinais por todos oS sc· 
culos dos seculos. Amen. 

finalmente diz se em 'oz clara a ora~ăo scguiPte. 
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hU
A santissima e indivisivel Trindade, a 
Ina 'd CI' ,ni ade de nosso Senhor Jesu-Christo 

li ,UCI(lcado, a integl'idade fecunda da bea-
~slrna 1" V' "'f I'ia e g OrlOSSlma sempre Irgem" a-

Se" e ao congresso de todos os santos, 
10 Ja sernpre dado por toda a creatura, 
o Uvor, honra, gloria, e acc;ăo de grac;as; 
Po; ~os remissăo de todos os peccados 

i ll\finitos seculos dos seculos. Amen. 
~I : Bernaventurado o ventre da Virgem 
li: arIa, que trouxe o Filho do Eterno rai. 
In' E bemaventul'ados es peitos que ali-
~ntarăo a llOSSO Senhor Jesu-Chl'isto. 

de afir? llOSSO e Ave MariapeLo/iJLi:: estauo 
Sua Santidade e da santa IgreJa Romana. 
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OFF ICIO II 
DA 

VIRGEM MARIA 

NOSSA SENHORA. 

~, bb" ~o o ql1al se deve OIzer desdc as Vc~pera~ no ",1 ,' "" 
antcs do primeiro domingo do Advcnto al~ a l'I0" ~() 
Vespera do Nascimento de N, Scnh llr, e as~im 1l1~" J6 
110 dia da Annoncia~:io !la Sanlissima Virgcm, a Z!i 
mar~, 

MATINAS. 
o, d ' , "'" d de n ,01 

,z-se III o como no pr,melro O,nClO, es ,r' ~c 

a p, 427; 86 săo proprias as Li~ăe8 C I\C8POD50;',08 q 
segl1em. 

j. Dai-me a vossa bencăo. tl 
lI:. Benza-nos a Yirgem !\taria corn o se 

purissimo Filho. Amen. 

LI~AO 1. 

Missus est, etc. 
o" il 

O A njo Gabriel foi mandado por De -
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cldad d 
IIIll ~ e Galilea chamada Nazareth, a 
Ca a Vlrgem denominada Maria, desposada de; Um varâo cujo nome era Jose, da casa 
eSl

a 
,avid. E .entrando o Anjo onde. elia 

g \ a, Ibe olsse : Deos le salve, cheia de 
l'a Ca S h b 1 er ,o en or El comtigo; em( ita es tu 
Itre as mulheres. 

n i. E VQS, Senhor, teude misericordia de 
os. 1'/. Demos gracas a Deos. 

".i. O Aujo Gabriel foi enviado a Maria 
V1rg 
p. am, desposada com Jose, para Ihe 
a;OpOI' â sua embaixada; e a Virgem se 
N;1ll0rizou corn o resplandor da sua luz. 
ca o temas, Maria, q ue achaste graca para 
u III o Senhor. Couceberăs, e darăs ă luz 
lill1.lilho que seră chamado O tilho do Al-

sSHho 

() '1. O 'Senhor Deos Ihe dară o throno de 
Ca aVid seu Pai, e reinarâ eternamente na 
u~a de Jacob. Conceberâs, e darăs â luz 
li .filho que seră chamado o Filho do Al-

SSlmO. J/. Dai-me a vossa bencăo. 
c 'i

d
· A mesma Virgem das virgens inter

o a Por nos ao Senhor. II. Amen. 
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LIQAO II. 

Qure cum, etc. 

Ouvindo elia estas palavI'as, se turbol\' 
'dc' 

pelo que se Ihe dizia; e estava cons ' .. c 
rando que saudacao soria. Entăo Ihe d,s~e 
o Anjo : Nâo temas, Maria, porque achas o 
graca para corn Deos. Conceberas nO t

O

Jll 
ventre, e daras a luz um filho a qU

B
d8 

daras o nome de Jesus. Este sera graJl 

e se chamara Filho do Allissimo, e o se: 
nhor Deos Ihe dara o throno de David SO 

Pai, e reinarâ eternamente na casa de Ja' 
cob, e o seu Reino nao tera fim. . de 

"f. E vos , Senhor, tende misericordla 

nos. Ij. Domos gracas a Deos. r 
.,. Ave, l\faria, cheia de graca; o Senh~o 

e comtigo. Vira sobre ti o Espirito Sao . 
ea virtude do Altissimo te fara eornJJ'a~ 
por 1SS0 o santo que nascera de ti ~"r 
chamado Filho de Deos. '0 

Ij. Como se fara isto, por quanto n.~ 
conheco varao? E respondendo o j\.!1J ' 
Iha disse : Vira sobre ti o Espirito sallto: 
e a virtude do Altissimo te fara sornbr3 ' 
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Ilo r i 
ch sso o santo que nascera de ti sera 

;tnad? Filho de Deos • 
. Dal-me a vossa bencao. 

llh~' Pela Virgem ~făi, nos conceda o Se
r a paz e a salvacăo. 

LHţAO III. 

Dixit autem. etc. 

fQt~i~ se entăo ~raria ao Anjo: Como se 
~ ISto, por quando nao conheco varăo? 
SO]reSpondendo o Anjo, Ihe disse: Vira 
<\1~i~e.lt o Espil'ito Santo, e a virtude do 
sQn SIIno te fara sombra; e por isso o 
[10 ~ que nascera de ti se chamara Filho 
cOlle !los. E tam bem Isabel, tua parenta, 
~Cr ebeo um filho na sua velhice, a com 
~Ol(l esteril, como a chamavao, esta ja no 
Sive~ Inez; porque a ~eos ~ada ? impos
Va d' Dlsse entăo Maria: Els aqUl a escra
lUa o Senhor, faca-se em mim segundo a 

j. Palavra. 
nos ' E vas, Senhor, tende misaricordia da 

1"(' rt. Damos graCfts a Deos. 
Caz ti:ftecebe, Maria Virgem, o qua Deos te 

Izer pelo seu Anjo. Concebaras, a da-
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râs li luz a Deos e IIomom l'untam coIO : . to' 
pela que seras chamada Bemdita entre 
das as mulheres. 

j. Darâs â luz um filho, e ficaras sel~: 
pre Virgem. Conceberâs e ficarâs 01

al, 
O' conservando-te sempre pura e imm aG ~ 

lada; pela que seras chamada Hemd!l' 
entre todas as mulheres. 

,. Gloria ao Padre, e ao Filho, e aO IlS' 
pirito Santo. '13 

Jj. Pelo que seras chamada Berndl 

entre todas as mulheres. 

D ap:'(,' O Hymoo T. eumlaudamuJ, ctc.,quc fie.. . d~ 
430, oesle tempo '10 i\.d\"relo si> se diz nos d13' r 
Conrci<;.10 e IÎxpcclac;;ăo da Scobora, 0"8 qllJCS, ~, 
isso mcsmo. se oăo diz o proposto. "'. Reeebe, 1\131 

Virgem. 

LAUDES. 

j. Deos, elltelldei, etc., coma a p. 43~' 
Antiph. O Anjo Gabriel. 

43~' PSALMO 93. Dominus regnavit, etc., p. 
3 

Antiph. O Anjo Gabriel foi mandado 

)Iaria Virgem, desposada corn Jose. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



LAUDES. 503 
A.11hph. Ave, l\1aria. 

Ps 
;\J.~ro 99. Jubilate Deo, etc., pag. 433. 

S Antiph. Ave l\faria cheia de grat'a o enh· " " , 
Il) I Or e comtigo; bemdita es tu entro as 
~ heres. Alleluia. 

IItiph. Năo temas. 
Ils 

<lLMo 62. Deus, Deus lIIeus, etc., p. 434. 

II' .<lntiph. Năo temas, l\faria, achaste graca 
<Ira C b' d ' ii 1 Om o Senhor: conce eras, e aras 

Uz Um I1lho. Alleluia. 
tlntiph. O Senhor Ille dara. 

C;\NTlCO. Benedicite, pag. 437. 

b .Antiph. O Senhor Ihe dara o throno de 
UVid Seu Pai e reinarâ eternamente. 
Antiph. Eis ~qui a escrava do Senhor. 

llsAL1t(O 147. Laudate Dominum, etc., 
pag.439. 

fa .Antiph. Eis aqui a escrava do Senllor, 
Ca~se em mim segundo a tua palavra. 

CAPITULA. Egredietur, etc. 

Sah ira Uma vara da raiz de Jesse, e su-
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birâ uma fior da sua raiz e descanCar3 , , 
sobre elle o Espirito doSenhor. Ii. DeiJlo 

grayas a Deos. 

I!YMNO. O gloriosa virginum, etc., como 3 

pag. 443 . 

.,. Bemdita as tu entre as mulheres. 
q. E bemdito a o fruto do teu ventre. 
Antiph. o Espirito Saoto. 

CANTICO. Bencdictus, pag. 444. 

Antiph. o Espirito Saoto desceră pa:~ 
ti, ci !\Iaria, năo temas : conceberâs, e tera' 
no venLre ao Filho de Deos. Alleluia. , 

De joelhos. Kyrie eleison. Cbriste ele l ' 

, son. Kyrie eleison. 
j. Ouvi, Senho!', a minh.a. orayăo. II. li 

chegue a vas meu c1amor. 

OREMOS. Deus, qui de beatre, etc. 
'O 

O' Deos, que pela embaixada do AIl) 
quizestesque o vosso Verbo se vestisSedU 

nossa carne nas entranhas da bemaventtY 

rada Virgem Maria; conced ei aos vo ssos 

humildes servos que os que cremos sef 
elia verdadeira Măi de Deos, nos ajud 011J 
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as Su • 
Il) as lntercessoes para comvosco. Pelo 
. I.lsrno Jesu-Christo Senhor nosso. Amen. 

'rudo como a pag. 441. excepto o seguiote. 

PRIl\fA. 
'rudo como a pag. 4M. excepto o aeguintc. 

~f f\~tiph. O Anjo Gabriel foi mandado a 
arIa Virgem, desposada corn Jose. 

CAPITULA. Qure est ista, etc. 

nl}lJ rna Virgem concebera, e dara a luz um 
In 10 qUe tera por nome Emmanuel. Co
'''er'-o a rnanteiga e mei, para saber reproval' 

mul e escolher o bem. 
;. ])~rnos gracas a Deos. 

eu . ])lgnai-vos, sagrada Virgem, de qUI) 

Vo vOs louve. 1(. Dai-me esforco contra os 
~so~ inimigos. 

111' ~ JOelhos. Kyrie eleison. Christe eleison. 
orar~~ eleison . .,. Ouvi, Senhor, a minha 

ţ'lO. ry. E chegue a vas o meu clamor. 

OllEMOS. Deus, quide &eatre, etc. 
O']) 

~\ji- 80S, que pela embaixada do Anjo 
7.esles que o vosso Verbo se vestisse d:l 
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/lossa carne nas entranhas da bemaventtl' 
rada Virgem ~faria : conredei aos VOS50S 

<1'( humildes servos, que aos que cremos . 
elia verdadeira Mai de Deos nos uJ' Ud el11 

. '10 
as suas mtercess5es para comvosco. pc 

Ile 
mesmo Jesu-Cbristo Se/lhor nosso, q 
comvosco, etc. f 

..,. Ouvi, Senhor, a minha oracăo. Ii· ~ 
chegue a vos o meu clamor. j. LouveJ110~ 
ao Senhor. p/. Demos gracas a Deos.1. t.' 
almas dos fieis, por misericordia de Deo5, 
descancem em paz. Ij. Amen. 

TEReA. 

Tudo como a pag. 460, excepto o segLlio lC. 
O 

Antiph. Ave, Maria, cheia de graC3 , , 

Senhor e comtigo; bemdita es tu entre ~ 
mulheres. 

CAPITULA. E[Jj·e.ltetur, etc. 

Sahirâ uma vara da .raiz de Jesse! e ~~; 
bira uma fior da sua ralz; descancara 50 

elia o Espirito do Senhor. 
"1. Demos graca!\ a Deos. 
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1. 1(. Estao eheios de graca os vossos 
:lb1os. ;. Por isso Deos vos abencoou para 
" ()mpI'O, 

s De joelho •. Kyrie eleison. Christe elei
lan. Kyrie eleison. ,. Ouvi, Senhor, a 
c~lnha oraCăll. r(. E ehegue a v6s o meu 

amor. 

Olle!tros. Deus, qui de beatre, etc., como 
a pag. 1\04. 

SEXTA. 

'rudo COmo a pag. 46·i. excepto o seguinte. 

h Antiph. Nlio temas, Maria, aehaste graca 
~ara C b' d ' ;i 1 Om o Senhor ; eonce eras, e aras 

Uz Uln 61ho. Alleluia. 

CAPITULA. Dabit ille, etc. 

s O Senhor Ihe dara o throno de David Cu l' . 
JQ. al, e reinara eternamente na casa de 

Cob, e o seu Reino năo tera fim. 
~' Demos gracas a Deos. 

fi. ~ Bemdita sois v6s entre as mulheres, 
D bemdito e o fruto do vosso venlre. 

e joelhos. Kyrie eleison. Christe el ei-
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son. Kyrie eleison. 1. Ouvi, Senhor. D 

minha oracâo. 1(. E chegue a ves o me~ 
clamor. 

OREMOS. Deus, qui de beatllJ, etc, como 
a pag. 504. 

II 
NOA. 

Tudo como a pag. 468. excepto o segumtc. 

Antiph. Eis aqui a escrava do Senho!', 
fac.a-se em mim segundo a tua palavri!' 

CAPITULA. Ecce Vir!Jo, etc. 

Uma virgem conccbera, e dara ă luz t1~1 
filho que tera por nome Emmanuel. CO~ 
mera manteiga e mei, para sabeI' reprOv~ 
o mal e escol her o bem . 

IV. Demos gracas a Deos. _ 
1. O Anjo do Senhor annunciou a M~ 

ria. 1'/. Concebeo do Espirito Santo. " 
De joelhos. Kyrie elcison. Christe ele~, 

son. Kyrie eleison. 1. Ouvi, Senhor, a (111 

nhaoracăo.ţt-.E chegue a ves o meu cla(l10r. 

OREMOS. Deus, qui de beatllJ, etc., corno 
a pag. 504. 
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VESPERAS. 

~h.\v~, Maria. ele. Deos, entendei em mi· 
a aJuda, etc. 
A:ntiph. O Anjo Gabriel. 

il 
SAlMo. Dixit Dominus, etc., a pag. 472. 

~r A.~tiph. O Anjo Gabriel foi mandado a 
llrlll Virgem desposada corn Jose. 
A.ntiph. Av~, Maria. 

J'>SALMO. Laudate,pueri, etc., pag. 473. 

S~11.ntiph. Ave, Maria, cheia de graca , o 
rnu~hor ti comtigo ; bemdita es tu entre as 

A. heres. Allelulll. 
ntiph. Năo temas. 

t>SA lMo. Lretatus sum, etc. , pag. 462. 

~u;ntiph. Năo tem as, ~raria, achasle gra
dartara corn o Senhor; conceberăs, e 

<1 Să luz um fiino. Alleluia. 
ntiph. O Senhor Ihe dara. 

ilSAlMO. Nisi Dominus, etc., p. 469. 
A.nt· h 

bav'd~P . O Senhor Ihe dara o throno de 
1 seu Pai, e reinara eternamente. 

~l 36 
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Antiph. Eis aqui a escrava do Sen hof' 

PSALMO. Lauda, Jerusalem. etc., p. 41;)· 

Antiph. Eis aqui a esera va lo Senhor, 
faca-se em mim segundo a tUfi palavra. 

CAPITULA. Egredietur, etc. 

Sahirâ uma vara da raiz de Jess8, e subici 

uma fior de sua raiz ; e descancarâ sobre 
elle o Espirito do Senhor. ~. Demos gra' 
cas :l Deos. 

HVMNO. Ave, maris stella, etc., p. 416. 

CANTICO. Magniflcat, etc., p. 478. 

Antiph. O Espirito Santo descera paru 
ti, 6 Maria; năo temas. Conceberas, e :e' 
ras no ventre ao Filho de Deos. Allel tJ13 ' 

01lEMOS. Deus, qui de beatre, etc., p. ~M· 
. Of' 

TodaA as r,ommemora~iles como DO pl'imelOr 

ticio, pag. 481,elC. 
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COMPLETA. 

le~uUdO como no primeiro Oflicio, pag. 481, excepto o 
" IUte. 

CAPITULA. Ego mater, etc. 

nl~lna virgem eoneeberă, e dară a luz um 
In o qUe tera por nome Emmanuel. Co
"'er' 
O a manteiga e meI, para saber reprovar 

lllal e escolher o bem. 
;. ))emos gracas a Deos. 

ti . (} Anjo do 8enhor annuneiou a Ma
n, Pl. E coneebeo do Espirito 8anto. 

C.\~TIco. Nunc dimittis, etc., p. 590. 

ti,~ntiph: O Espirito Santo deseera para 
tii ~Iarl:t; năo temas : eonceberas, e te-b n~ Ventre ao Filho de Deos. Alleluia. 
son.e Joel1~os. Kyrie eleison. ,Christe elei
lllÎnh l{yne eleison. 1. OUVl, S~nhor, a 
cla a ora<;ăo. -It. E chegue a vos o meu 

Inor 
°lll!lo! • 

Os. Deu$, qtti de beatre, etc., p. 50,1-, 
li. Ou . . h Che VI, Senhor, p.lln a oracăo. -It. E 
glIe. . YF L 

~() S " vos o meu clamor. /f. ouvemo!! 
cObor. It'. Demos gracas a Deos. 
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BENQAO 

o omnipotente Deos, misericordioso 5/J' 
nhor, Padre, Filho, e Espirito Santo, noi 
d'; a sua beneao, enos defenda sempre. 

IV. Amen. 

ANTIPHONA FINAL, 

que se dira tambem de joelho8. 

Alma Redemptoris, etc. 

Santa Măi do Redemptor, Porta fraJl~~ 
do Ceo, e brilhante Estrella do mar, SO , 

correi ao Povo Christăo, que procura 10 
vantar-se do abysmo da culpa. V6s qu~; 
tomando aquelle Deos te salve da boca dil 

S. Gabriel, gerastes , corn admiraeăo dO 
natureza, ao vosso santo Creador, se ll . 

e ficando Virgem antes e depois do part~; 
usai da vossa misericordia corn todoS 

peccadores. da' 
1. O Anjo do Senhor annunciou a IJJ' 

ria. Iţ'. E concebeo do Espirito Santo. 

OREMOS. Gratiam tuam, etc. 
o! 

Infundi, Senhor, como vos supplicaJll(p 
a yossa graca em as nossas almas i pa 
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qUe n6 . - A . Co s, que pela annunCiacao do llJO 
Je llhecemos e veneramos a encarnacăo de 
Xâsu-Christo, vosso Filho : pela sua paili;, e.~orte de cruz, sejamos conduzidos 
Ch ?Ila da resurreicao. Pelo mesmo Jesu-

rlsto. Amen. 

0;8' O divino auxilio esleja sempre com-
Co A Il .~. men. 
adre A . C ' ba nosso ... , ve mana ... , e relO em 

o. Pad b . 
~ re . .. , em voz atxa. 

Ola pulchra, etc., como a pag. 495. 
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~~~~~~KH~~~~~~ 

OFFICIO III 
DA. 

VIRGEM MARIA 

NOSSA SENHORA. 

CI'~1 o qual se devc dizer desde as primciras Vesp de' 
do nascimenlo de N. Senhor (a 24 do mez de. G" 
l cmbl'o) ale o dia lodo da l'u!'illca\iăo da ss. 'fIr 
l\ 2 de fcvereiro. 

l\IATINAS. 

Tudo como DO I'rimciro OfHcio, p. 407. 

LAUDES. 
Deos, entendei, etc., p. 408. 
Antiph. O admiravel commercio I 

PSALMO. Dominus regnavit, etc., p. 414. 
Antiph. O' admiravel commercio I ~ 

Creador do genero humano, tomando \ld9 
corpo animado, dignou-se de nasce f 
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ltgem eio ; e nascendo homem, sem consor, 

dad de Varăo, nos participou a sua divin-
e. 

ilSALArO 99, Jubilate Deo, etc., p. 434. 
A.nt· h da V. Ip • Quando nascestes ineffavelmente 

tur ltgem, se cumprirăo entao as Escri
Vel~8. Descestes, como a chuva sabre um 
vOs ~, para salvar o genero humano. Nos 

4n o~vamos, nosso Deos. 
hph Como a carca. 

ils.\. 
Lldo, Deus, Deul meu8, etc., p. 435. 

4nt' h ser tP. Como a carca de Moyses se con-
eon~OU ardendo, sem se queimar; assim 
Vir'iecemos e confessamos que a vossa 
illl g lldade fecunda se conservou sempre 
Ilo lllaculada. Miii de Deos, intercedei por s, 

<'1ntiph. Produzio o seu fruto. 

CAl';TICO. Benedicite, etc., p. 437. 

le~~tiPh. Produzio o seu fructo a raiz de 
gelll ' nasceo a Estrella de Jacob; a Vir
lllos deo li. luz o Salvador. Nos vos louva-

A ' nosso Deos "nt· . 
Iph. Este Ei o Salvador. 
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PSALMO. Laudate, etc., p. 439. 

Antiph. Este e o Salvador que noS ge:, 
rou J\faria, a cuja vista exclamou JoaO, d'v 
zendo : Eis aqui o cordeiro de Deos, (I~o 
tira os peccados do mundo. Accresce/llili 

Alleluia, se f6r antes da Septuagesima. 

Capitula, Hymno, coma l 'paIT. 442. 
, 

Antiph. Admiravel mysteriol 

CANTICO. Benedictus, p. 444. 

Antiph, Admiravel mysterio se declar: 
hoje 1 Renovâo-se as naturezas. DeOs So 
faz homem, ficando o que era, toman d°

tfl que năo era, sem permittir divisâO ne 
mistura. " 

De joelhos. Kyrie eleison. Christe elBI 

son. Kyrie eleison. $ 
y. Ouvi, Senhor, a minha oracâo, r{. 

chegue a vas o meu clamor. 

OREMOS. Deus, qui salutis, etC. 

O' Deos, que pela virgindade fecunda d; 
bemaventurada Maria, participastes aO gr' 
nero humane os premios da salvacaO ete 
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Oa· 
ri~ COncedei-nos, vos rogamos, que expe-
favente.mos quanto e poderosa a nosso 
la Or a lntercessâo d'aquella Virgem, pe
Vid~ual merecemos receber ° Autor da 
Vo il nosso Senhor Jesu-Christo, Filho 

SSo q E .. 
Santo' ~e com:osco, e cdom o Splflto 
A.", ' Vlve e reilla por to os os seculos. ",en_ 

rUdo o llIais como DO principio do Off!clo, p. 446 

PRIMA. 
lUd 

o o COrn a pag. 4M, excepto o seguintc. 

A.ntiph. O' admiravel commercio I 

~S.\t1lto. Deus, in nomine tuo, etc., p. 433. 

CrA.ntiph. O' admiravel commercio 1 O 
Ca eado r do genero humano, tomando um 
Vi?a animado, dignou-se de nascel' da 
cio Ilem; e nascendo homem sem consor
dad de varao, nos particip ou a sua divin-

e. 

CaPiI I u a. etc., como a pag .• 58. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



OFFICIO III. 

TERI;A. 

Tudo como a pag. 460, excepto o seguinte. 
. 1111 

Anhph. Quando nascestes ineffavelrne " 
da Virgem, se cumprirâo entao as Escr~1 
turas. Descestes, como a chuva sobre I:~ 
vallo, para salvar ao genero humano· ~ 
vos louvamos, nosso Deos. 

Capitula, etc., como a pag. 463. 

OREMOS. Deus, qui salutis, etc., p.416. 

SEXTA. 
Tudo como Il pa6. 46" , excepto o seguibte. 

O' 
AntiJlh. Como a care a de Moyses se C~Ol 

servou ardendo, sem se queimllr; ass:s~ 
conhecemos e confessamos que a ,,0 re 
virgindade fecunda se conservou 5e~Pof 
immaculada. l\Iă i de Deos, intercede l P 
n05. 

Capitula, etc., como a pag. 467. 

OREMOS. Deus, qui salutis, etc .. , p.416• 
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NONA. 
1'Udo cOmo a pag. 468, excepto o seguinte 

.tI.nt · J toU tp~. Este ti o Salvador que nos ge-
zeOdM.ana, a cuja vista exclamou Joao, di
tir o: Eis aqui o cordeiro de Deos, que 
.\lIa os. peccados do mundo. Accrescentani 

elUla, se for antes da Septuagesima. 
CapilUI a, elc .. como a pag. 470. 

Ol\&MOS. Deus, qui salutis, etc., p. 416. 

VESPERAS. 

co~ve, !\Iaria, elc. Deos, attendei, etc., 
.ti. o a p. 471.. 

Iltiph. O' admiravel commercio 1 

'PS .... LMO. DixitDominus, etc., p. 472. 

~e~' admiravel commercio 1 O Creador do 
lna;ro humano, tomando um corpo ani
na o, dignou-se de nascer da Virgem; 
no:Cend? homem, sem consurcio de varao, 

A Partlcipou a sua divindade. 
<>nt· tph. Quando nascestes. 
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PSALMO. Laudate,pueri, etc., p. 473. 

Antiph. Quando nascestes ineffa"el~ 
mente da Virgem, se cumprlrăo entăO ~; 
Escrituras. Descestes, como a chuva sob 
um vello, para saI var o genero humauO< 
Nos vos louvamos, nosso Deos. 

Antiph. Como a carea. 

PSALMO. Lmtatus 8um, etc., p. 462. 
II' 

Antiph. Como a earea de lIfoyses se CO'~I 
servou ardendo, sem se queimar; a5

51 
'1 

55' conhecemos e confessamos que a '1/0 o 
virgindade fecunda se conservou selllpr r 
immaculada. Mai de Deos, intercedei po 
nas. 

Antiph. Produzio o seu fruto. 

PSALMO. Nisi Dominus, etc., p. 469. 
. dl 

Je~:~i~:'s~;~~uii~t~el~~u d~~~~~ba; r:J~j~~ 
gem dea â luz o Salvador. Nas vos IOu~ 
mos, nosso Deos. 

Antiph. Este 6 o Salva dor. 

PSALMO. Lauda, lerusalem, etc., p. 47~' 
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J\. t' ~I ~ tph. Este e o Salvador que nos gerou 

b~l'la, acuja vista exclamouJoăo, dizendo: 
,"IS aq . Pc Ul o cordeiro de Deos, que tira os 
lUiccados do mundo. Accrescentara AlIe-

a, se for antes da Septuagesima. 
Co!h' ,.ltula, Hymno, etc., como a pag. 476. 

A.ntiph. Grande mysterio t 

CA~TICO. Magniflcat, etc., p. 478. 

~. A.ntiph. Grande mysterio de heranf,:a di
cinat O ventre d'aqueJla, que năo conho-
8:° ~arăo, e feito templo de Deos; o qual 
In nao manchou tomando d'eJla carne hu
ri~na. Virito tod'as as gentes, e dirăo : Gl0· 
~a~o sejais, divino Senhor.. . 

s e joelhos. Kyrie eleison. Chnste elel
°n K . ..,i Yl'le eleison. 

el . Ouvi, Senhor a minha oraQâo. ~. E 
legue a Vos o me~ clamor. 

OIlIl140S. Deus, qui salutis, etc., p. 416. 
'roda ftcio 8 as Commemorac;6eS como DO prlmeiro ar· 

, pag. 425, etc. 
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COMPLETA. 

Tudo como no primeiro Oflicio, pag. '87, etcCpll 
o scguinle. 

Antiph. Grande mysterio I 

CANTICO. Nunc dimittis, etc., p.490. 

Antiph. Grande mysterio de heranvu dl' 
vina I O ventre d'aquella, que nao conhC~ 
cec varăo, e fcito templo de Deos; o qU n 

se nilo manchou, tomando d'ella carne hU' 
mana. VirITo todas as gentes, Il dirao: aW 
rificado sejais, divine Senhor. . 

De joelhos. Kyrie eleison. Christe elel' 
50n. Kyrie eleison. g 

.,.. Ouvi, Senhor, a minha oracllo. lI" 
chegue a v6s o meu clamor. 

OREMOS. Deu~, qui salutis, etc. 

O' Deos, que pela virgindade fecund: 
da bemaventurada ~faria, participasteS ~ 
genero humano os premios da salvac~~ 
eterna: concedei-nos, vos rogamos, q o 
experimentemos quanto e poderosa a nos~~ 
favor a intercessâo d'aquella Virgem. pe 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



COMPLETA. 523 
qUal . 
~os merecEimos receber O Autor da vIda , 
qUa~O Senhor Jesu-Christo, Filho vosso, o 
de b COmvosco vive e reina, em unidadc 
las d eos Espirito Santo, por todos os secu-

j Os seculos. Amen. 
Cheg OUVi, Senhor, a minha oracao . .\1.'. E 

j Ue a vris o meu cI amor. 
n h e' Louvemos ao Senhor.lt. Demos j?;racas 

U Os. -

BENQAO. 

S O Om . . . d' enh nlpotente Deo!> e mlsencor 1080 

~os d~r, Padre, Filho, e Espirito Santo, 
~. <\ a Sua bencăo enos defenda sempre. 

men. 

Antiphona que se dira dejoelhos. 

sAlma RedemptOl'is, etc. 

<la ~~ta !\lai do Redemptor, Porta franca 
corre . o e brilhante Estrella do mar, soc
"aOtal ao povo christao, que procura le
torn~:~se do abysmo da culpa. Vris que, 
S. GUb ~ aquelle Deos te salve, da boca de 
natUre rlel, gerastes, corn admiracao da 
Ucaod:a, .ao vosso santo Creador, sendo e 

Vlrgem antes e depoi~ do parto : 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



5:h OFFICIO m. 
usai da vossa misericordia com todoS OS 

peccadores . 
f. Aindadepois do parto ficastes Virgelll 

purissima. ll'. l\făi de Deos, intercedei por 
nOs. 

OREMOS. Deus, qui salutis, etc. 

O' Deos, que pela virgindade fecunda d3 

bernavent.urada Maria, participastes aO g_o' 
~: IO nero humano os premios da salva .. ' 

eterna: concedei-nos vos rogamOS, qUO 
, v SO 

experi men temos qu an to e poderosa a nOS 1 
favor a intercessăo d'aquella Virgem, pO n 
qual merec~mos receber o Autor da vida, 

ssonosso Senhor Jesu-Christo, Filho vO 
Arnen. 

'1. O divino auxilio esteja sempre colll~ 
nosco. Amen. III 

Padrenosso ... , Ave l\Iaria ... , eCreio6 

Deos Padre .... em vaz baixa. II 
Antiph. Tota pulehra, etc., coJllo 

p.49;'. 
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COMMEMORACOES 

QUOTIDIANAS, 

UMAS PROPRIAS, E OUTRAS COM~1UNS, 

QUE SE DEVE~f REZAR 

NAS LAUDES E VESPEIţAS, 
qntc. da CommemorafiJo Gefal 

dos Santol. 

CO~rl'rIEMORAqOES PROPRIAS. 

lJQ ~a. qW\CS niiQ cplrăo os My&!crios de N. Scnhor., 
la t 8e dirillir a clla Ioda o antecedente Of/iclO. NelU 
blirnb~~ o Mysterio da Circumcisăo do Scnho~, no 
~ lIlelro de Ja neiro, por ter a mesma Or3<;ao, e 
tl'lIhPhona de Benedic/ul e Magniflca/, que entăo se 

.tăo 00 3° Officio. 

JANEIRO 6. 
FESTA DOS REIS MAGOS. 

1 IVa, Laudes. Antiphona. Hoje se unio a 
cte~a ao Esposo celeste, porque Jesu

rlsto Ibe lavou e purificou as culpas no 
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rio Jordao. Correm os Magos com as SU[I' 

olfcrWs para os reaes desposorios: e feito ~ 
vinho da agua, se alegrăo os convidadoS , 

,r o Adorai a Deos. Alleluia. p/. Todos 05 

seus Anjos. Alleluia. 

ORE~lOS. Deus, qui IlOdiel'na, etc. 

O' Deos, que no dia de hoje revelastes ~ 
vosso Unigenito aos gentios, diriginJo-o~ 
corn a luzd'uma estrella: concedei-nos pOl 

vossa bondade que, pois ja vos conhece-
mos pela fe, sejamos elevados a conterPd
plaI' claramente a suprema magestade a 
vossa gloria. 

Nas Vespel'as. AntiphoCelebramos ad?!': 
nado com trez milagres este santo dIa' 
porquc hoje a estrella conduzio os M3g0~ 
ao prcsepio, hoje da agua se fez vinho pa 
l'a a~ bodas, e hoje quiz Jesu-Chrislo S(J~ 
bapllsado por Joao no rio Jordao para pO 

salvnro Alleluiao 
)f o Os reis de Tharsis e das ilhas preseP-

tarao as suas offerlas. 110 Os reis doS Mir 
bes e de Saba trarăo os seus donatiVos, 

A ol'a~ao como acima. 
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JANEIRO 2,/ • 

SANTA IGNEZ, VIRGEM E MARTYR. 

, ,Nas Laudes. Antiph. Jă vejo o que dese~ 
~el, jă tenho o que esperei, e ja estou uni

a nos Ceos aquelle a quem, vivendo na 
terra, amei corn toda a devocao. 

b';' Estao cheios de graca os vossos la-
108.1'(. Por isso Deos vos abencoou para . 

Sernpre. 

OI\F!MOS. Omnipotens, sempiterne, etc. 

r Omnipotente, eterno Deos, que elegeis 08 

/aC08 do mundo para confundir todos os 
bortes : concedei propicio que os que cele
I rarnos a festividade da bemaventurada 
gnez, virgem e martyr vossa, experimen-

tern .. 
Os para comvosco o seu patrocllllO. 

Nus Vesperll3. Antiph. Estando a bem
Venturada Ignez no meio das chammas, 
~rava ao Senhor; estendendo as maos e di
eend o : Omnipotente, adora~el, veneravel, 
et tremendo Deos, eu glorlfico, e 10uTo 

ernamente o vosso nome. 
Ol) . erso e orQ.fâo coma acnl!a. 
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JANEIR025. 
CONVERSA O DE S. PAULO. 

NasLaudes. Antiph. Veis que me seguîS~ 
tes, estareis sentados nas vossas cadeiras, 
julgando as doze tribus de Israel, diz o 
Senhor. 

y. Veis sois vaso de eleicao, ci S. paulo 

Apostolo. 1:)'. Pregador da verdade em todO 

o mundo. 
OREMOS. Deus, qui universum, etc. 

O' Deos, que instituistes a todo o mU\l~O 
corn a pregacll.o do bemaventurado pau o 
Apastolo: concedei-nos por vossa bOn~ 
dade que, pois celebra mos neste dia a sua 
conversăo, cheguemos a v6s, seguindo OS 
seus exemplos. . S' 

Nas Vespel'as. Antiph. O' S. panlo Apa s 
tolo, pregador da verdade e doutor d3

S 
gen les, intercedei por nos a Deos, que "o 
elegeo, 

O versa e orafao coma acima. 

FEVEREIRO ~. 
SANTA AGUEDA, VIROEM E MARTfR. ul~ 

Nas Laude!. Antiph. Uma gtande ni 
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tI.da:o de gentios, correndo ao sepulcro da 
V1rgettl, tomârăo o seu vea contra o fogo: 
e oSenhor mostrou logo quo pelos mereci
llJ.entos da bemaventurada Agueda, mar
tyr sua, os livrară do perigo do incendio. 

'1/. Estăo cheios de graca os vossos la
bios. If. POl' isso Deos vos abencoou para: 
sempre. 

OREMOS . Deus, qtti inter, etc. 

O' Deos, que, entre outros prodigios da 
vossa omnipotencia, concedestes tam bem 
ao sexo fragil a victoria do martyrio: fazei 
JlroPiCio que os que celebramos o glorioso 
Obito da bemaventurada Agueda, virgem 
~ ,1hartyr vossa, cheguemos felizmente a 
os, segurldn os seus exemplos. 

c Nas Vesperas, antiphona, versa e ora~ăo, 
°111.0 acima. 

FEVEREIRO 8. 

S. JOAo DA MATHA, CONFESSOR. 

Nas Laudes. Antiph. Destinou-te Deos 
tara. abrires os olhos do~ cegos, e para ex

ahlresopezo do cativelro, e do profundo 
Ciltcere aos que estăo nas trevas. 
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f. Rogai por nos, santo Padre JoiiO. 1(. 
Para que sejamos dignos das promessas 

de Christo. 

OREMOS. Deus, qui per .andum. 

O' Deos, que vos dignastes, pela DOSSO 

lanto Padre Joiio da Matha, instituir celes' 
tialmente a ordem da Santissima Trindade 

para remir os cativos do poder dos Sarra'" 
cenos: concedei, corn o vos supplicatnOS , 

que, pela interven\(âo dos seus meritOS, 

sejamos, corn o vosso auxilio, livres do 
caliveiro da alma e do corpo. 

Na. Vesperas. Antiph. Pela ardente c~~ 
ridade corn que o bemaventurado Jo.a 
amava os cativos, dea tudo o que possu1a, 
e ale năo duvidou expâr a propria vida. 

O l1er,o e ora~ăo como acima. 

FEVEREIRO iS. 
1. THEOTOJIIIO, PRIMEIRO PRIOR DE SAJIITA ClI

tJZ 

DE COIMBRA. 
e 

Nas Laudes. Antiph. Eu jă desfalleCo, 
o tempo do meu transito estă chegad? de 

1. Estă .para mim disposta acorDa 
justi\(a. J(. A qual o Senhor me dară. 
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OREMO!'!l. Deus, qui beati, etc. 

O' Deos, que corn as saudaveis doutri
nas e exemplos do bemaventurado Theo
tonio, reparastes a canonica disciplina: 
concedei propicio que os que havemos eno 
trado no estreito caminho da perfeicăo 
christă, pela seu exemplo e intercessao 
alcancemos mais faciJmente a vida eterna. 

Nas Vesperas. Antiph. Vio e entrou; bem
aVenturado o homem a quem os Ceos es
taviio patentes. 

'1. Vede a escada, que estă sobre a terra. 
1(. E do alto d'ella tocando nos ceos. 

A. oraţăo como acima. 

FEVEREIRO 22. 
SANTA MARGARIDA DE CORTONA. 

Nas Laudes. Antiph. Logo que conbeceo 
() Seu perigoso estado, a Magdalena, da or·, 
dam Serafica, arrependeo-se corn todas as 
veras: e perdoârao-se-Ihe muitos pecca
dos, porque foi grande O seu amor de Oeos. 

1. Rogai por nos, bemaventurada Mar
garida. rj. Para que sejamos dignos das 
Promessas de Christo. 
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OREMOS. Deus, qui famula'm, etc. 

O' Deos, que corn inelfavei miserÎcordia 
reduzistes â voSsa Serva Margarida do ca~ 
minho da perdicilo para o da salvacăo eter· 
na . concedei-nos com igual piedade que, 
pois nilo tivemos pejo de a seguir errada, 
nos gloriemos de a imitar lega arrependida: 

Nas Vesperas. Anti1Jh. Eu me converti 
para o meu arrlado, e elle tambem se corn~ 
mun\cou para mim. Achei aquelle a quern 
ama a minba alma, e o apprehendi de taI 
modo, que o nilo soltarei por toda a vida. 

O verso e oj'a~i2o como acima. 

MARit O 10. 

s. losli, ESPOSO DE N. SENHORA. 

Nas Laudes. Antiph. Principiava o mes~ 
mo Jesus a entrar na idade de quasi trinta 
annos, eera reputado por filho de Jose. 

"t.Meditava na sabedoria a boca do justo 
J(. E a sua lingua proferia o juizo. 

OREMOS. Santillllima, etc. 

Senhol', nos vos rogamos que sejarn05 

ajudados corn os merecimentos do esp05a 
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~e vossa M1ii santissima, para que por sua 
Intercess1io nos haja de ser concedido o que 
a nossa possibilidade nao alcanea. 

Nas Vesperas.Antiph.Este eo fiei e pru
dente servo, ao qual constituio o Senhor 
sobre a sua familia. 

t. A gloria e as riquezas estilo na SUa 
casa. J(. E !>ermanece a sua justiea pelos 
SeCulos dos seculos. 

Ota~ă() como adma. 

~IARQO ~2. 

SANTO EMYGDIO, BISPO E MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. O' vurao ineITavel, 
Por quem vemos resplandecer os antigos 
Prodigios de flfoyses, por cujo imperio mu
\lou agua d'uma penha, por quem se dif
fundio em varias gentes a luz evangelica, 
Il a quem triumphante recebeo a corte ce
leste: dignai-vos de interceder por nas, 
Para qtle rrttlreeumos gozar de vossa com
Pahhia. 

Y. Rogai por nas, santo Padre Emygdio. 
1(. Para que sejamos dignos das prOll1essas 
Ue Christo. 
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OREMOS. Deus, qui beatum, etc 

O'Deos,que ao bemaventuradoEmygdio, 
martyr e pontifice vosso, condecorastes 
corn a victoria dos idolos e gloria dos mi
lagres: concedei propicio que merecamos 
por sua intercessao vencer os enganos dos 
mâos espi ritos e resplandecer no exercicio 
das virtudes. 

Nas Vesperas. Antiph. O' Emygdio, mar
tyr glorioso, nos vos supplicamos que nos 
encommendeis perennemente a Deos Com 
aquelJa mElsma oracao, por meio da qual 
gerastes tantos Filhos para Christo, e os nU
tristes com o suave leite da verdadeira fe. 

1. Pelos merecimentos e rogos do bem
aventurado Emygdio. J(. SMe, Senhor, 
propicio para com o vosso povo ecclesias
tico e secular. 
Ora~o como adma. 

l\IAIO L 
II. PHILIPPE E S. THIAGO, APOSTOLOS. 

Nas Laudes. Antiph. Eu sou caminho, 
verdade e vida: ninguem vem ao Pai, se
nao por mim. Alleluia. 

1. E preciosa nos olhos do Senhor. AIle
luia. J(. A morte dos seus santos. Alleluia. 
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OREMOS. Deus, qui nos, etc. 

O' Deos, que nos encheis de alegria corn 
a solemnidade annual dos vossos Aposto
los S. Philippe e S. Tiago: concedei-nos, 
vas supplicamos, que assim coma nos ale. 
gramos corn os seus meritos, sejamos ins
lruidos corn os seus exemplos. 

Nas Vesperas. Antiph. Se permaneller
des em mim, e conservardes as minhas 
Palavras, qualquer cousa que pedirdes, 
Vas sară faita. Alleluia, alleluia, alleluia. 

O verso e ora~o como acima. 

l\fAIO 3. 

li. INVENqAO DA SANTA CRUZ. 

!'Vas Laudes. Antiph. Sobre todos os le
Ilhos dos cedros so tu foste mais excelsa, <> 

8anta Cruz, em que pendeo a vida .do mun· 
do, em que triumphou Jesu-Chnslo, e a 
sua morle preciosa venceo para sempre a 
ltIorle da culpa. Alleluia. 

i-o Nos vos adoramos, Jesu-Christo, e 
VOs louvamos. Alleluia. lt· Porque pela 
Vossa cruz remistes o mundo. 
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OREMOS. Deus, qui in prreclara, etc. 

O' Deos, que na preclara invencăo da 
santaGruz suscitastel os milagres da vossa 
paixâo : concedei-nos que com o preco do 
!jalutifero lenho consigamos os premios da 
eterna vida. 

Nas Vesperas. Antiph. Padeceo morte de 
cruz o que despedacou as portas do in~ 
ferno, usou do seu poder, e resuscitou aO 
tereei ro dia. Alleluia. 

1. Estarâ no Ceo este sinaI da Cruz. AI
leluia. r(. Quando o Senhor vier a julgar. 

Ora~ăo como acirna. 

MAIO 17. 

S. PA$CpAJ_, BAYLON. 

Nas Laudes. Antiph. Em santidade e jt1~ 
lica andou Pascoal na presenca do Senhol'.; 
e recebeo a sciencia da salvacăo, para edl
ficaCăo do seu povo. 

y. Rogai por nos, bemaventurado Pas' 
coal. 1/. Para que sejamos dignos das pro' 
messas de Christo. 

OREMOS. Deus, qui beatum, etc. 
O' Deos, que c9ndecorasţes ao hemavell" 
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turado Pascoal, vosso confessor, com u m 
admiravel amor aos sagrados mysterios 
do vosso corpo e sangt\e : concepei propi
cio que merecamos receber d'este divino 
banquete a mesma suavidade de espiriţo 
qUe alli experimentou. 

Nas Vesperas. Antiph. Alegrou-se o meu 
espirito em Deos meu Salvador, porque 
attendeo fi humildade do seu ~ervo . 

O versa e orayâo coma acima. 

JUNHO 13. 
S. ANTONIO DE LISBOA. 

Nas Laudes. Antiph. DistilIi\o os sellS la
hios Uql do ce favo : o meI e o leite cstlio 
na Sua Iingua. 

~. O Senhor conduzio o justo pelos ca
lllinhos rectos . TI. E Ibe mostrou o Reino 
de Deos. 

OREMOS. Ecclesiam tuam, etc. 

Senhor Deos, nos vos supplicamos que 
<llegre a vossa Igreja a solemnidade votiva 
do bemaventurado Antonio, vosso confes
~Or, par'l que fortalecida sempre com os 
e&PÎr\tuaes auxilios, mereca gozar os pra
Zerea eternos. 
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Nas Vespems. Antiph. O' lingua bemdita 
que sempre louvaste e ensinaste aos ou~ 
tros a louvar ao Senhor, agora se v~ cla~ 
ramente de quanto merito foste para corn 
Deos. 

O versa e ora~ăo como acima. 

JUNHO 25. 

NASCIMENTO DE S. JO.\:o BAPTISTA. 

Nas Laudes. Antiph. Abrio-se a boca de 
Zacharias, e prophetizou, dizendo . Bem~ 
dito Deos de Israel. 

1. Este menino â grande na presenca do 
Senbor. II. Porque esta. com elle a sua 
mao. 

OREMOS. Deus, qui prresentem, etc. 

O' Deos, que nos haveis feito venera veI 
este dia pela nascimento de S. Jo8:o Bap~ 
tista: concedei ao vosso povo a graca dos 
espirituaes prazeres e dirigi as almas de 
todos os vossos fieis pela caminho da sal~ 
vaCăo eterna. 

Nas Vesperas. Antiph. O menino que nos 
naceo II mais que propheta, porque este ti 
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o de quem disse o Salvador : Entre os nas
cidos das mulheres, nâo se levantou maior 
qUe Joâo Baptista. 

O verso e ora~o como acima. 

JUNHO 25. 

8. 10.:\0 E S. PAULO, MARTYRES. 

lYas Laudes. Antiph. Estes sao os santo!! 
que, por amor de Christo, desprezarao as 
allleacas dos homens, santos martyrcs, 
qUe se alegrao corn os Anjos no reino dos 
~eos. Oh quâo preciosa e a morte dos san
os, que assistem sempre diante do Senhor 

elll perpetua sociedade I 
li. Os santos na gloria exultarao de pra

zel t. r(. Enos seus aposentos terâo a maior 
a egtia. 

OnEMOS. Qumsumus, Omnipotens, etc. 

Omnipotente Deos, humildemente vos 
~~PPlicamos que nos compre?e.nda a du 
ferC~da alegria da presentcfestl vldade,pela 
Jo;cldade gIoriosa dos bemaventurados 
1 <1.0 e Paul o, aos quaes a mesma fe e mar
trl

O fez que fossem irmaos verdadeiros, 
a 38 
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Nas Vesperas. Antiph. Estcs sâo duas 

oliveiras, e dous candieiros, que luzerrt 

adiante do Senhor. Eiles tem poder de f()~ 
ehar o Ceo com as nuvens, e abrir as su a5 

portas; porque as suas linguas se fizer1i o 

chave do mesmo Ceo. 
O verso e ora~ăo como acima. 

JUNHO 23. 

s. PEDRO E S. PAULO, APOSTOLOS. 

Nas Laudes. Antiph. Tudo o que atardc5 

na terra sera ligado tam bem nos Ceos, ~ 
ludo o que absolverdes sobre a terra sora 
lambem absolvido nos Ceos, disse o Senho!' 
a Simao Pedro. 

'f. Annunci:l.râo as obras de Deos. 11" f; 
en tend8rao as que elle fez. 

OREMOS. Deus, qui hodienwm, etC. 

O' Deos, que consagrastes este dia coro 

() martyrio dos vo<;sos Apostolos pedrO e 
Paulo: concedei fi vossa 19reja o seguir ~~ 
tudo o preceito d'aquel1es que derao priO 

cipio fi religiăo catbolica. ~o 
Nas Vesperas. Antiph. Hoje subio Si(ll~e 

Pedro ao patibulo da cruz. Aileluia. IlO] 
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o porteiro do lleino celeste passou para 
Christo, cheia de jubilo. Hoje Paulo Apos
~Olo, luz de toda a terra, incJinando a ca·. 

e\;.a, foi coroado corn o martyrio pelo 
Ilorne de Christo. Alleluia. 

O verso e orafăo como acima. 

JULHO 4. 
SANTA ISABEL, RAINHA DE POM'UGAL. 

Nas Laudes. Antiph. Tu es gloria de Je
~U8alem, tu es alegria de Israel, tu es 
onra do teu povo. 

b ». Pelos merecimentos e intercessâo da 
emaventurada Isabel. n·. Sede, Senhor, 

!lropicio para corn o vosso povo. 

OREMOS. Clementissime Deus, etc. 

Clementissimo Deos, que entre os outros 
~gregiOs dotes condecorastes ~ bemaven . . 
tirada !sabeI, raillha, corn a slllgular pre

togativa de aplacar o beJlico furor : con
~edei-nos, pela sua in lercessăo, que depois 
pa paz, que humildemente vos pedirnos 
lq~ra esta vida, cheguemos a gozar os pre-

10S eternos. 
Nas Vesperas. Antiph. O' Isabel, mâi da 
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paz e da patria, vos que estais DO cea 
triumphante, impetrai-nos a paz para este· 

y. Rogai por nos, bemaventurada lsabel. 
1l'. Para que sejamos dignos das promes'" 
sas de Christo. 

A ora~ăo coma aci ma. 

JULHO 22. 

SANTA MARIA MAGDALENA. 

Nas Laudes. Antiph. Ungio Maria os pes 

de Jesus e os limpou corn os seus caMl'" 
105, e encheo a casa da fragrancia do uO'" 
guento. 

t. E1ege-a Deos, e anticipadamente 3 

elegeo. ~. E a fez habitar DO seu taberoB' 

culo. 

ORE1lfOS. BeatlE MarilE, ele. 

Senhor, nos vos supplicamos que seja' 
mos ajudados corn a intercessâo da beJll~~ 
venturada Maria Magdalena, em attellC~o 
da qual resuscitastes da morte a seu irJllfl 
Lazaro, sepultado ja quatro dias antes. r3 

Nas Vesperas. Antiph. A mulher, queIJ
d8 

peccadora na cidade, levou o alabastrO 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



JULHO. 543 

Ilnguento, e collocando-se detrâs dos pes 
do Senhor, c0mecou a regar-Ihos corn la
grimas e a limpa:--lhos com oscabellos da 
sua cabeca. 

O verso e ora~ăo como acima. 

JULHO 26. 

SANTA ANNA, MĂI DA MĂI DE DE OS. 

!Vas Laudes. Antiph. Dai-Ihe do fructo 
das suas măos, e louvem-na nas portas as 
sUas ohras. 

1 ,'1. Estăo cheios de graca os vossos la
)
10

8. IY. Por isso Deos vos abenCoou para 
SClllpre. 

OUEMOS. lJeus, qui B. Annre, etc. 

h O' Deos, que vos dignastes conferir li 
t\lllaventurada Anna a graca de merecer 

~l sel' miii da !\fITi do vosso unigenito Fi
hlo • concedei propicio que os que cele
I,ta/nos a sua festividade, sejamos auxi
lUdos com o seu patrocinio. 

ii Nas Vesperas. Antiph. Abrio a Sua măo 
ii o necessitado, e extendeo as stias palmas 
o PObre, e năo comeo ociosamente o plio. 
O Verso e orafăo como acim~. 
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AGOSTO 7. 

s. CAETANO, CONFESSOR. 

Nas Laudes. Antiph. N1io estejais solli~ 
cito, dizendo : Que comeremos ou bebere
mos? Porque bem sabe o vosso Pai o que 
vos e necessario. 

j. O Senhor conduzio o justo pelos ca~ 
minhos rectos. 11/. E Iha mostrou o Reino 
de Deos. 

OREMOS. Deus, qui beata, etc. 

O' Deos, que fizestes que o bemaven~ 
turado Caetano, vosso confessor, imitasso 
a forma da apostolica vida: concedei-nos 
por sua intercessăo e exemplo o confia r 
sempre em v6s, e desejar s6mente o que Il 
doCeo. 

Nas Vesperas. Antiph. Procurai primeiro 
o Reino de Deosesuajustica, etodas estaS 
cousas vos serăo justas. 

O versa e ora~o coma acima. 

AGOSTO 10. 

S. LOUREN«tO, MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. Eu, 6 Deos, niio 

vos neguei na greI ha; e exposto ao {ogo. 
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vos confessoi, o Jesu-Christo. Vas pro
vastes o meu coracao, e me visitastes de 
noi te; ex.lminastes-me como o fogo, e nao 
se achou em mim iniquidade alguma. 

,. Repartio os bens da Igreja, e os dea 
30S pobres. ş-. A sua justica permanece 
pelos seculos dos seculos . 

OREMOS. Da nobis, etc. 

Omnipotente Deos, concedei-nos, coma 
vos supplicamos, que se extingâo em nas 
as chammas dos nossos vicios; vas que 
destes esforco ao bemaventuradoLourenco 
para triumphar dos incendios e seus tor
mentos. 

Nas Vesperas.Antiph. O' bemaventurado 
Lourenco, quando sobre a grelha se quei
rnava, disse ao impiissimo tyra?no: Ja 
d'esta parte esta o corpo assado, vIra e co
rne; porque os bens da Igreja que procu
ras, transpol,târao-nos as milos dos pobres 
para os thesouros celestes. 
~. O levita Lourenco fez uma boa obra. 

\1-. Aquelle que, pelo sinaI da cruz, iIJu
rninou os cegos. 

A ora9ăo como acima. 
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AGOSTO 18. 
S. 10AQUIM, PAI DE N. SENHORA. 

Nas Laudes. Antiph. Louvemos o varâO 
glorioso na sua geracâo, porque o Senhor 
Ihe dea a benCao de todas as genles, e Ihe 
confirmou sobre a cabeca o seu taberna
culo. 

,. Sera poderosa na terra a sua descen
dencia. If. E a geraCao dos justos sera 
abencoada. 

OREMOS. Deus, prre omnibus, etc. 

O' Deos, que entre todos os vossos san
tos quizestes queobemaventurado Joaquim 
fosse pai da Mai do vosso Filho : concedei, 
coma vos pedimos, que os queveneramos 
a sua feslividade, experimentemos tam
bem perpetuamente o seu patrocinio. 

Nas Vesperas. Antiph. Este varao, des
prezando o mundo, trium phando das cou-
sas terrenas, collocou no Ceo, corn a boca 
e corn as maos, as verdadeiras riquezas. 

:Î'. O Senhor conduzio o justo pelos ca
minhos rectos. Jf. E Ihe mostrou o ReinO 

de Deos. 
A o"a~âo como acima. 
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AGOSTO 25. 

s. LUIZ, REl DE FRAN~A. 

Nas Laudes. Antiph. Bemdito seja o Se
nhor, que nos dea um mediador, a quehl 
am ou pouco menos que a David. Este duas 
vezes rei, pela sangue e pela vlrtude, go
vernou em paz, e estă reinando nos Ceos. 

OREMOS. Deus, qui beatum, etc. 

O' neos, que transferistes do reino ter
feno para a gloria do Reino celeste ati 
bemaventurado Luiz, vosso confessor: nos 
vos supplicamos que, pelos seus meritos e 
intercessăo j facais gozar a companhia do 
Itei dos reis, Jesu-Christo vosso Filho. 

Nas Vespems. Antiph. A suprema divin
dade ilIustra corn milagres ao venLuroso 
Luiz, no qual aos olbos de todos resplan
deceo a humildade de David, a serenidade 
de Salomăo, a verdade de Ezequias 1 e en
tl"e os titulos das outras gracas, o fez n1nig 
plausivel aos povos a sua especial beni
gnidade. 

O tJerso e ora~1l0 como acimq. 
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AGOSTO 28. 

1. AGUSTINHO, DOUTOR E BISPO. 

Nas Laudes.Antiph. O' luz daIgreja, bem· 
aventurado Padre Santo Agustinho, nobre 
de gerac,;ao, doutor e interprete da lei di
vina, pai e fundador dos eremitas: sede 
diante de Deos nosso pio intercessor e ad
vogado. 

1. O Senhor conduzio o justa pelos ca
minhos rectos. r/. E Ihe mostrou o RElino 
de Deos. 

OREMOS. Concede, qUOlsumus, etc. 

Omnipotente Deos, concedei-nos, comO 
vos supplicamos, pelos merecimentos do 
bemaventurado Padre santo Agustinho 
de quem fazemos devota commemorac,;ăo, 
que confiados no vosso soccorro, sejamOS 

salvos pela seu patrocinio. 
Nas Vesperas. Antiph. Santo Padre AguS-

tinho, que sois doc,;ura dos pobres e a COW 

solac,;iio dos vossos filhos, orai por nos 3 0 

Senhor. 
t. O Senhor o amou e o adornou. IY. E o 
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revestio d'uma estola de gloria e da im
mortalidada. 

A orafllo como acimtJ. 

SETEMBRO 29. 

S. MIGUEL, ARCHANI0. 

Nas Laudes. Antiph. Foi faito silancio 00 

Ceo, quaodo o dragăo commattia a bata
Iha ; e Miguel, pelejaodo corn alia, alea 0-

cou a victoria. 
t. Esteve o Anjo junto ao altar do Tam

plo. IV. Teodo oa sua măo um thuribulo da 
Ouro. 

OREMOS. Deus, qui miro ordine, etc. 

O' Daos, qui distribuis corn admiravel 
()rdem os ministerios dos Anjos a dos ho
mens: concedei proplclO que a nossa vida 
5eja fortalecida na terra por aquelles 
-Iue vos asslstem e servem sempre noCeo. 

Nas Vesperas. Antiph. Principe glorio
sissimo Miguel Archanjo, lembrai-vos de 
nos, rogando sempre a nosso favor aqui, e 
am toda a parte, ao Filho da Daos. Alle
luia. Alleluia. 

O ve1'SO e ol'a(î1o como acima. 
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OUTUBRO 2. 

OS ANJOS DA NOSSA GUARDA. 

Nas Laudes. Antiph. Voltou o Anjo, que 
em mim fallava, e me despertou como a 
llm homem que se levanta do seu sommo. 

li. !\Ieu Deos, eu vos louvarei â vista dos 
Anjos. IV. Adorar-vos hei nO vosso santo 
templo e confessarei o vosso nome. 

OREMOS. Deus, qui ineffabili, etc. 

O' Deos, que corn ineffavel providencia 
vos dignais de mandar os vossos Anjos 
para a nossa guarda : concedei aos vossos 
humildes servos que sejăo sempre defen
didos corn a sua protecc,;ăo, e que cheguem 
a gozar da sua eterna companhia. 

Nas Vesperas. Antiph. O' santos Anjos, 
custodios nossos, defendei-nos na batalha, 
para que năo perec,;amos no tremendojuizo. 

O versa e ara~ăo coma adma. 

OUTUBR04. 

S. FRANCISCO DE ASSIS. 

Nas Vespems. Antiph. Glorioso Padr/! 
S. Francisco, vinde com presteza soccorrer 
o povo christăO, que geme opprimido COlll 
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o pezo gravissimo de immensos trabalhos; 
e supplantando ao demonio, nosso inimi-
130 commum, livrai-nos felizmente de to
dos os vicios. 

t. Honrastes, Senhor, ao vosso servo 
Francisco. 1Y. Com os sinaes de nossa re· 
demp~ao. 

OREMOS. Deus, qui Ecclesiam, etc. 

O' Deos, que pelos IUflrecimentos do 
bemaventurado Padre S. Francisco, am· 
plificastes a vossa Igreja com a producc;ao 
de uma nova familia: concedei-nos que, a 
sua imitac;ao, desprezemos as cousas ter
renas, enos fac;amos dignos de gozal' a 
perpetua participac;ao dos dons celeste:, . 

Nas Vesperas. Antiph. Deos vos salve, 
o Padre santo, luz da patria, forma dos 
menores, espelho da virtude, director da 
rectidăo e regra dos costumes, cond uzi
nos d'este desterro, corn a vossa interces· 
sao, ate nos collocar no Reino dos Ceos. 

j. RQgai por nos, bemaventurado Padre 
S. Francisco. ~. Para que sejamos dignol 
das promessas de Christo. 

O versa e OraljtiO coma acima. 
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OUTUBRO f9. 
S. PEDRO DE ALCANTARA. 

Nas Laudes. Antiph. O bemaventurado 
Pedro, comovaso solido de ouro, adornaclo 
com todas as pedras preciosas, deo a bebel' 
ao povo arroios de gl'aca, e I'ecebeo a es
tola de gloria consummado jă na virtude . 

.,. Bogai por nos, bemaventurado Pedro. 
~. Para que sejamos dignos das promes
sas de Christo. 

OREMOS. Deus, qui beatum, etc. 

O' Deos, que vos dignastes illuslrar ao 
bemaventurado Pedro, vosso confessor, 
corn o precioso dom d'uma admiravel pe
nitencia e altissima contemplacâo : conce· 
dei, propicio, pela interposicâo dos seus 
meritos,que, mortificados na carne,chegue· 
mos a ser participantes dos dons celestes. 

Nas Vesperas. Antiph. O' santissima al
ma, em cujo transito Ibe saem ao encontro 
os cidadăos do Ceo, alegrâo-se os cOros 
dos Anjos, e a gloriosa Trindade o convi
da, dizendo : Fica desde agora comnosco 
para todo sempre. 

O versa e ora~ăo como acima. 
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NOVEMBRO 1.. 

FESl'A DE 1'0DOS OS SANl'08. 

Nas Laudes. Antiph. A vos, o bemaven
turada Trindade, que sois um so Deos, 
concordemente vos confessl'io e 10uvăo o 
glorioso coro dos Apostolos, o plausivel 
numero dos Prophetas, o iIlustre exercito 
dos Martyres, e todos os mais santos e 
Ven tu ['osos predestinados. 

t. Os santos na gloria exultal'âo de pra
ZOr. :jl". Enos seus aposentos terao a maior 
alegl'ia. 

OREMOS. Omnipotens, sempiterne, etc. 

Omnipotente, eterno Deos, que nos con
cedestes a graca de venerarmos em uma 
So festividade os merecimentos de todos 
os vossos santos: nos vos pedimos que, 
lhttltiplicados nossos intercessores, nos 
concedais a abundancia tîlo desejada da 
vossa misericordia. 

Nas Vesperas. Antiph. Oh I quITo glorioso 
Il o reino em o qua! se alegrăo corn Christo 
lod os os santos, e, vestidos de candidas 
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cstolas, seguem por toda a parte ao divino 
cordeiro. 

O verso e o?'U~ao como acima. 

NOVE~lDRO 2. 
COMMEMORAQAO DE TODOS OS FIEIS 

DEFUNTOS. 

Nas Laudes. Antiph. Eu sou o que dou a 
resurrei"ăo e a vida j o que cr8 em mim, 
posto que (pelo peccado) esteja morto, vi
veră j e todo o que vive e crEÎ em mim nao 
morrera eternamente. 

,. Ouvi a voz do Ceo, que me dizia: 
IV. Bemaventurados os mortos que morre
rem no Scnhor. 

OREMOS. Fidelium Deu8, etc. 
O' Deos, Creador e Redemptor de todos 

os fi6is, concedoi as almas dos vossos ser' 
vos e servas a benigna remissăo de todo5 

os seus peccados, para conseguirem pela5 

pias supplicas da vossa Igreja a indulgeu" 
r,ia a que sempre aspirarăo. 

Nas Vesperas. Antiph. Tudo o que ma dă 
o Pai, a mim ha de vir, e o que vem a mÎlP, 
nao o 1ancarei fora. 

O verso e ora~ăo como acima. 
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NOVEMBRO 12. 

S. DIOGO, CONFESSon. 

Nas Laudes.Antiph. Pelos merecimentol! 
do bemaventurado Diogo, Ouvem os sur
dos, falliio os mudos, sariio os paralyticos, 
saem os demonios dos corpos obsessos ; e 
Os enfermos, ainda jli moribundos, silo 
restituidos a uma perfeita saude, se che
gao a tocar o seu corpo Corn devoc.;ilo ver
dadeira. 

1. Rogai por nos, bemaventurado Diogo. 
IV, Para que sejamos dignos das promes
Sas de Christo. 

OnEMos. Omnipotens, sempiterne, etc. 

Omnipotente, eterno Deos, que corn aCI
I'rtiravel disposic.;ao elegeis no mundo os 
fracos para confundir os suberbos fortes; 
concedei propicio li nossa humildade, que 
Pe1as pias supplicas do bemaventurado 
~I.ogO, vosso confessor, ~erec.;amos ser su. 
hmados li perenne gloria dos Ceos. 

I}!Va.s Vesperas. Antiph. O bemaventurado 
10go, estando jă proximo li hora da sua 

11 J 9 
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morte, abracou e beijou devotamente a 
cruz. E empregados os 0lh05 neste saluti
fero lenho, e proferindo com grande af
fecto aquella5 palavras: Doce lenho, doces 
cravos, que sustivestes o m~is doce pezo: 
vonturosa cruz, qt;e so fo s te digna de foI' 
nos teus brac03 ao Rei e Senhor dos Ceos, 
rendeo a sua santa alma a Deos. 

O versa e ora~ao corno acima. 

NOVElIfBRO 22. 

SANTA CECILIA, VIRGEM E MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. Chegado o fim da 
aurora, exclamou Cecilia, dizendo: Eia, 
soldados de Christo, expulsai as obras dus 
lrevas e vesti as armas da luz. 

i. Eslăo cheios de graca os vossos Iu
bios. IY. Por isso Deos vos abencoâu para 
sempre. 

OREMOS. Deus, qui nas annua, etc. 

O' Deos, que nos encheis de prazer cof/l 
a sOlemnidade an nu al da bemaventu rada 

Cecilia, virgem e martyr vossa: concedei-
nos que, assim coma a venel'amos corn o 
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ptese·n te offic!o, hrtitemos tam bem corn 
pia pratica o seti exen1plo. 

Nas Vespetas. Antiph. A glorlosa virgem 
trazia sampl'e ao sau peito o Evangelho de 
ChriSlO; enam d!) dia, nem da nolte, ces
sava de empregar-se ha oraC1io ecolloquios 
Ilivinos. 

O Vet'80 ti ora~ilo como acima. 

NOVEMBRO 23. 

CLEMEl'iITE, PAPA 1': MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. Camînhava o sanlo 
Para o mar, e clamava o povo em aItas 
vozes : Senllor Jesu-Christo, salvai-o. E 
Clemente, chorando j dizia: Recebei, 6 
PUi, o meu espirito. 
~. O justo /lorecont como a palma.IV. E 

Se mulliplicar>l. coma o cedro no Libano. 

OREMOS. Deus, qui nos annua, etc. 

O' Deos, que nas enchels de prazer com 
a solemnidade annual do bemaventurado 
Clemente, martyr e pontifiee vosso ; eon
cOdei-nos propicio que assim eomo vene-
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ramos o seu glorioso obito, imitemos tam
bem a virtude da sua paixao. 

Nas Vesperas. Antiph. Destes, Senhor, aO 
vo~so martyr Clemente urna casa no mar, 
por forma d'um templo de marmore, pre
parado pelas mlios dos Anjos; e ao povo 
da terra abristes caminho pela meio das 
aguas, para verem e publicarem as vossas 
maravilhas. 

O verso e ora~ăo como acima. 

NOVEMBRO 24. 

SANTA CATHARINA, VIRGEM E MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. Deos vos salve, 6 
Catharina, perola das virgens; Deos VOS 

salve, gloriosa esposa do Rei des reis; 
Deos vos salve, hostia viva de Jesu-Chri
sto: nao recuseis o vosso desejado paU'o
cinio aos fieis que venerao a vossa me
moria. 

jr. Estao cheios de graca os vossos labio~· 
... Por issoDeos vos abencoâu parasempre. 

OREMOS. Deus, qui dedisti, etc. 

O' Deos, que destes a lei a MoyseS pO 
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alto do monte Sinai; e no mesmo lugar 
collocastes maravilhosamente pelos vossos 
santos Anjos o eorpo da bemaventurada 
Catharina, virgem e martyr vossa : eon
cedei, eomo vos supplieamos, que pelos 
Seus meritos e intercessao possamos ehe
gar a Christo, myslieo Monte. 

Nas Vesperas. Antiph. A bemaventurada 
Catharina, levada ao martyrio, orava, di
zendo : Eu vos dou gracas, Senhor Jesu
Christo, porque estabelecestes sobre uma 
redra os meus pas e dirigistes os meus 
Passos. ReceiJei a minha alma, que sacri
fiquei por vosso amor; e fazei que este meu 
corpo, que por vas foi despeda~ado, nâo 
Possa ser visto pelos homens. Lembrai
vos tambem d'aquelles que por mim invo
cao o vosso santo nome, para que em 
tUdo sejâo applaudidas as vossas grande
zas. 

O versa e ora{!ăo coma acima. 
NOVE~rBRO 30. 

s. ANDRE, APOSTOLO E MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. Coneedei-nos o bo
lllem justo, restitui-nos o. homem amado 
de Deos, justo, manso e plO. 
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;t. Annunciărao as oQras !le P!3os. ~. E 
entenderUo as que elIe fez. 

OREMOS. Magestatem tuam, etc. 

Supplicamos, Senhor, humildemcnle a 
vossa Magestade, que assim como O bem
aventurado ApostoJo Andnl foi pregador e 
doutor da vossa Igreja, iguaJmente seja 
para comnosco pio intercessor. 

Nas Vesperas. Antiph. Chegando o bern
aventurado Andre ao lugar aonde a cruZ 
Ihe estava preparada, cxclamou, dizendo: 
O' boa cruz, ha m,liţo tempo appetecid a, 
e agora preparada para o anima desejoSO, 
eu segu ro e alegre venho a ti; assim tu 
igualmente me recobas, como discipu10 
d'aquelle que em ti esteve pendente. 

O versa e om~ăo porno acima. 

DEZEl\IBRO 4. 

SANTA BARRABA, VIRGEM E MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. Deos vos salve, 
gloriosa Barbara, generosa virgem, fra
grante rosa do Pararso, candida lirio da 
castidade ; Deos vos salve, <> virgem toda 

formosa, lavada na fonte de pureza, doce• 
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benigna e devota, vase de todas as virtu
des; Deos vos salve, alheia da culpa, ou
vindo ao Esposo corn voz clara: Vinde, 
bella; vinde, amada; vinde, sereis co
roada. 

"1. Rogai por nos, bemaventurada Bar
bara. 1'/. Para que sejamos dignos das pro
tnossas de Christo. 

OREMOS. Intercessio nos, etc. 

Sonhor, nos vos pedimos que a interces
Sao da gloriosa santa Barbara, virgem 6 

tnartyr vossa, sempre nos ajude, para que 
nao morramos de repente; mas, antes do 
dia da nossa morte, saudavelmente corro
boradoscom os sacramentos dovosso corpo 
e sangue, e uncciiO estrema, sejamos pre
servados de todos os males, e dopois COIl

duzidos ao Reino coloste. 
Nas Vesperas. Antiph. Deos vos salve, 

Barbara serena, especiosa como aluacheia, 
Seguindo ao esposo cordeiro corn doce can
tico e alegre jubilo ; Deos vos salve, Bar
bara venturosa, que bem preparada neste 
tnundo, passastes corn o divinoEsposo para 
IlS prazeres do Parafso. Deos vos salve, 
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brilhante perola da preciosa coroa de Je
sus; favorecei-nos benignamente, assim 
na vida como na morte, 

O versa e ora~o como acima. 

DEZEUBRO 21. 
s. THOME, APOSTOLO. 

Nas Laudes, Antiph, Thome, tu creste, 
porque me viste ; mas bemaventurados OS 

que nâo virao e crerao. Alleluia. 
'1. Annunciărao as obras de Deos. l}'. E 

entenderao as que elle fez. 

OREMOS, Da nobis, elco 

Senbor, nos vos supplicamos que nos 
concedais gloriar-nos com a festividade do 
bemaventurado Thome, vosso Apostolo , 
para que sejamos sempre auxiliados corn o 
seu patrocinio, e pratiquemos com a nevO' 

Cao competente a sua fe, 
Nas Vesperas, antiph., versa e orafiio• 

coma acima. 
DEZElUBRO 25. 

IUSCIMENTO DE N. S. JESU-CHRISTO. 

Nas Laudes. Antiph. Gloria a Deos naS 
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alturas, e na terra paz aos homens de boa 
vontade. Alleluia. Alleluia . 

.,. Fez o Senhor conhecido. Alleluia. 
nJ. O seu salvador. Alleluia. 

OREMOS. Concede quresumuI, etc. 

Omnipotente Deos, concedei, como vos 
supplicamos, que o novo nascimellto de 
vosso Unigellito, segundo a carne, nos !i'rrn 
do jugo do peccado, cuja antiga servidao 
nos opprime. 

Nas Vesperas. Antiph. Hoje nasceo 
Christo, hoje appareceo o Salvador, hoje 
cantao na terra os Anjos, e se alegrao os 
Archanjos i hoje exultăo de prazer os jus
tos. dizendo : Gloria a Deos nas alturas. 

O versa e ora~ăo como acima. 

DEZEMBRO 26. 

s. ESTEVĂO, PROTOMARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. O glorioso Estevao, 
cheio de graQa e fortaleza, fazia grandes 
Prodigios DO povo. 
~. Sepultârăo a Estevao os varoes timo

ratos. II. E fizerao sobre elle um largo 
Pranto. 
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OREMOS. Da nobis, qUlDsumus, etc. 

Concedei-no~,Senhor, a graca deimitd f ' 

mos o que honramos neste dia, para agron
dermos a ter amor aos nossos inimigos , 
.:elebr&ndo o glorioso ohito d'aquelle que 
~oube rogar pelos seus perse~uidores a 
Jesu-Christo, · vosso filho. 

Nas Vesperas. A1!tiph. Sepultarao a Es
tevao os varoes timoratos, e fizerao sobre 
elle um larga pranto. 

~. Vio Es~evâo os Ceos abertos . lY. Vio 
c entrou : bemaventuraelo o homem para 
O qual os Ceos estavâo patentes. 

Orarăo coma acima. 

DEZEMBRO 27. 
s. lOĂO , APOSTOLO E .EYANGELISTA. 

Nas Laudes. Antiph. Este e Joao, que 
recostou na c8a sobre o peito do Senho f • 

y. Este e aquelle discipulo que da fiei 
testemunho d'estas cousas. IV. E bem sa
bemos que o seu testemunho e verdadeiro. 

OREMOS. Ecclesiam tuam, etc. 

mustrai, Senhor, benignamente a voss~ 
Igreja para que, iIluminada corn as doutfi' 
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na~ do bamaventllrado Joao, Apostolo e 
Evangelista, consiga os dons sempiternos. 

Nas Ve$peras. Antiph. Correo voz entre 
os irmlios, que aquelle discipulo nao tem 
rle morrer. E Jesus nao disse : Nao morre ; 
senao : Assim quaro que fique, ate que eu 
venha. 

t. E mui digno de honl'a o bemaventu
rada Jpao. IV. Que esteve recostado na clÎa 
sobre o peito do Senhor. 

Oracâo romo acima. 
DEZEMBRO 28. 

ps SANTO& JNNOCENTES. 

Nas Lm!Ges. Antiph. Estes slio os que 
nuo se maculârao com mulheres ; porque 
Silo virgens, e seguem por toda a parte ao 
divino cordeiro. 

t. Herodes irado matou muitos meninos, 
IY. Em Helem de Juda, cidade de David. 

OREMOS. Deus, cujus hodierna, etc. 
O' Deos , cuja fe (năo fallando, senăo 

morrenda) confessârao nesta dia os Inno
Contes martyres : mortificai em nos ou tros 
todos os males dos vicios, para que igual· 
Inente confessemos a nossa mesma fe, nao 
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so corn a Iingua, mas tam bem corn os cos· 
tumes. 

Nas Vesperas. Antiph. O iniquo rei, por 
odio de Christo, matouos innocelltes meni
nos. Os quaes seguem ao mesmo cordeiro 
sem macula, a dizem sempre : Gloria, Se
nhor, vos seja dada. 

1. Dabaixo do throno da Daos clamâo, 
dizendo todos os santos : IV. Vingai, nosso 
Daos, a fazei justica ao nosso sangue. 
Or~o como acima. 

COMMEMORACOES COMMUNS 

POR UM APOSTOLO ou EVANGELISTA. 

Nas Laudes. Antiph. Vos que deixastes 
tu do e me seguistes, recebereis cento por 
un , e possuireis a vida eterna. 

)f. Annunciărăo as obras de Deos. IV.li: 
entenderăo as que elle fez. 

OREMOS. Da, qUl1Jsumus, etc. 

Omnipotente Deos, concedai, como VOII 

supplicamos, aue a venetanda so!emni-
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dade do bemaventurado (N.), vosso Apos
tolo, nos augmente a devocao enos faci
lite a salvacao. 

Nas Vesperas. Antiph. Estai fortes na 
bataI ha, pelejando corn a serpente antiga. 
e receberels o Reino eterno. AJleluia. 

O verso e ora9ăo como aci ma. 

POR UM lIIARTYR PONTIFICE. 

(Papa ou bispo.) 

Nas laudes Antiph. O que aborrece 8 

mortifica a sua vida neste mundo guarda
a para gozar depois a vida eterna. 

"1.0 justo floreceră coma a palma. IV. E 
se multiplicarâ como o cedro no Libano. 

OREMOS. Deus, qui nos, etc. 

O' Deos, que nos encheis de prazer com 
restividade annual do bemaventurado (N), 
martyr e pontifice vosso : concedei propi
eio que os que celebra mos o seu glorioso 
obito gozemos tam bem do seu patrocinio. 
N~ Vesperas. Antiph. O que quer vi r 

em me ... seguimento negue-se a si mesmo, 
eleve 1> sua cruz, e siga-me. 

O verso e orafăo como acima. 
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POR UM MAR'rYR NĂO PON'rIFICE. 

Nas Laudes e Vesperas, as mesmas antilJho
nas , B tambem (J versa do martyr ponNfice ; 
mas com esta. 

OREMOS. Prmsta, quresumus, etc. 

Omnipotente Deos, concedei, como vos 
pedimos, queos que celebramos o glorioso 
obito do bemventurado (N.), martyr vosso, 
sejamos, pela sua intercessăo, fortalecidos 
e affervorados no amor do vosso nome. 

POR MUI'rOS MA1'I.1'YRES, MNTIFICES ou 
BISPOS. 

Nas Laudes. Antiph. Estăo contados to
dos os cabellos da vossa cabeca. Năo te
JIlais, porque VOS sois rttelhores do que 
muitas aves. 

f. Os santos na gloria exultllrao de pra
zer. IV. Enos seuS aposentos terao maior 
alegrill. 

OREMOS. Deus, qui nos, etc. 

O' Deos , que nos concedeis celebrar o 
glorioso obito dos vossos martyres e pon-
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lifices (N. N.), fl1zei que gozemoB da sua 
companhia na eterna bemaventuranoa. 

Nas Vespems. AntiJlh. Gozao-se n05 CeoEl 
as almas dos sanLos que seguirăo os pas
sos de OhrisLO j e porque derramărao o 
proprio sangue polo seu amor, por isso 
corn o mesmo Chri~to so alegrăo sem fim. 

O versa e ol'a~ăo como acima, 

POR MUIT'OS MARTYRES NAO PONTIFICES. 

Nds Laudes e Vesperas, dizem·se as mes
maS antiphonas, e tambetn o veno dos mat'
IY1'es Jlontifices ; mas com esta. 

OREMOS, Deus, q~H nos annua, etc. 

O' Deos, que nos enchois de prazer corn 
a solemnldade annual dos vossos santos 
rnartyres (N. N.): concedei ~ropicio que 
os que gozamos dos seus mcntos, nos af
fervol'emos corn os seus exemplos. 

NO TEMPO PASCAL. 

POR UM ou MUIl'OS MARl'YRES. 

Tanto pontifices, como nao ponLifices, 
8(j thz : 
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Nas Laudes. Ant'iph. Filha de Jerusalem, 
vinde e vede os martyres com as coroas 
que Ihes dea o Senhor no dia da maior 
solemnidade e alegria. Alleluia. Alleluia . 

..,. E preciosa nos olhos do Senhor. AI
leluia. W. A morte dos seus santos. Alle
luia. 

Nas Vespe1'as. Antiph. Gozai-vos no Se
nhor, ci santos e justos. Alleluia. Elegeo
vas Deos para sua heranca. Alleluia. 

Verso como acima, e a ora~ăo a que (6r 
competente, segundo a sua qualidade, entre 
as ,·eferidas. 

POR UM SANTO PONTIFICB. 

(Papa ou bispo.) 

Nas Laudes. Antiph. Justamente, <> bom 
e fieI servo, porque foste fieI nas cousas 
poucas, te constituirei sobre muitas, diz 
o Senhor . 

..,. O Senhor conduzio o justa pelos ca
minhos rectos. IV. E lhe mostrou o Reino 
da Deos. 

OREMOS. Da, qUOJsumus, etc. 

Omnipotente Daos, concedei-nos, como 
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Vos supplicamos, qua a veneranda solem. 
nidade do hemaventurado (N.), vosso pon
tifice, confessor, nos augmehte a devoc.;ao 
enos facilite a salvac.;!Io. 

Se f(Jr Papa: 

Nas Vesperas. Antiph. Sendo summo 
Pontifice,nao temea as contradicc.;oes terr& 
nas, mas caminhou gloriosamante para o 
lteinos celestes. 

Se f6r bispo, e esta a : 

Antiph. O Senhor o amou e adornou ; 
Vestio-Ihe a estola de gloria, e o collocou 
Ilas portas do Parafso. 

O verso e ora~ăo coma acima. 
POR UM SANTO CONFESSOR. 

NIl8 Laudes. Antiph. Justamente, 6 horn 
e fieI servo, porque ~oste fiei nas cou as 
Poucas te constituirei sobre mUllas; en
lra na gloria de leu Senhor. 

1. O Senhor conduzio o justo, etc., como 
Qcima. 

OREMOS. Deus, qui nos, etc. 

O' Deos que nos encheis de pra1.er corn 
fi ' Ij-O 
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a solemnidade annual do bemaventurado 
(N.) , vosso confessor : concedei propicio 
que os que celebramos o seu glorioso obito, 
imitemos tam bem as suas aC4ioes. 

Se fdr abbade, e esta a : 

OREMOS. Intercessio nos, etc. 

Senhor, nos vos supplicamos que noS 
recommende para comvosco a interceS5âo 
do bemaventurado (N.), abbade, para que 
alcancemos pela seu patrocinio o que n1\O 
podemos obter pelos nossos meritos. 

POR UM SANTO DOUTOR. 

Nas Laudes, a antiphona e a dos confesso
rea, e nas Vesperas, e esta a: 

Antiph. O' doutor optimo, luz da santa 
Igreja, bemaventurado (N.), amante da di
vina lei, rogai por nos ao Filho de Deos. 

1. O Senhor conduzio o justo, etc., 
como acima e esta. 

OREMOS. Deus, qUl populo, etc. 

O' Deos, que destes o bemaventurado 
:N.), ao vosso povo, por ministro da salva
Căo eterna. concedei, coma vos supplica-

© Biblioteca Nacional  de Colombia



COMMUNS. 573 
mos, que aquelle que tivemos por doutor 
~ă na terra, merecamos que seja nosso 
Intercessor la no Ceo. 

POR UMA VIRGEM E MARTYR. 

Nas Laudes. Antiph. E semelhante o 
!teino dos Ceas ao homem negociador, que 
procurando boas peroJas, e achando uma 
Preciosa, deo tudo O que tinha para com
pral·a. 

'1. Estao cheios de graca os vossos la·· 
bias. IY. Por isso Deos vos abencoou para 
sempre. 

OREMOS. Deus, qui inter, etc. 

O' Deos, que entre os outros mi\agres 
da Vossa omnipotencia, conferistes tam
bem ao sex o fragil a victoria do martyrio : 
concedei propicio que os que celebramos 
o glorioso obito da bemaventurada (N.), 
Virgem e martyr vossa, cheguemos feJiz- . 
l1Jente a vas, seguindo os seus exempJos. 

Nas Vesperas. Antiph. Vinde, esposa de 
Christo, recebei a coroa que o Senhor vos 
{lreparou para sempre. 

O versa e oral)ăo coma acima. 
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POR MUITAS VIRGENS E MARTYRI!lS. 

Nas Laudes e Vesperas. Antiph. Caslis
simas virgens a seguirăo â presenca do 
Rei: as suas mais proximas vos serăo con· 
duzidds. 

f· O' vlrgetts prl1th:lhles, prepara! as 
vossas lampatlas.ll'. Eis actui vom O esposO, 
sahi-lhe 110 encunt~(j. 

OREMOS. Da nobis j ele. 

CorlMdei-I1os, como Vds supplicbmos, 
o Deos e Senhor DOSSO, que veneramOs 
corn perenne devocăo o glorioso triumphD 
das bemaventuradas (N. N.), martyres 
vo!lsas, para que, pUls ttue năo poderUoS 
dignamente celebral-as, Iha facartlos ilO 

rtlMos freqUentes e humi\des obsequWs. 
pon UMA VIRGEM NAO MARTYR. 

Dizem-se as proximas an'iphonas, 1)6,.,0 i 
mas com eda. 

OnEMos. Exaudi nas, ele. 

Ouvi as nossas supplicas, <> Deos , sa~' 
vador nosso; para que assim COIDO nos 
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gozamos da fe&tividade da bemaventurada 
(!V.), virgem vossa, sejamos lambem ins
lruidos com o fervoroso alfecto d'uma pia 
devoCiiO. 

POR UMA MARTYR NĂO VIRGEM. 

Nas Laudes. Antiph. Dai-Ine do fructo 
[las suas măos, e Iouvem-na nas portas as 
$llas obras. 

t. Estiio cheios de graca os vossos Ia
hios. IV. Por isso Deps vos abenc06u para 
8CInpre. 

OREMOS. Deus, qui inter, Eltc. 

O' Deos, que entfe os outros milagros 
ela vos~a omnipotencia, conferistes tam
hOrn ao sexe fragil a victoria dp martyrio : 
cOncodei propicio que os que ceJebramos 
o glorioso obito da bemaventurada (N.) , 
~lJartyr yossa, cheguemos felizmente a v6s, 
eguindo os SeUS exemplos. 
!Vas Vesperas. ÂlItiph. Abrio a sua măo 

aa necessitado e estendeo as suas palmas 
ao ' pobre; e niio comeo ociosamente o pao. 
a verso e ortIfiio como acima. 
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POR MUlTA8 MARTYRE8 NAO VIRGENS. 

Dizem-se as proximas antiphonas com SCLI 

verso, e esta. 

OREMOS. Da nobis, etc. 

Concedei-nos, como vos supplicamos , 
ci Deos e Senhor n0880, que veneremoscOIll 
perenne devocăo o glorio8o triumpho duS 
bemaventuradas (N. N.), martyres V08SaS, 
para que, pois que năo podemos dj gna~ 
mente celebral-as , Ihe fa camo8 ao manOs 
frequentes e humildes obsequios. 

POR UMA SANTA VIUVA OU NAO VIlIGJeM, 
lIIEM MARTYR. 

Dizem-se tambem as proximas antiphortO' 

com aquelle seu verso, e esta. 

OREMOS. Exaudi nos. etc. 

Ouvi as nossas supplicas, o Deos salva: 
dor nos80, para que assim como nos goZa 
mos da festividade da bemaventurada ([{.). 
sejamos tambem instruidos corn o fervo'" 
roso affecto d'uma pia devocao. 
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OFFICIO 

DA SANTA CRUZ, 
APPROVADO 

PELA SANTA IGREJA, 

I EXPOSTO N .... L1NGU .... PORTUGUEU 

Para os Ca.valleiros da.s Ordene 
militares, 

e para Ioda, as peSSOllS que por aua dCTO\iâo 
o quizcrcm rezar. 

MATINAS . 
.,. Pelo sinaI t da santa Cruz. J'. Livrai· 

nos, Senhor, dos nossos inimîgos. 

Assim se diz no principio de todas as 
Horas . 

.,. Abri, Senhor, os meus labios. 1.(. E a 
Illinha lingua annunciarâ os vossos lou
VOres. 

j. Deos, entendei em minha ajuda. 
1\:'. Senhor, năo tard~is ~m SOccorrer-me. 
~. Gloria ao Padre, e ao Filho, e ao Es-
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pirito Santo. Jj. Como era no pril)cipia, e 
agora, e sempre, por todos os secU10S dos 
seculos. Amen. 
Năo se diz Alleluia, nem Louvado sejais, 

Senhor, etc.; 6 assim mesmo nas outras 
Horas. 

AFFECTOS 

de louvor e compaixao. 

Louvado seja o divino Verbo, que e a 
sabedoria do Pai, ea mesma verdade por 
essencia. Homem Deos, e Salvador nossO ; 
preso no horto, desamparado dos disci
pulos, vendido pela traidor, arrestado o 
maltratado pelos Judeos. 

Antiphona. O' cruz veneravel, digna doS 
maiores elogios, porque destes a salvaciio, 
e preparastes a vida eterna aos miseraveis 
peccadores, 

1. Nos vos adoramos, Jesu-Christo, e 
corn o maior affecto vos louvamos. 11/. por
que pelavossasanta cruz remisles o mundo. 

OREMOS. 

O' Senhor Jesu-Chri&to, Filno de Do09 
vivo, pQnde a VOSS1\ paixao e morto de 
cruz enţre Il vosso juizo e 1\ JlIinha alrna . 
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a~ora e na hora da rpiqqa mpr~e ; e ţOfl
cedei benign/lmente a mim, li vossa graCil 
e misericordia : aos vivos e defuntos, o 
descanco e o perdăo; li vossa Igreja, a paz 
e concordia; e il nO!i todos peccadorell, a 
vida e gloria sempiterna. Voe QUe, sepdo 
Deos, viveis e reinais com Deos Padre em 
unidade do Espirito Santo, por todos os 
seculDs dos lieculofi. Amen. 

PRIMA. 

t. Pelo sinaI, Iltc. J". Deos entpndai am 
minha ajuda, eţc. 

t. GlQria ao Padre, Eltc. 
UF&CTO$. 

Louvado seja o Benhor, conduzido a Pi· 
latos na hora de Prima; accusado peIas 
faIsas testemunhas, preso, maltratado e 
escarnecido pela ingrato, In6el, e barbaro 
]Jovo. 

Antiph. O' cruz victoriosa, <> prodigioso 
sinaI: fazei, pelos merecimentos do Re
demptor, que entremos triumphantes na 
Corte celeste. 

Y • Nos vos adoramQs. etc. Oremos. O 
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Senhor Jesu-Christo, Filho de Deus 
vivo, etc., como nas Matinas, pag. 577. 

TERI;A. 

1. Pelo sinai, etc. n-. Deos, entendei, etc. 
1. Gloria ao Padre. etc. 

AFFECTOS. 

Louvado lieja o Redemptor do mundo, 
acoutado e sentenciado na hora da Terea 
a morrer crucificado, injuriado corn uma 
rota purpura; atormentado corn uma coroa 
de espinhos , e levando sobre os proprios 
hombros a pesada cruz ao Galvario. 

Antiph. Absolvido ficou o formidavel 
supplicio da eterna morte, quando Christo 
na cruz quebrou as prisoes dos nossos de
Iictos. 

1. N6s vos adoramos, etc. OremoS. 
O' Senhor Jesu-Christo, Filho de Deos 
VIVO, etc., como nas Matinas. 

SEXTA. 

t. Pelo sinai, etc. n-. Deos entendei, etc. 
0;. Gloria ao Padre, etc . 
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AFFECTOS. 

Louvado seja O Senbor na hora de Sexla 
pregado na cruz, pendente entre ladroes; 
e na sua ardentissima sede atormentado 
corn fel. 

Antiph. Pela arvore do Pararso, ficămos 
feilos servos; pela cruz do Calvario, fomos 
lodos Iivrcs. O fruto da arvore nos enga
nou, o Fiiilo de Deos nos remio. , 

f. N6s vos adoramos, elco Oremos. 
O' Senllor Jesu-Cllristo, Filho de Deos 
vivo, etc., como nas Matinas. 

" NOA. 
j. Pelo sinai, etc. rf. Deos en tendei, etc· 
j. Gloria ao Padre, etc. 

AFFBCTOS. 
Louvado seja o Senhor Sesus, que na ho

ra de Noa expirou, clamando ao eterno 
Pai, e encommendando-Ihe o seu Espirito. 
Um soldado depois corn a lanca Ihe pene. 
trou o lado. O sol se escureceo e a terra 
tremeo. 

Antiph. O' grande obra da divina pie
dade I Entăo morreo a morte, quando na 
cruz morreo a vida. 
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"f. N<>s vos adoramos, etc Oremos. 
O' Senhor Jesu-Christo, Filho de Deos 
vivo, etc., coma nas Matinas. 

VESPERAS. 

t. Pela sinaI, etc. jl-. Deos, entendei, etc. 
t. Gloria ao Padre, etc. 

AFFEGTOS. 

Louvado seja o Redemptor, deposto da 
cruz na hora de Vesperas, exposto e la
mentado entre os bracos da lIfăi Santis
sÎma. 

Antiph. O' bemdita cruz , qUll sa foste 
dignade sustontar o Redemptor do mundo! 
Doce madeiro, doces cravos, que sustives
tes o mais doce peso. Tu, <> mystica ar
yore, a mais eminente sobrI' toi-loş os ce
dros, em que pendeo asalvaCijo do mUl1do, 
cuja marIe dolorosa venceo para sempre 
a morte da culpa. 

"1. N6svos adoramos, etc. OremQs. O'Se
nhorJesu-Christo,Filho deDeos vivo, etc., 
coma nas lIfatinas. 

COMPLETA . 

.,. Pelo sinal, etc. lIj. Convertei-nos. o 
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Deos, Salvador nosso. )f. E apa/'tai de 
n6s a vossa ira. 1)1. Deos, entendei, etc. 
\' . Gloria ao Padre, etc. 

AFFECTOS. 

LtJuvado seja o Senhor, nOSSâ esperanţa 
da vida futura, cujo sacrdsanto corpo, n il 
hora de Completa, foi dacio a sepullul'U. 
CUrr1pridas as prophecias da sua vida 
stlhla e morUl ct'udeli~sima, deve ser p~r
pelua em n6s sua memoria. 

Atttiph. Salvador do mundo; que pela 
drUz e vos~o sangue nos remistes, soccor .. 
rei-nos, salvai-nos, como vos supplica
mos, nosso Deos e Senhor. 

)1. N6svos adoramos, etc. Oremos. O' Se
nhorJesu-Chrlsto, Filho de beosvivo,etc., 
coma nas Matinas. 

OlIFEREOlltiENTO. 

Recebei, Senhor meu Jesu-Chri!!to, es
las hlyslicas horas, que devotamente vbs 
ofTerecd. El poiS que por meu amor qui
zestes "dar 11 vossa vida, sede o meu con
solador na hora da minha morte. Amen. 
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OFFICIO 
DE DEFUNTOS . 

No dia da Commernora~ăo de lodo! os fieis defun· 
tos (ern 2 de oovembro), C 00 dia da drpos l/iăo e do 
aOOlvt'rsarlo de "Igum dcfuOIO. diz ·se este Oflicio 
corn o seu io'teitorio. trez llocturoos. c as anlipbo
oas ioteiras, 00 prineipio e Ilm de cada Psalmo 
(Iaolo oas Vesperas como nas Malillas). corn a sua 
Orac;ăo propria. E enlăo oas Vcsperas, oăo ~e diz o 
Psalmo : Louva, a/ma minha, etc., ocm DO Iim das 
laudeI, o P6almo: Do .• pro(undos abrsmol, etc. Em 
todos os OUlros tcmpos, se diz a6mente como aqui 
'ai notado. 

A VESPERAS. 

Padre nosso, etc. 

Antiph. Agradarei ao Senhor. 

PSALMO -1 -14. Dilexi quoniam, etc. 

Amo ao Senhor, porque elle ouve mi
nha voz, e attende as minhas supplicas . 

Porque inclin ou a mim seus ouvidos; 
por isso o invocarei em meus dias. 
Cercărao-me as dores da morte, e as an

gustias do inferno me atormentarao. 
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Achei-me em aperto e tristeza; invo

quei o nome do Senhor, dizendo : Salvai , 
Senhor, a minha alma. 

O Senhor e piedoso e justo, e nosso 
Deos tem misericordia. 

O Senhor guarda os simples, abatido es. 
lava eu, porem clle me livrou. 

Alma minha, entra no teu descanco; 
pOis jâ o Senhor te fez muitos bens. 

Porque v6s, Senhor, Iivrastes minha al. 
Illa da morte , meus 01 hos de lagrimas , e 
Illeus pth de tropeco. 

Andarei perante a face do Senhor, na 
lerra dos viventes. 

t. Dai-Ihe, Senhor, o eterno descanco. 
IV· Entre os resplandores da luz perpetua. 

Sempre se d1z este t'erso no fim de cada 
PSalmo . 

.A.ntiph. Agradarei ao Senhor na regiil{ 
dos vivos . 

.A.ntiph. Ai de mim, Senhor. 

PSA.LMO 119. Ad Dominum, cum tr1bula 
rer, etc. 

Ao Senhor tenho invocado sempre, etc. 
P.461. 
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Antip/~. Ai de mim j Serthol', potqlte o 
meu deslerro se prolonga. 

Antiph. O Senhor. 

PSAL~W 128. Levavi oculos meoB, etc. 

Levanto meus olhos aos montes, p. 461. 
AnUph. O Senhor te guarde de iodo o 

mal; guarde o mesmo Senhor a tua alma. 
Anliph. Se vo~, Senhbr. 

PSALMO 1.29. De pl'ofundis, etc. 

Das profundezas, elc., p. 488. 
Antt"ph. Se vos, Sehhor, observai'de~ aS 

iniquidades, quem podera; Senhor, sub
flisHI' rla vossh preSeny3 ~ 

AntipJL N1io desprlizeis. 

PSALMO 137. Gon(itebo)' tiM, Domine, etc· 

Gra<ta!l vos darei, SenhoI', de todo meU 
cora<tăo, porque ouvistes as palavras de 
minha boca. . 

Nu presenc;a dos Anjos, vos cantareL 
psalmos; e vos adorarei em vosso s:ln to 

templo. . 
Louvarei vosso nome em reconhe(;l" 

mento de vossa misericordia e verdade ; 
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porqu(J magnificastes vossa palavra al~m 
de toda vossa fama. 

Ouvistes-me no dia em que vos invo
quei, destes a minha alma novas forcas. 
Louvar-vos-hăo, Senhor, todos os reis 

da terra, quando ouvirem as palavras de 
vossa boca. 

E canlarăo nos caminhos de Jehovah ; 
pOis grande e a gloria do Senhor. 

Porque excelso e o Senho(, e todaviaat
lenlo para o humilde; mas olha de longe 
para o soberbo. 

Se eu andar no meio de anguslias, v6s 
fUe vivificareis ; contra a ira de meus ini
fUigos ostendeis vossa milo, e vossa dextra 
me salva. 

O Senher o cumpriră por mim. Vosse 
misericordia, Senhor, dura para sempre, 
nao de~prezeis as obras de vossas măos . 

.Antiph. Năo deprezeis, Senllor, as obras 
de vossas milos. 

". Ouvi a voz do Ceo que m'l dizia. IV. 
Ilemaventurados os mortos que morrem 
no Senhor. 

Antiph. Tudo o que me dă. 
Magnificat, p. 478. 

H 
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Antiph. Tudo o que me dă O Pai a miIU 
ha de vir, e o que vem a mim nâo o lan
carei fera. 

Diz-se de joelhos o truc se segue. 

Padre nosso, etc. 
t. Nâo nos deixeis caiI' em tonlaCâo. 

lY, Mas livrai-nos do mal. 

PSAT,MO i4~. Lauda, anima mea, ele. 

Alma minha, louva ao Senhor. Louvarri 
ao Senhor em miuha vida; cantarei hym 
nos a meu Deos em quanlo viver. 
Năo confieis em principes ; nem nos fi

lhosdos homens,em quem nilo ha salvacăo . 
Sai-lhcs o espirito (do corpo), tornao-s(\ 

em terra de que erao formados, e naqueIlll 
mesmo dia perecem seus intentos. 

Bemaventurado aquelle que tem pOl' aU
xiliador ao Deos de Jacob, e cuja esperan
.;a esta posta no Senhor seu Deos. 

Pois elle e o que fez os ceos e a terra, o 
mar, e tudo quanto nelles ha; 

Deos grande que guarda lidelidade par!1 
sempl'e; que faz justica aos opprimidos, Il 
d ,i pao aos famintos. 
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.Elia o Senhor que solta os grilhoes aos 
Pl'esos, que da vista aos cegos. 

o Sonhor que levanta aos abatidos, quo 
ama aos justos. 

O Sonhor que guarda os estl'angelros, 
Sll~tenta o orfăo ea viuva; mas trastorna 
(J caminho dos impios. 

O Senhor roi nara etornamente; tou 
Daos,6 Sido, roi nara do goracăo Om geracăo. 

Dai-lhos, Senhor, o eLorno descanco, otc. 
Y. Da porta do inforM. li. Livrai, Se

Ilhor, as suas al mus. 
'1 . Fazei que descancem em paz. IV. 

A.mon. 
'1, Ouvi, Sellhor, a minha oracao. r(. E 

Ch oguo a vas o meu clamol'. 

OnEMOS. Deus, qui inler apostolicos, et(~. 
O' Doos, que fizestes conbecer os vossos 

Servos com a dignidade pontificia ou sa
cerdotal, eatre os sacerdotes apostoIicos; 
deferi, como desejamos, llossa supplicu, 
!lura que sejamos tamIJem aggregados a 
lia perpetua companhia. 

Deus, venire largit01', etc. 

O'Deos, que concedeis o perdăo benigno , 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



590 OFFICIO 

e amais a salvacăo dos homens, supplica' 
mos a vossa clemencia, pela intercessăo da 
bemaventurada sempre Virgem Mdria, e 
de todos os vossos santos, que aos irmăos 
da nossa congregacăo, parentes e bemfei· 
tores, que ja passarăo desta vida, permit
tais que cheguem ao cOllsorcio da eterna 
bemaventuranca. 

Fidelium, Deus, etG. 

O' Deos, Criador, Redemptor de todos 
os fieis, concedei as almas dos vossos ser
vos e servas a benigna relI)issao de todos 
os seus peccados, para conseguirem pel as 
pias sllpplicas da vossa Igl'cja a indlligen-
cia a que sempre aspirăo. Vas que viveis 
e reinais pelos seclilos dos seculos. Amen. 

'J. Dai-Ihes, Sen hor, o eterno deseanco. 
l(. Entre os resplandores da luz perpe' 
lua. 

t. Descancem em paz. 1(. Amen. 

A l\IATINAS. 
O seguiote iovilalorio s6 se diz 00 dia da Comme-' 

mora~ao de 10clos os lit'is dcfulIlOS, e todas as vete! 
quc ;c reza o preseole Oflicio corn 000101'001, c<>JJ10 
acima !lea declarado. 
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NOG outros tempos, em que ee diz um nocturn o 

COm suas Laudes, principia-se pela primeira anli
phOll3 dos nocturllos, dos quacs pertcnce para a. 
Segundas c qllintas reu'a" o pl'imelro; para :IS lel'~aS 
e St'xtas, o segundo; e para aG quartas e sabbados, o 
tel'cciro. 

INVITATORIO. 

Ao Rei, para quem vivem todas as cou
sas. * Vinde, adoremos. 

Repete-se: Ao Rei, para quem vivem to
das as cousas, etc. 

PSALMO 94. Venite, exultemus, etc. 

Vinde, alegremo-nos no Sen hor; cante
mos corn jubilo louvores a Deos nosso 
Salvador. 

Apressemo-nos a comparecer em sua 
presenca e confes~ar seu sanLo nome; en
loemos corn regozijo canticos em honra 
SUa. 

Ao Rei, para quem vivem todas as cou
sas. * Vinde, adoremos. 

Porque o Senhor e um Deos grande, e 
Um grande rei infinilamenle superior a 
lOdos os deoses e reis do mundo. 

Estendeo seu dominio ate aos remotos 
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confins da terra, a ato nos cumas dos mon· 
tes .• Vinde, adoremos. 

A seu impario estă sujeito o mar: elle o 
fez, coma tambem as areias que Iha poz 
por limites. 

Vinde, adoremos ao Scnhor que nos 
formou, e prostrados dianta d'elle, lave
mos corn lagrimas nossa ingratidăo. 

Elle e nosso Senhor, nosso Deos; enoS 
somos seu povo, e ovelhas de seu reba
nho; alimenta-nos corn seus pastos, e 
cuida em dirigir-nos. 

Ao Rei, para quem vivem todas as cou
sas. • Vinda, adoremQs. 

E assim se ouvirdes hoje sua voz, obe
decei-Iha fielmente, a nao anduracais vos· 
sos coracoas. 
Năo me irriteis, vos diz; como vossoS 

pais no deserto, onde quizerao experimen· 
tar meu poder: quizerăo provar-me, evi· 
riio as maravilhas que obrei. • Vinde, ada' 
remos. 

Quarenta annos estive indignadocontra 
aquelle povo, lancando-Ihe sampre em 
1'05tOS seus estravios. 

E comovi que se afastava do cuminho de 
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meus mandamentos, jurei-Ihe que nao en
lrariao na tranquiJIa mansao que Ibe ba
via destinado. 

Ao Rei, para quem vivem todas as cou
sas :. Vinde, adoremos. 

Dai-lhes, Senbor, o elerno descanco en
tre os resplandores da luz perpetua.
Vinde, adoremos. 

Ao Rei, para quem vivem todas as cou
sas.- Vinde, adoremos. 

PRIMEIRO NOCTURNO. 

Para as segundas e quintas {oiral. 
Antiph. Dirigi. 

PS.H.MO 5. Vorba mea, etc. 

Senbor, dai ouvidos a minhas palavras; 
~ttendei a minha oracăo . 

Meu Rei e meu Deos, estai attento li voz 
de meu cI amor. 

Porque a vos, Senbor, dirigi minhas 
sUpplicas, ao amanhecer ouvirâis minha 
voz. 

De manhă me presentarei a v6s na me
ditaCăo, e verei que sois meu Deos inimigo 
da iniquidade. 
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o măo nâo habitară junto de vas, nem 
o injusto pod era subsistir em vossa pre
senca. 

Aborreceis a todos que obrao mal; per· 
dereis a todos que dizem mentiras. 

O Sen horabol'rece o homem sanguinario 
e fl'audulento. 

Porem eu, pela grandeza de vossa mise
ricordia, entrarei em vossa casa, e com 
respeitoso temor vos adorarei em vosso 
santo templo. 

Guiai-me, Senhor, em vossajustica; di· 
rigi meus passos em vossa. presenca por 
causa de meus inimigo~ 

Porque nA-o ha rectidau eJn sua boca, e 
seu coracăo esLa cheio de vaidade. 

Sua garganta e uma sepultura aberta; 
suas palavras respirao o engano. Julgai-oS 

vas, Senhor. 
Sejăo confundiJos em seus conselhos ; 

pela multidăo de suas iniquidades sejăO 
lancados longe de vos, porque provoca ruO 
vossa ira. 

Alegrem-se porem todos os que em vaS 
confi ăo; can tem eternamen te vossos lou~ 
vores porquanto nelles habitais. 
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E todos que amao vosso Dome se rego
zi gem em vos, porque abencoar8is ao 
justo. 

Vossa beneficencia, Senhor, sera para 
nos coma um escudo. 

Dai-I hes, Sen hor, o eterno descanco, ele. 
Antiph. Dirigi, meu Senhor, na vossa 

presenca os meus passos. 
Antiph. Voltai-vos, Senhor. 

PSALMO 37. Domine, ne in (urare tua, etc. 

Senhor, nao me arguais no vosso furor, 
nem me castigueis na vossa ira. 

Tende misericordia de mim, Senhor; 
porque o temor me penetrou ate a medula 
dos OSS05. 

Ea minha alma se perturbou em extre
mo; mas vos, Senhor, ate quando vos de
ter8is. 

Voltai-vos para mim, Senhor, e livrai a 
rninba alma; salvai-me por amor de vossa 
rnisericordia. 

Porque na morte nao ha quem se lembre 
de vos; e na sepuItura quem vos lou
vara? 

Cancado estou de puro gomer; toda a 
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noite n1io faco senaa chorar, e de minhas 
lagrimas rego o meu leito. 

Jâ meus olhos estăo carcomidos de ma
€oa, o se leem envelhecido por causa de 
lodos mCll S inimi gos. 

Apartai-vos de mim, vos todos que 
obrais a iniquidade; porque o Senhor ou
vio as vozes de meu pranto. 

Jă o Senhor ouvio a minha supplica; 
minhas orac6os Ihe forITo acceitas. 

Todos meus inimigos se envergonharlio 
o serlio turbados; tornarlio atrâs e serlio 
cobertos do confusao. 

Antiph. Yoltai-vos, Senbor; para mim e 
livrai a minha alma; porque nao ha na 
morte quem se lembre de vos. 

Antiph. NUl> succeda. 

PSALMO 7. Domine, Deusmeus, etc. 

Deos e Senhor meu, em vos conlioj 8al
vai-me de todos meus perseguidores, e li
vrai-me de suas maos. 

Nao succeda que o inimigo arrebate mi
nha alma como um leao; sem haver quem 
me livre e tire de suas garras. 

Mas, Senhor meu, se eu fiz o que se me 
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imputa, se minhas maos estăo manchadas 
do iniquidade. 

Se paguei mal por mal, caia eu sem de
fensa diante de meua inimigos, pois o hei 
merecido. 

Persiga elle minha alma, e se apocJere 
d'elIa; calque aos pas minha vida, reduza 
a po minha gloria. 

Por8m eu estou innocente, levantai-vos, 
Sonhor, em vossa ira, e assignalai vosso 
poder no meio de meus inimigos. 

Levantai-vos, Senhor, para cumprir o 
decreto de justiea que haveis laneado, e 
lodos os povos vos rarITo corte. 

Subi, diante d'elIes, a vosso throno, que 
so a vos cumpre julgar os povos. 

Julgai-me, Sonhor, sogundo vossa equi
dade e minha innocencia. 

A malicia dos peccadores seră confun
dida; e v6s, 6 Deos, que esquadrinhais os 
Coracoes e os rins, encaminhar8is o justo. 

Do Senhor espero um justo soccorro; 
elle e quem salva os de coraeao recto. 

Deos a justo juiz, for!.e, e soffredor; to
dos os dias, ameaea os maos. 

Se nao vos converterdes, fară vibrllr sua 
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espada; jă seu arca tem prompto e ar
mado. 

Encheo sua aljava de instrumentos de 
morte, em brave disparară suas settas 
contra os fariosos perseguidores. 

O perverso formou em si mesmo a injus· 
tica, concebeo a dor e paria a iniquidade. 

Ja cavou um poco, e o fez fundo; mas 
calo na cova que fizera. 

Sua malicia voltara contra elle mesmo, 
e sobre sua cabeca caira sua propria ini
quidade. 

Eu porem louvarei ao Sşnhor segundo 
sua justica, cantarei hymnos ao nome do 
Senhor altissimo. 

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanco, etc. 
Antiph. Năo succeda que o inimigo arre

bate quem me livra a tire da suas garras. 
1. Da porta do inferno. J/. Livrai, Se

nbor, as suas almas. 
Padra nosso, etc., todo em voz submissa. 

Lr~Ao r. 

Pm'ce mihi, Domine, etc. 

Perdoai-me, Senhor, porqua os meuS 
dias sao um nada. Qua cousa e o homem. 
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para que vos o exalteis? Ou porque appli
cais para corn elle o vosso coracăo? Vos o 
visitaisde manhămuitocedo, e de repentp 
o metteis a prova. Ate quando oegareis o 
perd:lo ao meu peccarJo, nao permittireis 
que tomealgum descanco? Eu confesso que 
pequei; mas coma poderei satisfa7.er-vos, 
() Salvadol' dos homens? Pam que me pu
zestos num estado infeiicissimo, feito con
trario a vos, e onerosO a mim mesmo? Por
que nao tirais o meu peccado, e nao des
terrais a mioha ioiquidade? Eu vou a dor
mir no po da sepultura j e se li maohă me 
procurardes, jâ nao estarei corn vida. 

t. Creio que meu Redemptol' e vivo, ° 
que 110 ultimo dia resuscitarei da tena.'" E 
verei na miniu carne a Deos, Salvador 
meu. 

r!. Ao qual eu mesmo, e nao outro por 
mim verei, e divisarei corn os meus olhos. 
'il E verei na minha carne a Deos meu SaI 
vador. 

LI~ÂO u. 
Tmdet animam meam, etc. 

A minha vida me e fastidiosa: eu me 
queixarei de mim mesmo, e falIa rei na 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



600 OFFICIO 

amargura da minha alma. Direi a Deos: 
Năo me condemneis. Fazei-me conhecer 
porque me julgais ou me tratais assim ? 
pa de parecer-vos bem o entregar-me a ca
lumnia, e opprimir-me, sendo eu feitura 
das vossas măos, e favorecer o mao con
selho dos impios? ou tendes vas olhos do 
carne, para divisar as cousas, como as vem 
os homens? Assemelhăo-se os vossos dias 
aos do homem, esaoos vossos annoscomo 
os seus tempos, para inquirirdes a minha 
iniquidade, e vos informardes sobre o meu 
peccado? E entITo sabeis que nada de im· 
pio commeLti, nao havendo quem possa ti
rar-me das vossas milos. 

y. Vas que resusciLastos a Lazaro, cor
rupto ja no monumento.* Dai-lhes, Se
nhor, descanco e lugar de indulgencia. 

1(. Vas que haveis do vir a julgar os vi
vos o os mortos, e castigar o mundo corn 
fo go .* Dai-Ihes, Senllo!', doscanco e lugar 
do indulgoncia. 

LI~AO III. 

lIfonus tum (ecerunt me, etc. 
As Vossas măos me formarao, e collocâ

râo na sua propria situacao todas as partes 
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do meu corpo; e querereis depois d'isto 
precipitar-me ou destruir -me num mo
mento? Lembrai-vos (eu vas rogo) de ql1 C 
Vas me fizestes, coma uma obra de balTa, 
e que brevemente me reduzir~is em po.NăO 

me haveis vas formado, assim como um 
pouco de leite, que depois de coagulado se 
faz solid o ? De pelle e carne me haveis 
vestido, de ossos e nervos me haveis com
posto. E dando-me depois a vida, e bene
flciando-me sempre corn misericordia, a 
vossa visita, ou continna"rro do vosso soc
Corro, foi a conservac1ia da meu espirita 

II. Senhor, ande me esconderei da as
pecta da vossa ira, quanda vierdes ujulgar 
u terra?* Parque pequei muita na minha 
vida. 

'K. Tremo, Senil ar, e me enverganha dus 
culpas que tenha fei ta : nilo me condem
neis, quanda vierdes a julgar; * porque 
Pequei muita na minha vida. Dai-Ihes, Se· 
nhor, o eterna descanco entre as resplan
dares da luz perpetua; parque pequei mui
to na minha vida. 

Se[Juern-as Laudes, năo sendo o Olficio de 
trez noctul·nos. 
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SEGUNDO NOCTURNO. 

Para as ter~as e sextas {e,ras. 

Antiph. Collocou-me. 

PSALMO 22. Dominus regit me, etc, 

O Senhor e meu pastor, nada me faltara; 
em pastos hervosos me fez entrar. 

Mansamente me levaasaguas saudaveis; 
refrigera minba alma. 

Guia-me por veredas de justica, para 
gloria do seu nome. 

Ainda que tam bem andasse pela valle 
da sombra da morte, nâo temeria algum 
mal j porque vas, Senllor, eslais commigo. 

A vossa vara e o vosso bacu 10 me consolăo. 
Aparelhais a mesa perante mim, em que 

tomo forcas contra meus contrarios. 
Fortaleceis minba cabeea corn vossa 

unccâo santa j e quăo delicioso Ei o calis 
por que bebo 1 

Vossa misericordia me seguirâ sempre 
todos os dias de mlllba vida. 

E habitarei para sem pre na casa do Se
nhor. 

Dai-Ihes, Senhor, o eterno descanco, etc. 
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Antiph. Collocou-me o Senhor em um 
lugar ameno. 

Antiph. Năo VOS lembreis. 

PSALMO 24. Ad te, Domine, levavi, etc. 

A vos, Senhor, levanto minha alma; 
!neu Deos, em v6s confio, năo ficarei en
Vergonhado. 
Năo se riăo de mim mcus inimigos, nem 

Sojăo confundidos todos os que em vos es
perao. 

Mas sejao confundidos os queme trata o 
aleivosamente sem causa. 
~fostrai-me, Senhor, vossos caminhos; 

ensinai-me vossas veredas. 
Guiai-me com vossa verdade, e ensinai

!ne; pois sois o Deos de mioha salval,(ăo, 
lOdo o dia em vas espero. 

Lcmbl'ai-vos, Senhor, de vossas miseri
COtdias e de vossas benignidades, porque 
sao desde a eterllidadc. 
Năo vos lembreis dos peccadosde minha 

lUocidadfl, nem de minh~s transgressoes; 
Mas lembrai-vos de nnm segundo VOssa 

lUiserieordia, e por vossa bondade. 
O Sellhor e bom e recto, por isso ensi-
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nara aos peccadores a leique devemseguir. 
Guiara aos mansos em dircitura e lhes 

ensinara seu caminho. 
Todas as veredas do Senhor slio miseri

cordia e verdade, para os que guardăo SUa 
anianCa e seus mandamentos. 

Por vosso nome, Senhor, perdoai-me 
meu poccado, quo El grande. 

Qual e o llOffiom quo Leme ao Senhor? 
Ello lhe ensinară o caminho que deve se
guir . 

Sua alma descan<;ară no bem, esua ge
racăo possui ra a terra em lieranca. 

O Senhor El o susLenLacu)o dos que o te
mem e lhes manifesta sua allianca. 

l\lcus o\hos estăosempre noSenbor,por
que ene sol tara meus pes de qualquer laco . 

Olhai para mim e tende piedade de mim, 
porque estou soliLario e miseraveI. 

JUlIltipiiClir:io-se as afllicr.:iies de meu co
raCilo; tirai-me do aperto em qlle me vejo. 

Vede a minha humiliaC:1o e traballlo, o 
perdoat-me lodos mcus peccados. 

Attendei a meus inimigos, porque se vilo 
IDllltiplicalldo, e cam adio violenta l1Ie 
aborrecem. 
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Guardei minha alma e livrai-me, năo 

lUe deixeis confundido, por quanto em 
Vas conflo. 

Os innocentes e rectos se unirăo a mim, 
porque em vas espero. 

Livrai, a Deos, a Israel de todas as suas 
tribu la~oes. 

Dai-Ihes, Senhor, o eterno descanco,ot,c. 
AI/tiplt. Năo vos lembrcis, SenlJor, dos 

peccados de minha mocidadc, nem do mi
llhas transgressoes. 

Antiph. Creio que verei. 

{>SAUfO 36. Dominus, illurninatio mea, etc. 

OSenhoreminhaluze minha salvacao: 
de quem tenho eu que temer? 

O Senhor e o defensor de minha vida: 
\luem me farâ tremer '1 

Meus inimigos, devorados do desejo de 
Perder-me hăo vindo muitas vezes como 
hestas fe,.a~ Jan~a,.-se sobre mim • 
. POr'(Îm hao visto desvanecer-se scus 
Illlentos, obrigados a recollhecer sua fra
queza. 
h Ainda que os veja a todos formados em 

atalha diante de mim, nao temerei meu 
COraeao. 
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Ainda que me envistăo por todas as par
tes, entăo mesmo manterei firme minha 
esperanca. 

Uma sa cousa peco ao Senhor, e sempre 
a sollicitarei, que habita corn aUa em sua 
santa casa todos os dias da minha vida. 

Qua torna a var seu tabarnaculo, e goze 
das dalicias qua aIIa dă a seus sarvos. 

Ali ma occultarâ o Senilor, ali ma pro
tegeră no dia da afGiccâo. 

(No mais forta de minhas parseguicocs) 
Lavantou-mo coma ao cuma d'uma rocha 
inaccassivaI, a agora tam bem ma tirara 
triumphanta da meus inimigos. 

Unido em sau tabernaculo com os minis' 
tros ao rodor do altar, Ihe oJlerecerei um 
sacrificio continuo de louvores, e cantarei 
psalmos em honra sua. 

Escutai pois, Deos meu, os c1amoresque 
vos dirijo; tenda piedade de mim, e ou vi 
meus rogos. 

Meu coracăo vos manifestou minhas an~ 
gustias ; maus 01h08 vos buscăo em meu' 
confiictos, estuo fitos am vas, e nITo me caw 
carei, Senhor, de implorar vossa assisLe/l~ 
eia. 
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Năo apartais de mim vosso rosto, nao 
cbogue a tanto vossa ira que vos retireis 
\lo vosso servo. 

Continuai-mo, Deos meu, vosso auxilio; 
nao me desampar6is, nem me d esprez~is, 
oh Deos Salvador meu J 

Porque meu pai e minha mai me des
ampararao, por6m o Senhor me tomou a 
Seu cargo. 

Ensinai-me pois, Souhor, a andar para 
vossos camiuhos, guiai-me e dirigi-me para 
que nilo caia nos lacos de meus inimigos. 
Năo mo abandonols uo furor de meus 

perseguidores,porque Mo conspirado con
tra mim tostemullhas iniquas : mas a ini
quidade mentio contra si mesma. 

(Entre minhas perseguicoes) Tenho uma 
firme esperanca que o Senhor me dară a 
gOzar em minha patria, feJiz terra dos vi
Ventes, as deJicias d'uma pllZ constante. 

Animo, alma minha, tem valor e forta
leza em tuas penas, espera conliada no 
SOCcorro do Sonhor. t' 

Daj-Ihes, Senhor, o eterno descanco, etc. 
Antiph. Creio que verei os bens do Se

Ilhor na terra d08 v/vos. 
t. O Senhor o collocara com os princi-
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pes. J/. Corn os principes do seu povo. 
Padre nosso, etc., todo em voz submissa. 

LIqAO IV. 

Responde mihi, ere. 
Respondei-me : Quantas iniquidades e 

peccados tenho commettido? l\iostrai-me 
as minhas enormidades e os meus delictos. 
Porque cscondeis de mim o vosso rosto, e 
me reputais por inimigo vosso? Contra 
uma folha que o vento arrebata, ostentais 
o vosso poder,e perseguis uma palha secca? 
Porque vas escreveis contra mim amargu· 
ras ou rigorosas sentenQas, e me quereis 
consumir corn as eul pas da minha moci
darle. Puzestes em grilhăo o meu pe, c ntio 
samente observastes todos os meus caml
nhos, mas ainda reOectistes sobre os ves
tigios dos meus pes. Eu que tenho de con
verter-me em podridăo, e !icar como urn 
vestido todo comido de traQa. 

IV. Lembrai-vos, meu Dcos, que a minha 
vida e um sopro.* Fazei que me nâ.o veja 
o rosto irado do Filho do homem. 

'1. A vas, Senhor, clamei dos profundos 

abysmos;Senhor, ouvi a minha voz.*Fazei 
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que me nao veja o rosto irado do Filho do 
homem. 

LIQAO V. 
Homo natus, etc. 

O homem nascido da mu 1 her vive pouco 
tempo, e anda cheio de . muitas miserias. 
Eile e semelhante ă fior, que a pouco es
paCo de nascida se vâ pizada; foge como 
a sombra, e nunca pormanece no mosmo 
estado. E um ta), 6 Senhor, pareco-vos 
digno de abrirdes sobre elle os vossos 
olhos, e faz~l-o entrar comvosco para 8 

juizo? Quem pade fazer puro o que nas
Ceo de immundo sangue? Năo sois sa vas 
o que tendes este podor? Os dias do ho
mom săo breves; e o numero dos sous 
mezcs esta prompto nas vossas mfios, 
porque vas Ihe constituistes uns limites 
que se năo poderăo prelerir. Apartai-vos 
Por um pouco do mesmo homem, para 
que tome algum descanco, ate que Ihe 
chegue o seu dia, como a um simples 
iornaleiro. 

TI. Ai de mim, Senhor, porque pequei 
llluito na minha vida 1 Que farei, mise
ravel? Para onde fugirei, senao para vas 
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meu Deos? * Compadecei-vos de mim, 
quando vierdes no ultimo dia. 

1(. Perturbou-se muito a minha alma; 
portlm vas, Senhor, soccorrei-a.* Compa
decei-vos de mim, quando vierdes no ul
timo dia. 

L1<tAO VI. 
Quis mihi, etc. 

Quem poderă conseguir-me? Que me 
escondais, e me empareis no inferno, ate 
que passe o vosso furor, constituindo-me 
um tempo certo, em que vos lembreis de 
mim. P6de o homem, depois de expirar 
tornar a viver? Nesta guerra em que 
agora me vejo, espero todos os dias, que 
ebegue a minha mudanca. Assim que me 
chamardes, vos responderei : E vas â obra 
de vossas maos dareis a vossa direita. Eu 
sei que haveis contado todos os meuS 

pas sos , mas perdoai-me os meus pecea
dos. 

1(. Năo vos lembreis, Senhor, dos meus 

peccados.* Quando vierdes ajulgar e caS' 
tigar o mundo corn fogo. 

1. Dirigi, meu Deos e Senbor, na vos~!1 
presenca o meu caminho, para que esteJfI 
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sem temor. * Quando vierdcs a julgal' e 
casLigar o mundo com fogo. 

". Dai-Ihes, Senhor, o eLerno descanco 
enLl'e os resplandores da luz perpetua . 
.. Quando vierdes a julgar e castigar o 
mundo com rogo. 

". Dai-lhes, Senhor, o eterno descanco 
entre os resplandores da luz perpetua . 
.. Quando vierdes a julgar e castigar o 
mundo com fogo. 

Se[J~lem-se as Laudes, niio sendo o Officio 
de trez nocturnos. 

TERCEIRO NOCTURNO. 

Pam as quartas (eims e sabbados. 

Antiph. Seja do vosso agrado. 

PSALMO 39. Exspectans, exspectavi, etc. 

Esperei constantemente o SOccorro do 
Ceo, e por fim inclinou o Senhor a mim 
seus ouvidos. 

Ouvio benignamente meu! rogos; e ti
rou-me d'urn profundo lago e d'um abys
mo de lada (onde houvera perecido mise
ravolmente)_ 
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Collocou·me num caminho firme e 50· 

lido, e dirigio por elle meus passos. 
Poz-me na boca um novo cantico om 

louvor de nosso Deos. 
Verao isto muitos, e temerăo ao Senhor, 

e porăo nelle sua esperanca. 
Bemaventurado o homem que poe toda 

sua esperanr,;a em o nome do Senhor, e 
despreza os văos e frageis apoios em que 
conlia o peccador. 

Muitas sao as maravilhas que haveis 
obrado, 6 Deos meu, e nâo a quem a vas 
se possa assimilhar em vossos designios. 

Puz-me a referir vossos beneflcios; vi
me opprimido de sua infinita multidăo. 
Năo admittis sacrificios (em reconheci

mento do vossas bondades), por~m con
cedestes-me ouvidos obedientes a vossos 
preceitos. 
Năo exigistes holocaustos por meu pec

cado; e assim vos disse : Aqui estou, Se
nhor, prompto a quanto quereis de mim. 

No sagrado livra de vossos oraculos 
estă escl'iLo de mim que vos hei de offe
re cer em sacrificio un corar;ao rendido a 
vossa divina vontade : alegre vo-Io offe-
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re.co, Deos meu, e tenho gravada VOssa 
IeI no meio de meu coracăo. 

Annunciei vossa justir;a no meio d'um 
numeroso concurso : assim o publico e 
publicarei; bem vedes, Senhor a since-
ridade de minhas palavras. ' 
Năo occulto vossa justica no meu cora

cao, anles hei manifestado quăo fieI sois 
em saI var aos que em vas esperăo. 

Publiquei nos maiores concursos de 
Vosso povo vossa rectidăo e misericor·dia. 

(Em minhas desgracas vos hei dito) Năo 
aparteis de mim, Deos meu, vossas mise
rieordias; vossa bondade e vossa fideli
dade sao meu perpetuo sustentaeulo. 

Cercado estou de innumeraveis males, e 
rondido aos remorsos de minhas iniqui
dades, cuja vista me confunde. 

A multidăo de minhas culpas sobrepuja 
ao numere de meus cabellos, e meu coru
Căo desfallece de dor. 

Dignai-vos, Senhor, de por fim a meus 
rnales; vinde em meu soccorro. 

Fiquern confuodidos c en ver'gonharlos o; 
que pretendem tirar·me a vida. 

Retrocedao e envergonhem-se os que 
rne perseguem corn tanto affineo e ferezu. 
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E os que dizem: Eia, eia (quejâânosso), 
tenhăo a confusao que merecem. 

Entao os que vos amao e sa de vas es
perao sua salvacao, transportaelos ele ju
bilo, repetirao Corn alegres acclama~Ges : 
Para sempre seja magnificado o Deos 
nosso Salvaelor. 

Que importu pois que ma veja despo
jado de meus bens e desemparado dos ho
mens, se o Senltor tam da mim cuidado. 

Por8m o mal ins ta, Deos, meu amparo 
e protector meu; acudi prompto am meu 
soccorro. 

Dai-Ihes, Senhor, o eterno descanco, etc. 
Antiph. Dignai-vos, Senhor, de por fim 

a mous males; vinde em meu soccorro. 
Antipk. Sarai, Senhor. 

PSALMO 40. Beatus qui intelligit, etc. 

Bemaventurado aquelJe que attende as 
necessidades do pobre e do indigente; o 
Benhor o livrarâ no elia mao. 

Ene o guardarn. e conservara em vida, 
fâl-o-ha feliz na terra, e nao o entregarâ li 
malicia de seus inimigos. 

O Senhor Ihe assistjrâ DO leito de sun 
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dor; em sua doenya a măo do Senhor 
mudară toda sua cama. 

Dizia eu, Senhor, tendepiedade de mim; 
sarai minha al ma porque contra vos pe
quei. 

Dous inimigos fallăo mal de mim, di
zendo : Quando morreră elle, e perecera 
seu nome? 

E se aJgum d'elJes me vem ver, falla-me 
cam refalho; em seu coraQao escande a 
maldade. 

E quando sai para fora, falla corn os ou
tras do mesmo moda. 

rodos meus inimigos murmurao occul
lamente contra mim, e formao contra mim 
maos designios. 

Repetem contra mim esta palavra de in· 
sulto : O que estă deitado nuo se levantar:l 
mais. 

ALe o homem de minha paz, em quem 
eu confiava, o que comia meu păo, tramou 
Contra mim uma insigne maldade. 

Porem vos, Seohol', leude compaix.ăo 
de mim e levantai-me; e eu lhes darCl 
o pago. 

Nisto sei eu que vos agradeis de mim, 
qUQ n[o haja de gloriar-se sobre mim meu 
inimigo. 
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Vas me tomais na vossa proteccao por 
causa da minha innocencia, e me posestes 
para sempre perante vossa face. 

Bemdito seja o Senhor Deos de Israel 
por todos os secui os. Amen. 

Antiph. Sarai, Senhor, a minha alma, 
porque pequei contra vas. 

Antiph. A minha alma. 

PSALMO 4'1. Quernadrnodum desidirat, etc. 

Como o cervo sequioso brama pelas cor· 
rentes das aguas, assim minha alma sus
pira por vas, a Deos meu. 

Minha alma estă abrazada d'uma s~de 
nrdente de Deos vivo e forle: quando en
ll'al'ei diante da sua divina face? 

IIIinhas lagrimas dia e noite me servem 
de alimento; por quanto me dizem conti
nuamenLe : Onde esta o teu Deos ? 

Quando d'isto me lembro, derramo mi
uha al ma dentro em mim mesmo, porque 
me lembro de quando entrava com os 
meus na casa de Deos. 

Entre canticos de alegria e de louvor, 
entre gritos de jubilo como os d'um povo 
reunido para celebrar sua:s solemnidades, 
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Porque te abates, 6 alma minha, e por
que me conturbas-tu ? 

Espera em Deos, porque ainda o hei de 
louvar, que ti elle o meu Salvador e o meu 
Deos. 

l\!inha alma estă abatida e conturbada 
f1entro em mim, por isso me lembro de vos 
desde a terra de Jordăo, de Hermon, e do 
monte pegueno. 

Um abysmo chama outro abysmo, ao 
ruido das tempestades e das aguas que 
mandastes sobre mim. 

Todas as vossas aguas, levantadas como 
umas serras, e todas as vossas ondas pas
Sarăo por cima de mim (1). 

Mas o Senhor enviarâ um dia sua mi
sericordia, e os seus louvort's estarăo sem
pre em meus labios : eis aqui a oru(.:ăo 
que farei ao Deos de minha vida: 

Direi u Deos : V6s sois o meu defensor, 
POl'que vos esqueceis de mim? Porque 

(1) Estes dous vCJ'SO~ săo tllplaphoricos. c sill'flificăo 
o.tt·abalilol, deS{JI'a~al e lrib"I(l~iJcs. quc IJeos envia 
aos justos para os proyar. e que David entăo soffria 
Ilcrseguido por Saul e Absalăo. • 
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ando eu opprimido de tristezu pela perse
guiCao de meu inimigo. 

SinLo-me ferido ale aos OSSOS qllando 
ouco dizer todo o dia a meliS adversarios: 
Onde esta o teu Deos? 

Porque estas triste, alma millha, a por
que me conturbas-tu ? 

Espcra no Senhor, porqua ainda o hei 
de louvar, que Il eIle o meu Salvador o 
meu Deos. 

Dai-Ihes, Senhor, o eLerno descanco, elco 
Antiph. A minha alma teve uma ardente 

scîde por Deos vivo. Quando il~i pois appa
recer diante do meu Senhol'? 

j. Năo entregueis as feras as almas quc 
vos confessăo e louvăo. ~. E năo vos es
quec;uis para sempre dus almas dos vossos 
Jlobl'es. 

Padra nosso, etc., todo em vaz submissa. 

LI~AO VII. 

Spiritus meus, ale_ 

Atlenuadas as minhas Corcas, a abreVia' 
dos os meus dias, so me resta o sepulcbro. 
Eu năo pequei; e com tudo os meus olhOs 
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Mo vem mais que amarguras. Li lorai -mo, 
Senhor, e ponde-me junto a vos; e depois 
peleje a măG de qualquer conlra n Ii m. Pas
sarilo os meus dias, e os meus pensamentos 
se dissiparăo, alormenlado o meu coracăo: 
Mudarăo a noile em dia; e novamente de
pois das trevas, espero a luz. Em quanto 
espero, e um inferno a minha casa, e pre
parei nas lrevas o meu leilo. Eu disse li 
POdrid ăo: Tu os meu pai; e aos bichos : 
Vos sois minha mai e minha irmâ. Onde 
eSlâ pois agora a minha supplica, e quem 
pondera a minha paciencia? 

Jj. Peccando eu cada dia; e nao me ar
rependendo, o temor da morle me con
tUrba. * porque năo ha no inferno redem
PCăo alguma. !\Ieu Deos, compadecei-vos 
de mim e salvai-me. 
~. O' Deos, salvai-me no vosso nomo, e 

livrai-me por vossa vit-tude. * Porque n1\o 
ha no inferno redempciio alguma. Meu 
heos, compadecei-vos de mim e salvai-me. 

w;Ăo VIII. 

Pelli mere, ele. 

Consumidas as carnes, pegârao-se OI. 

B 43 
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meus ossos â. minha peHe, e ficarao s6 os 
labios juntos aos meus dentes. Compade
cei-vos de mim, compadecei-vos de mim, 
ao menos vas, amigos meus, porquo a mao 
do Sonhor me forio. Por que razao me per
seguis, como Deos, e vos saciais das mi
nhas carnes? Oh quem me conseguira , 
que se escrevessem as minhas palavras! 
Qnem me dera que fossem exaradas em 
um livro I ou gravadas om uma laminha 
de chumbo corn ponteiro de ferro; ou con1 
o cinzel em um marmore \ Porque eu sei 
que vive o meu Redemptor, e que resus
citarei da terra no ultimo dia; e cercado 
novamente da minha polle, verei o mou 
Deos nil. minha carne, porque eu mesmo, 
e nao outro por mim, o chegarei a ver com 
os meus olhos. Tenho deposhado esta mi·· 
nha esperanca no centro do meu corac1!o. 

1/. Năo me julgueis, Senhor, seg-unda 
as minhas obras, porque nada fiz digna 
na vossa prosenQa ; e por tanto suppIico Il 
vossa grandeza, * para que vas, a Deos, 
risqueis a minha iniquidade. 

j. Senhor, lavai-me ainda mais da mi
nha injustica e purificai-me da minha 
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eulpa. • Para que vas, <> Deos, risquois a 
minha iniquldado. 

Lrr;ĂO IX. 
Quare de vulva, etc. 

Por que razao me tirastes do vontre de 
minha mai? Oxala que eu alli fosse consu
mido, para que nenh uns ollJos me vissem. 
E.1tăo sorin coma se nao fosse, transferido 
do ventre ao tumulo. Por acaso acabarao 
logo os poucos dias que me restăo? Per
mitti-me pois que chore por um pouco a 
mmha dor, antes que va (sem esperanca 
de voltar) para a tenebrosa terra, cuborta 
da escuridăo da morto. Terra de misoria e 
de trevas, onde habita a sombra da morto, 
a tudo e sem ordem em um horror sempi
torno. 

r(. Livrai-me, Senhor, dos caminhos do 
Inferno, v6s que quebrastes as portas de 
bronze, e visitastes os que se achavăo no 
Illferr.o (do limbo e purgatorio), e destes 
luz para vos verem. • Os que eslavao nas 
Panas das tnlvas. 

Jf. CJamalldo, e dizendo alegres : Ja 
Viestes, Redemptor nosso. ~ Os que esta
vao nas penas das trevas. 
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,. Dai-lhes, Senbor, o eterno descanco. 
Entre os resplandores da luz perpetua. 
* Os que estavăo nas penas das trevas. 

O se[Juinte responsorio sd se diz no dia da 
Commemora~ăo dos fieis de{untos, e quando 
o O{{icio e de trez nocturnos, como acima nas 
Vesperas /ica notado. 

p/. Livrai-me, Senhor, da eterna morte 
no dia tremendo. * Quando se moverlio 
QS ceos e a terra, vindo vas a julgar e 
castigar o mundo com fogo. ;. Eu estou 
tremendo e tremo do juizo que se es
pera, e da ira futura. * Quando se mo
verlio os ce os e a terra . .,. Dia de ira, de 
calamidade e de miseria sera aquelle dia, 
na vordade grande, e por extremo amar
goso. * Vinda v6s a julgar e castigar o 
mundo corn rogo . 

.,. Dai-Ihes, Senhor, o eterna descanco 
entre os resplando"es da luz perpetua. 

Repete-se. Livrai-me, Senhor, da eterna 
marte no dia tremendo, quando se move
rao os ceos e a terra, vinda vas a julgar e 
castigar O mundo corn fogo. 
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A LAUDES. 

Antiph. Saltarao do jubilo. 

PSALMO 50. Miserere mei, Deu$, etc. 

Tenda compaixăo de mim, Deos meu, 
scgundo a vossa grande misericordia. 

E segundo a multidăo de vossas commi
seraC6es apagai a minha iniquidade. 

Lavai-me cada vez muis da minba ini
qUidade, e purificai-me do meu peccado. 

Porque eu conheco a minba iniquidade, 
e tenho sempre o meu peccado dianle dos 
olbos. 

Contra veis sei hei peccado, a em vossa 
presenca commelli meu deJicto; mas o 
tonfesso publicamenta para qua justifi
queis em mim vossa promessa (de per
doar ao peccador contrito), e confundais 
a quantos se atrevem a censurar vossa 
fidelidade. 

Bem sabais que fui gerado na iniqui
dade, e minha mai me concebeo no pec
Cado. 
(Por~m, Sanhor, nem sampre esteve cor. 

I'Ompido meu coracao). Em algum tempo 
alllastas sua singaleza a rectidao, a ma re-

© Biblioteca Nacional  de Colombia



624 OFFICIO 

velastes os occultos mysterios de vossa 
sabedoria. 

(Para me fazerdes de novo agradavel a 
vossos olhos ). Me borrifar6îs corn o hy
sope, e serei purificado; lavar-me-hejs, e 
ficarei mais branco que a neve. 

Fazei quo ou<;:a (no intimo de mou cora
ca o) palavras de consola<;:ilo, e 08 meus os· 
sos humilhados saltarilo do goato. 

Apartai a vîsta para nilo verdes minhas 
offensas; riscai-as de modo que nuo appa
rei/ilo mais a vossos olhoR. 

Criai em mim um cornelio puro, e ros ta· 
belecei de novo um espirito recto nas mi
nhas ontranhas. 

N,'io me lanceis de vossa preseni/a, e 
fazei que sempre resplandoea em mim Il 

luz de vosso Espirito Santo. 
Restitui-me a alegria de vossa saudavel 

assistencia, e inspirai-me um espirito do 
fortaleza que me conD rme no bem. 

D'este modo ensinarei vossos caminhos 
aos peccadores, e os im pios se con verterao 
a vos. 

LivI'ai-me dos homicidios, ci Deos, <.\ 

Deos de minha salvaeăo; e a minha lin-
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gua cantara corn jubilo vossas misericor
dias. 

Va8, Deos meu, abrir~is meus labios, e 
minha boca annunciara VOBSOS louvores. 

Se (para expiacăo de meu delicto) houve. 
rois oxigido sacrificio, gostozo vos~los 
houvera otTorocido; mas vas n1io toreis 
POr agradaveis os holocaustos. 

O unico sacrificio que pade uplacar-v08 
ti um espirilo trospassado de dor; nuo 
desprozeis, meu Deos, um corac1io contri
lo e humilhado. 

Nao detenhăo, Senhor, meus poccados o 
curso de vossa bondade sobre Siao: fazoi 
quo possamos edificar os muros de Joru
Salem . 

EIILăo uoceitarois benigna minhas offe
rendas o holocauslos como sacrificios d'um 
hO mem justificado pela pOllitencia, e entâo 
lUmbcm o povo carregara de victimas vos

Sos altares. 
Dai-lhes, Senhor, o eterno descanQo, etc. 
Antiph. Exultarăo de jubilo para com o 

Senhor os ossos humilhados. 
Antiph. Ouvi, Senhor. 
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PS.II.LMO 61. Te ăecet, Deus, etc. 
A vos, o Deos, pertence o 10uvol' em 

Siao, a vos se pagarâ o voto em Jerusalem. 
Vos ollvis as oralioes; todo o vivente vi' 

ra a vos. 
Prevalec~răo sobre nos as iniquidades • 

porem vas perdoais nossas transgressoes. 
Bemaventurado aquelle a quem elegestes 

e tomastes a vosso cuidado, para que ha
bite em vossos atrios. 

Sere mos saciados dos bens de vossa ca
sa, morada santa de vossa equidade. 

Ouvi-nos, a Deos Salvador nosso, vos 
que sois a esperanlia de todos os que ha
bitiio nas extremidades da terra e al~m dos 
mares. 

Vas que firmais os montes corn vosso po
der, cingido de fortaleza; que aplacais os 
ruidos dos mares, e enfreais o furor das 
ondas. 
, Perturbar-se-hao as nacoes, e os que 
habităo nos confins da terra temerao vos
sos prod igios. 

Vos fazeis jubilar o nascente e o occasO. 
Visitais a terra, e fecundando-a, griin'" 

deme~te <1 enriqueceis. 
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o grande rio estă cheio de aguas que fer
Iilizao li terra, e preparao aos homens 
abundantes colheitas. 

Encheis seus arroios, e os fazeis correr 
em suas margens; corn branda chuva hu
medeceis a terra, e abencoais suas novi
dades. 

Coroais o anno de vossa bondade, h8-
vera nos campos abundancia de fJ'utos. 

Os desertos se cobrem de pastos, e os 
Ouleiros se revestem de verdura. 

Veslem-se os campos de rebanhos, e os 
valles estăo cobertos de searas, pelo que 
exu1tao de jubilo o canlao hymnos de lou
Vor. 

Dai-lhes, Senhor,o eterno descanco, etc. 
Antiph. Ouvi, Senhor, a minha oracao; 

e todo o vivente viveră para vos. 
Antiph. Recebeo-me, Senhor. 

PSALMO 62. Deus, Deus meus, etc., p. 435, 
corn o seguinte psalmo 66, p. 436. 

Antiph. Recebeo-me, Senhor, a vossa 
măo direita. 

Antiph. Livrai-me. Senhor. 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



6i8 OB'FICIO 

CANŢICO DE EZE\}UIAS. 

Ego dixi, etc. 

Vendo-mo proximo â morte, disse : Irei 
ao sepulchro estando ainda om meio de 
meus dias. 

Vejo-me privado do resto de meus an
nos; nuo verei obrllr ao Senhor meu Deos 
nesta terra dos viventes os prodigios pro
mettidos. 
Năo fallarei mais corn os homons, nem 

verei a doce paz de meu povo. 
O prazo de minha vida passou tuo do 

pressa corn o se dobra e deudobra a tenda 
do pastor, que em brovo muda deassento. 

Corn o o tocolăo corta o flo da teia,assim 
vejo cortar o da minha vida: apenas ur
didajii e cortada; eno br'eve espaco de 
pela manbă ii llirdo, ja, Deos meu, haveis 
dado fim a meus dins. 

Pela tarde so esperava viver ate pela 
manhi'i, pois coma se um leao me devo
rasse, assim o mal me cOIIsumia. 

Pela manhă repetia. D'aqui li tarde, 
Deos meu, tudo fellecera para mim; coma 
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os. filhinhos da andorinha clamava, e ge
mia Como a pomba. 

Tinha debilitados meus olhos de tanto 
levantal-os e olhar para o ceo. 

Senhor, dizia, ja estou para render-me 
a este violento mal se nuo me favoreceis . 
por~m, porque me queixo, ou que me res: 
pondora o Senhor, se por sua disposicao 
padeCo? 
~ensando nisto, Doos meu, rocorria to

dos os annos de minha vida com amargura 
ue meu coraeâo. 

Sen hor, dizia, se pamce que nITo se vi ve 
senao para olfencJer-vos; se hei vivido om 
Peccado, castigai-mf' com enfermidade, 
COm tanlo que depois de purificado me 
conserveis a vida. E lega que assim raBei, 
I~quei sereno entre minhas acerbissimas 
angustias. 

Em fim, livrastos-me da morte, e qui
Zestes esquecer os peccados que me faziao 
merecedor de vossa ira. 

Porque nao hăo de cantar vossa gloria 
Os que estao no sepulcbro, nem hâo de en
toar vossos louvores os que estâo em poder 
da morte; nem os que descem li Cova espe. 
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rarao ver o cumprimento de vos:!as veri
dicas promeSSas. 

Os vivos, Senhor, os vivos sao os que 
vos podem bemdizer, coma eu agora; e os 
pai!! ensinarăo a seus filhos quanto sois 
verdadeiro em vossas promessas. 

Continuai, Deos meu, a conservar-me il 
vida; cantaremos nossoscanticos notemplo 
do Senhor todos os dias de nossa vid:\. 

Dai-\hes, Senhor, o eterna descanQo, etc. 
Antiph. Livrai, Senhor, da porta do in

ferno a minha alma. 
Antiph. rodo o espirito. 

PSAL?lO 148. Laudate Dominum, etc., corn 
os dous seguintes, pag.439. 

Dai-lhes, Senhor, o eterna descanco, etc. 
Antiph. Todo o espirito louve ao Senhor. 
1. Ouvi a voz do Senhor, que me dizia: 

Pl. Bemaventuradosos mortos que morrem 
no Senllor. 

Antiph. Eu sou. 

CANTICO DE ZACHARIAS. 

Benedictus, etc., pag. 444. 

Dai-lhes, Senllol' o eterno descanco, etc. 
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Antiph. Eu sou o qua dou a resurreiCăo 
a a vida; o que cr~ em mim, posto que 
pelos peccados asteja marto, viverâ. E to
do o que vive a cre am mim nito morrerâ 
eternamente. 

Diz-se de joelhos o segu{"te : 

Padre nosso, etc., todo em voz submissa 
ate o. 

f. E nao nos deixeis cair em tentacăo. 
p/.l'rfas livrai-nos do mal. 

PSALMO 120. De pro(undis, etc., pag. 488. 

Dai-I hes, Senhor, o eterno descanco, etc. 
f. Da porta do inferno. TI· Livrai, Se

lIhor, as suas almas. Fazei que descancem 
em paz. Amen. f. Ouvi, Senhor, a mi
nha oracăo. If'. E chegue a vas o meu cla
mor. 

OB.EMOS. Deus, qui inter apostolicos, etc. 

O' Deos, que fizestes condecorar os vos
Sos servos corn a dignidade ponti/lcia ou 
sacerdotal, entra os sacerdotes apostoli
cos; daferi, corn o desejamos, â nossa sup
Plica, para que sejamos tam bem aggrega
dos â sua perpetua companhia. 
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Deu!J, veniw largitor, etc. 

O' Deos, que concedeis o perdăo beni
gno, e amais a salvacăo humana, suppli
camos ă vossa c1emencia, pela Întercessiio 
da bemaventurada sempre virgem Maria 
e de todos os vossos Santos, que aos ir
măos da nossa congregacăo, parentes e 
bemfeitores , que ja passarao d'esta vida, 
permittais que cheguem ao consorcio da 
eterna bemaventuranca. 

Fidelium, lJeus. etc. 

O' Deos, Criador e Redemptor de todos 
os fieis, concedei as almas dos vossos ser
vos a benigna remÎssăo de Lodos os seus 
peccados, para consoguirem pelas pias 
supplicas da vossa Igreja a indulgencia a 
que sempre aspirăo. Vas que viveis erei· 
nais pelos seculos dos seculos. Amen. 

"1. Dai-Ihes, Senhor, o eterno descanco• 
rr Entre os resplandores da luz perpetua. 

ţt-.Fazei que descancem em paz.f.Amen 
Esta ultima Ora~lio: O' Deos, Criador, 

etc. (e nlio outra), e a que se diz no dia da 
Commemoraclio geral dos fi,eis defuntos, mas 
com esta conclusăo : 
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V 6s que vi vei se rei n ais com Deos Pad re, 
em unidade de Doos Espirito Santo, por 
todos os seculos dos seculos. Amen . 

j. Dai-llles, Senhor, o etern o descanQo. 
IV· Entre os resplandores da luz perpetua. 

No dia d8 obito, ou dCPOBi~ăo do defunto ou 
de/tinta, se diz a sBf)uinte: 

OnEMos. Absolve, qumsumus, etc. 

Senhor, n6s vos suppIicamos que vo~ 
digneis absolver a alma de vosso servo (ou 
serva), allm de que vi va para v6s, depois 
de fallerer ao seculo; puritlcando-a de 
todo que commetteo na vida, por causa 
da fragilidade humana, com o perdăo go
raI d'uma benignissima piedade. Por nos
so Senllor Jesu-Christo vosso Filho, quo 
comvosco vive e reina, em unidade de 
Deos Espirito Santo, por todos os seculos 
dos seculos. Arnen. 

pon DEFUNTOS BISPOS. 

OREl\lOS. Deus, qui inter apostolicos, etc. 

O' Deos, qui quizestes condecorar o 
"osso servo com a dignidade pontificia en
tre os sacerdotes apostoJicos, deferi, corn o 
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desejamos, ă nossa suppliea, para que se
jamos tambem agregados ă sua perpetua 
companhia.Por nosso Senhor Jesu-Christo, 
vosso Filho, que comvosco vive e reina 
em unidade de Deos Espirito Santo, etc. 

Estamesma Oraoăose dizpor deCunto sa
cerdote, m~tdando-se somente a palavra 
pontifical em saccrdotal. 

PELO PAI DEFUNTO. 

OREMOS. Deus, qui nospatrem, etc. 

O' Deos, que nos mandastcs honrar ao 
pai, compadecei-nos benignamente da ai
ma d'aqueJle do qu em so u filho, perdoan
do-lhe os seus peccados, e fazei que eu 
chegue a v81-0 entro o jubilo da eterna ela· 
ridade. Por nosso Senhol' Jesu-ChI"isto, 
vosso Filho, etc. 

Esta mesma Omgăo se di:: pela miii de
funta, mudando-se somente as palavras pai 
por miii e as outras chegue a v8J-o por ehe· . 
gue a v81-a. 

POR PAI E MAI. 

OREMOS. Deus, quinos patrem, etc. 

O' Deos, que nos mandastes honrar pai 
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e mai, compaclecei-vos benignamente das 
almas d'aquelles de quem sou filho, per
doando-lhes os seus peccados ; e fazei que 
eu chegue a v~l-os entreosjtibilos da eterna 
claridade. Por nossO Senhor Jesu-Christo, 
vosso Filho, que comvosco vive, etc 

POR UM DEFUNTO LEIGO. 

OUEMOS. Inclina, Domine, etc. 

Inclinai, Senhor, os vossos ouvido~ as 
nossas deprecacoes, corn que humilde
mente supplicamos a vossa misericordia, 
para que vos digneis collocar na regiao da 
paz e luz a alma de vosso servo, que fizes
tes sair d'este seculo, e mandeis que va 
ser companhoira dos vossos santos. Por 
nosso Senhor Jesu-Christo, vosso Filho. 
que comvosco vive, eLe. 

POR UAIA DEFUNTA. 

OREMOS. QUl1!sumus, Domine, etc. 

Senhor, nos rogamos que vos compa
decais por vossa piedade da alm~ da vossa 
serva; e pois que se acha livre dos casti
gos da mortalidade, a facais ' partiei pan te 

fi · 44 
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da salvacao· eterna. Por nosso Senhor Je
su-Cbristo, vosso Filbo, que comvosco 
vive, etc. 

NO DIA DO ANNIVERSARIO. 

OREMOS. Deus, indulgentiarum, etc. 

O' Deos e Senhor, que concedeis o per· 
dăo e a indulgencia, dai âs almas dos 
vossos servos e servas (de quem hoje re
cordamos o anniversario dia da sua depo
siCao) o lugar do refrigerio, a felicidade 
da paz e a claridade da luz. Por nossO 
Senhor Jesu-Christo, vosso Filho, quo 
comvosco vive e reina, etc. 

Esta mesma Ora~ăo, se (or por um so de
funto, se dira em singular. 

Pelos defuntos, irmâos, parentes e bem
feitores, se diz a Ora~âo : Deus, venire lar
gitor, etc., como na pag. 632. O' Deos, que 
concedeis o perdăo, etc. 

E por defuntos em commum, se diz a 01'0,
făo Fidelium Deus, etc. O' Deos, Creaelor, 
etc., que e a seguinte, pag. 631. 
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~ ~~~~~~~ 4-<>-4-<>-

MTSS A 
DE DEFUNTOS. 

INTROITO. 

Dai-Ihes, Senhor, O eterno descanco 
entre os resplandores da luz perpetua. 

PSALMO. lUeu Deos, EI justo e decente o 
louvor que se vos da em Siăo, e o voto 
que se "OS faz ern Jerusalem. Ouvi a rni
nha oracao, todo o vivente ira para vas. 

OREMOS. Fidelium Deus', etc. 

O' Deos, Creador e Redemptor de todos 
os fieis, concedei as almas dos vossos ser
Vos e servas a benigna remissăo de todos 
os seus peccados, para conseguirem pe
las pias supplicas da vosa Igreja a indul
gencia a que sempre aspirăo. Vas que 
viveis e reinais pelDs seculos dos seculos. 
Arnen. 

EPISTOLA. 

Lic;ăoda Epistola do bemaventurado Paulo ApostoJo 
aos Curlll tbios. 

Irrnaos, eis aqui um mysterio que vou 
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a dizer-vos. Todos nos resuscitaremos, 
mas nem todos seremos mudados. Isto se 
fară num momento; num fechar de olhos , 
ao som d'uma trombeta. Porque a trom
beta soara, e os mortos resuscilarao cm 
um estado incorruptivel, e nas seremm' 
mudados. Por ser precisa que este corpo 
corruptivel se revista de incorruptibili
dade, e se revista da immortalidade este 
corpo mortal. E depois que este corpo 
mortal se vestir da immortalidade, ficara 
completa Ilquella palavra daEscritura : A 
morte foi absorvida na victoria: O' morte, 
onde esta a tua victoria? O teu estimulo 
onde esta? O estimulo da morte e o pec
cado, e a forea do peccado e a lei. Po
r~m gracas sejao dadas a Deos, que nOS 
dea a victoria: por Jesu-Christo nosSO 

8enhor. 
GRADUAL. Requiem, etc. 

Dai-lhes, Senhor, o eterno descanco 
entre os resplandores da luz perpetua. 

;. Estarâ o justo na memoria eterna, e 
nao temeră ouvir a palavra aspera. 

TRACTO. Absolve, etc. 
Livrai, Senhor. as almas de todos OS 
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fieis defuntos de toda a prisâo dos seus 
delictos. 

j. Soccorridos corn a vossa graca, me
rCCăo escapar ao juizo da vingan\"(a. 

If· E gozar da bemaventuran~ R da luz 
eterna. 

SEQUENCIA. Dies irat, etc 

o triste dia, em que o mundo 
Deve ser abrazado, 
Por David prophctizado 
Corn um juizo profundo: 

Ah quanto trrmor enUo 
Causarâ a lada a lJ'ente 
Ver alli um DCOB prrsente, 
Jul(jRndo a ma is leve "c~~o! 

Nas profundas sepulturas 
Soando um !leo fatal, 
Ao divina tribunal 
Chamarâ as eriaturas. 

Da mor te com susta intcrno 
Quem resur(jir tem de ver, 
Que lâ vai a responder 
Ao grande juiz eterno. 

AlJerto o lIvro srllado, 
Em que tu do esta eserito, 
Onde o mais Icve delieto 
Do mundo ha de ser j ulc;ado. 
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Sobre seu throno de gloria 
Estara o juiz presente, 
Fazendo a todos patente 
De seus erimps a memoria. 

Mas a qupm meu peito impul'r' 
Buseara em tanto aperto, 
Quando apenas por aeerto 
O justo estara seguro? 

O' tremenda Magestade, 
Qu~ quando nos homens salvais, 
Tudo de gra~a Ihes rlais, 
Salvai-me pois por piedade. 

Lembrai·vos, Jesus amado, 
Que ao mundo por mim viest8; : 
Nao fique quanto me destes 
Naquelle dia frustrado. 

Por me buseardes, Senhor, 
Desean~astes fati{jado, 
Por mim na eruz encravado : 
Nilo se perca tanto amor. 

Vos que punis os peccados, 
Corn fO{jo eterno aos precitos, 
Perdoai os mellS delietos, 
Antes qlle sejao jul{jados. 

Dos mcus erimes compungido 
Cuberto de pejo o semblaote, 
Perdoai, il Deos arnan te, 
A quem vos busea rendido. 
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Vas, que a triste peccadora 
l'eus peccados perdoastes ; 
Vos quc a Dimas escut:l stcSj 
Tambem mp animai a{fora. 

E se por minha maldade 
Nada pilde o meu clamOT, 
Livrai-me por vosso amor 
Do fO{fo da eternidade. 

Entl'e os vossos escolbid05 
Minha alma depositai, 
Para sempre me apartai 
Dos quc fOrem excluidos. 

D'estes, queja condemnados, 
E sem remedio, livrai-me, 
Ao vosso reino chamai-me 
Entre os bemaventurados. 

Humilde pl)is d'esta sorte 
Ante a vossa Ma{fpstade 
Vos rO{fo, Senbor. piedade 
No transe da minha mor te. 

E DO dia lastimoso, 
Em que toda a criatura, 
Dcsde a fria sepultura 
Deve ser alli chamada. 

Para ser por vos Jul{fada, 
Vas , Jesus, meu doce bem, 
Dai aos vossos boos fieis, 
O dcscanQo eterno. AmeD. 

64{ 
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EVANGELHO. 

Naquelle tempo disse Jesus ăs turbas do. 
Judeos : Em verdade, e corn certeza vos 
digo, que vem a hora, e e jă chegada, em 
qua os mortos ouvirao a voz do Filho de 
Deos, a os que a ouvirem viverao. Porque 
assim como o Pai tem a vida em si mesmo, 
tam bem concedeo ao Filho ter em si 
mesmo a vida, a Ihe deo poder para julgar 
por ser Filho do masmo homem. E nao vos 
admireis d'isto, porque viră tempo em que 
todos aquallas que astao nos sapulchros 
ouvirao a voz do Filho da Deos; a os que 
houverem reito boas obras sairao para a 
resurreicao da vida, mas os qua as fi ze~ 
rem măs irao para o fogo eterno. 

OFFERTORIO. Dominus Jesus, etc. 
Sanhor Jesu-Christo, Rei da Gloria, li~ 

vrai as almas dos fieis defuntos das penaS 
do infarno a do lago profundo; Iivrai-aS 
da bocca do leao. Fa~ei qua nITo as davora 
o aoysmo, a qua nao caiao no lugar aS~ 

euro; mas antes o archanjo silo Miguel aS 

presente na santa luz, qua Iă promet~ 
testes a Abrahao e ă sua posteridade 
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;. Senhor, nos vos 0lferecem08 as ora

e15es e bostias de louvor; rece bei-as pois 
por bem d'aquellas almas cuja memoria 
celebramos neste dia; fazei lega que ellas 
passem da morte para a vida que Iă pro
mettestes a AbrahiIo e li sua posterldade. 

ORA~ĂO. Hostias, etc. 

Senhor, nos vos supplicamos que atlen
dais propicio aos sacrificios que vos olfc
recemos pelas almas dos vossos servos e 
servas; para que assim como Jhes con ce
destes o merito da fe christfi, Ihes deis 
tambem o premio. Por nosso Senhor Jesu
Christo, vosso Filho, que comvosco vi ve 
e reina, etc. 

COMMUNHAO. Lu:r; eterna, etc. 

Dai-Ihes, Senhor, a eterna luz corn os 
vossos santos para sempre, porquo sois 
pio. ;. Dai-Ihes, Senhor, o oterno des
caneo entre os resplandores da luz per
petua, com os vossos santos para sempre, 
porque sois pio. 

ORAQĂO. Animabus, etc. 

Senbor, nos vos pedimos que as nossas 
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supplicas e orac5es sejăo uteis as almas de 
vossos servos e servas; para que exonc
rando-as de todos os seus peccados, cbe
guem a participar os frutos de vossa mi
sericordiosa lledempr;ăo. Vos que viveis e 
reinais com Deos Padre, em uGidade de 
Deos Espirilo Santo, por todos os seculos 
dos secu/os. Amen. 

PSALMOS PENlTENCIAES, 
LADAINHAS 

PRECES E ORAc.;:C>ES. 

Antiph. Năo vos lembreis. 

PSALlIlO 6. Domine, ne in {urare tuo, etc. 

Senbor, nao me arguais, etc., coma na 
pag. 595. 

PSALMO 31.. Beati quorum, etc. 

Bemaventurados aquelles a quem forao 
perdoadas suas iniquidades, e cujos pcc
cados forao cobertos. 
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Bemaventurado o homem a quem o Se

nhor nao imputou algum peccado, e cujo 
espirito ti izonto do eloI:>. 

Por isso q uo eu me calei, envelhec8rito 
os meus OS50S, qllando clamava todo o dia. 

Porque a VOS5a muo de dia e de noite 
posava sobre mim, eu ma virei para VDS 
na minha affliccăo, panetrado pela espinho 
da culpa. 

Eu vos fiz conhecer o meu poccado, n1l0 
VOb occultei a minha injustica. 

Eu disse: Confessarei ao Senhor contra 
mim mesmo a minha injustica : e vas me 
pordoasLes a impicdade do meu peccado. 

POl' esta razilo, todo o hemem santo vos 
~upp lical',i no tempo 0pp0I'LlIno. 

Pelo que ainda quo um diluvio inunde a 
terra, nuo chegal'Ho a elle as aguas. 

V6s sois o meu rofugio na tribulacao de 
que estou cercado; v6s pois, que sois a mi
nha alegria, Iivrai-me dos que me acom
metLem pOl' todos os Iad os. 

Vas me haveis dito : Eu te darei intelli
gencia, e te ensinarei o caminho por onde 
tJeves andar, e porei sobre ti os meus 
01h08. 
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Nao sejais como o cavallo e o mulo que 
n1l0 tem entendimento, cuja bocca se ha 
de enfrear corn freio e cabecăo para que 
se năo cheguem para vos. 

O peccador estă exposto a muitas d6res 
e soffrimentos, mas o que espera no Se
nhor sera sempre amparado pela sua mi
sericordia. 

Alegrai-vos, justos, e transportai-vos 
de jubilo no Senhor; publicai em canticos 
a sua gloria, vos os que tendes o coracăo 
recto. 

Gloria ao Padre, etc. 

PSALMO 37. Domine, ne in (urore, etc. 

Senhor, nao me reprehendais no meio 
de vossa ira, nem me castigueis em quanto 
dura vossa colera. 

Fcrido e traspassado dos golpes de vossa 
justica, sînto sobre mim o peso de vosso 
b.raco vingador. 

Vendo vosso rosto irado, cai num es
tremo desfalleClmento : a vista de meus 
peccados, tem a minha alma em continua 
angustia e turvacăo. 

Por cima de minha cabeca sobrepujăo 
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minhas iniquidades, debaixo de cujo 
enorme peso estou a pique de desfal/ecer. 

Como fui tao nescio que n:io curei 
promptamente as feridas do peccado, apo
drecerăo e corromp6răo-se. 

Vejo-me opprimido corn o peso de m('\1S 
males; a miseria e a afniq:ăo me IInO 

desamparăo, e todo o dia anda meu rosto 
coberto de tristeza. 

Irritada a concupiscencia corn minhas 
primeiras desordens, dava-me obstinados 
combates, e nao sentia em minha carne 
senao fraqueza . 

Emfim, alIlicto e humilhado por es
tremo, rompi em gomidos e solucos ă ma
neira de rugidos . 

V6s, Senhor, que conhecois os mais oc
cultos movimentos de meu coracao, os es
cutastes, e sois tes~ernunha de minhas la
grimas. 

Vis les a que estremo chegărao as amar
guras dd meu coracao; vistes desfalJe
cidas minhds forcas, e meus olhos obscu
recidos. 

Permitlistes que meus amigos se decla
rassem por contrarios, eate meu proprio 
sangue se sublevasse contra mim. 
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Os que deviăo estar mms juntos e uni
dos commigo me abandonârliO fi violencia 
dos que se conjuravăo perder-me. 

l\feus inimigos emprogavăo noite e dia 
fim inventar novos ardis; lancavăo-me 
Am roslo falsos delictos, escarnecendo do 
minhas miserias. 

Por!1m eu, coma se fOra surdo e mudo, 
os ouvia, nem minha bocca se abrio. 

Fiz-me coma um homem que nada 
ouve, nem tem palavras que replicar. 

Porque em vos, Senhor, tenho posta a 
minha esper"anlja; v6s ouvireis meus ro· 
gos, Doos meu. 

Vendo mells inimigos vacil\ante minha 
fortuna, fallavăo de mim corn insolencia ; 
por isso vos disse qlle podiOlS castigar-mo, 
por6m sem deixar-Ihes :J. complacencia 
cruel de celebrar corn baldoes minha 
ruina. 

Castigai-me, Senbor, coma melhor vos 
pareca; meu peccado, que sempre tenho 
presente, e a causa principal de minM 
dor, e assim para tudo estou prompto e 
resignado. 

Considerarei que niio ha rigor excessivo 
para um peccador como eu, e farei uma 
profunda confissao de minha maldade. 
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Entretanto (atrevo-me a fazer-vos pre
sente que) meus inimigos ainda subsistem, 
te/3m-se feito mais fortes que eu; e multi. 
pliC1io-se os que me aborrecem injusta
mente. 

Corn repeLidas calumnias me pagăo os 
beneficios, e meu amor ă justica e todo 
meu delicto para corn elles. 

Deos a Senhor meu, năo me desampa
rais, năo vos aparteis de mim. 

Apressai-vos, Senhor, am me soccorrer, 
vas que sois o Deos de quem davo asparar 
minha salvacâo. 

Gloria ao Padre, atc. 

PSALMO 101. Domine exaudi, etc. 

Senhor, ouvi a minha oracao, e chegue 
a vas o meu c1amor. 
Năo escondais de mim vosso rosto, DO 

dia de minha angustia; inclinai VO%os 
ouvidos quando a vas clamar, e sMe 
prompto em ouvir-me. 

Porque meus dias se desvanecerăo co
mo ° fumo, e os meus ossos se deseccarăo 
como o Iar. 

Me'l coracăo estă ferido e secco r,omo a 
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herva; pelo que me esqueci do comer o 
meu păo. 

A' forca do muito que tenho gemido, 
n,10 tenho senila apelle pegada aos OS50S. 

Tornei-me semelhante ao pclicano do 
deserto, fiz-me como a coruja que se e5-
(.;onde nas solidoes. 

4.ndo vigiando sem dormir, e sou coma 
oparda! solitario sobre o telhado. 

Os meus inimigos me assoberbăo todo o 
tiia, e os que d 'antes me 10uvavăo se con
jurăo contra mim. 

Porque como o păo amassado comcinza, 
e misturo a bebida corn minhas lagrimas. 

Por causa de vossa ira e de vossa in
dignacăo; porque depois de me haver
des levantado, me arrojastes em terra. 

l\Ieus dias silo coma a sombra que decli' 
na, e eu como a herva me vou seccando. 

Vas por6m, Senhor, permanec6is panl 

Lodo sempre, e a memoria do vosso nomO 

passafii de geracăo em ger:.căo. 
Vas vos levanLar6is e vos compadecer~lS 

de Siă(), porque e chegado o tempo de vos 
con'padecerdes della; por quanlo ja veio 
o tempo determinado. 
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Porque vossos servos se agradao de suas 
pedras, e de seu pa se compadecem. 

Entao, Senhor, tem6l'ăo as gentes vosso 
nome; e todos os reis da terra respeitarao 
VOssa gloria: 

Quando o Sonllor edificar a Siao, e ali 
apparocor om Loda sua gloria. 

E attendoo propicio 11 ol'uCăo do desam
parado, e năo desprezar sua supplica. 

Isto so escre\erâ para a futura gera
cao, o o povo que vini depois 10uvară ao 
Senhor. 

Porque desde o alto de seu throDO 01-
hară o Senhor, e desd'os Ceos vohreo seus 
011105 li terra. 

Para ouvir o gemido dos presos, e sol
tar os sentenciados li morte. 

Para que annunciom o nome do Senhor 
Om Siao, eseu louvor om Jorusalem. 

Quando os povos se congregarem em um, 
e os reis para servirem ao Senhor. 

Elle disse ao SenlJOr no seu transporte: 
Dai-me a conhecer a brevidade de meus 
dias. 

Nâo me loveis (do mundo) na metadede 
lUinha vida: os vossos annos se estendem 
Pelo decurso de todas as geracoes. 
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Vas sois, Senho I' , o que no pnnClpIO 
fundastes a terra; e os Ceos sao 11 obra das 
vossas milos. 

Elles perecerao, porem v6s permanece
reis; envelhecerao coma um vestido, e 
v6s os mudar6is coma se muda u roupa, e 
ficarao mudados. 

Porem vas sois sempre o mesmo, e vos
sos unDOS nunca terao uma morada perma
nente; e a sua posteridade firmar-se-ha 
para sempre em vossa presenca. 

Gloria ao Padre, etc. 

PSALl\lO -129. De profundis, etc., pag.488. 

PSALMO -142. Domine, exaudi, etc. 

Ouvi, Senhor, a minha oravITo; inclinai 
"ossos ouvidos as minhas supplicas, ouvi
me segundo a vossa verdade e segundo 
vossa justi<;;a. 

E nilo entreis em juizo corn vosso servo, 
porerue nenhum vivente se achara justO 
cm yossa presenca. 

Porque o inimigo persegue a m1l1ha al
ma, atropela e abate ate o chao a minba 
vida. 
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Reduzio-me a esL1:r em trevas, como os 
que saa mortos de muitos secuI os. 

Pelo que meu espirito vive angustiado, 
e meu COra((aO esta assombrado dentro em 
mim. Lembro-me dos antigos tempos, con
sidero todas vossas obras; e commigo mes
mo fallo das obras de vossas m1ios. 

Levanto a vas minhas maos, e minha al
ma estă em vossa presenQa coma terra se
quiosa que suspira por agua. 

Ouvi-me, Senhor, sem demora, que 
meu espirito desfallece. 

Na:o apart~is de mim vossa face, pois se
ria semelhante aos que descem ao tumulo 

Desde o romper da alva, fazei-me sen
tir vossa benignidade, porque em v6s puz 
tOda a minha confian((a. 

Fazei-me conhecer o caminho que devo 
Seguir, porque a v6s hei levantado minha 
a1ma. 

Livrai-me, Senhor, de meus inimigos, 
POis a v6s hei recorrido. 

Ensinai-me a fazer vossa vontade, por
qUe vas sois o meu Deos : guie-me o vosso 
horn espirito por uma estrada segura. 

Pelo vosso nome, Senhor, vivificai-me' , 
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por vossa justiQa, tirai minha alma da an
gustia. 

Por vossa benignidade, destrui todos o 
meus inimigos; fazei desapparecer do nu
mero dos viventes todos os que angustiăo 
minha alma, porque sou vosso servo. 

Gloria ao Padl'e, etc. 
Antiph. Năo vos lembreis, Senhor, dos 

nossos delictos ou dos de 1l0SS0S pais, nem 
tomeis vinganQa dos nossos peccados . 

.,. Meu Deos, salvai os vossos servos. 

1!i!!llIllllmtiiiiii!iiiimHmtififfitHH!) 

LADAINHAS 

DOSSANTOS. 

Kyrie eleison. 
Christe eleison. 
Kyrie eleison. 
Jesu-Christo, ouvi-nos . 
.lesu-Cbristo, attendei-nos. 
Pai do Ceo, que sois Deos, tende piedade 

de nOs. 
Filbo,Redemptor do mundo,que sois Deos, 

ten de piedade de nos. 
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Espirito Santo, que sois Deos, tende pie
dade de nas. 

Trindade Santa, que sois um so Deos, ten-
de piedade de nas. 

Santa MARIA, rogai por nos. 
Santa 1I1ăi de Deos, 
Santa Virgem das virgens, 
S. lUigueJ, 
S. Gabriel, 
S. Rapbael, 
Santos Anjos e Arcbanjos, 
Santas Ordens dos Espiritos bemaven-

rad os, 
S. Joăo Baptista, 
S. Jose, 
Santos Patriarchas e Prophetas, 
S. Pedro, 
S. Paulo, 
S. Andre, 
S. Tiago lIfaior, 
S. JOâo, 
S. Thome. 
s. Tiago lIfenor, 
S· Philippe, 
S. Bal'tboJomeu, 
S. lIIatheus. 

'O 
o ..., 
::s 
o. 
~ 
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S. Simao, 
S. Taddeo, 
S. l\latbias, 
S. BarnaM, 
S. Lucas, 
Santos Apostolos e Evangelistas, 
Santos Discipulos do Senhor, 
Santos Innocentes, 
Santo Estevao, 
S. Lourenco, 
S. Vicente, 
Santos Fabiao e Sebastiao, 
Santos Joiio e PauJo, 
Santos Cosme e Damiăo, 
Santos Gervasio e Protasio, 
Santos Martyres, 
S. Silvestre, 
S. Gregorio, 
S. Ambrosio, 
S. Agustinho, 
S. Jeronymo, 
S. l\Iartinho, 
S. Nicolâo, 
Santos Pontifices e Confessores, 
Santos Doutores. 
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Santo Antao, 
S. 1:lento, 
S. 1:lernardo, 
S. Domingos, 
S. Frallcisco, 

DOS SANTOS. 

Santos Sac'Olrdotes e Levitas, 
Santos lUonges e Eremitas, 
Santa ~farja l\fagdalena, 
Santa Agueda , 
Santa Luzia, 
Santa Ignez, 
Santa Cecilia, 
Santa Catbarina, 
Santa Anastasia, 
Santas Virgens e Viuvas, 
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't:! 
o ... 

Todos os Santos e Santas deDeos, interce
dei por n65. 

O' Deos, sede-nos propicio. Perdoai-nos, 
Senhor. 

Sede-nos favoravel. Ouvi-nos, Senhor. 
De todo o mal, Jivrai-nos, Senhor. 
De todo o peccado, 
Da vossa ira, 
Da morte subitanea e improvisa, 
Das traicoes do demonio, 
Daira doodio,edetodllamavontade. :n 
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Do espirito de impureza, 
Dos raios e tempestades, 
Da morte eterna, 
Pelo mysterio da vossasantaIncarnal;ao, 
Pela vossa vinda do Ceo â terra, 
Pelo vosso Nascimento, 
Pelo vosso Baptismo e santo Jejum, 
Pela vossa Cruz e Paixao, 
Pela vossa Morte e Sepultura, 
Pela vossa santa Resurreil;ao, 
Pela vossa admiravel Ascenl;ao, 
Pela vinda do Espirito Santo , 

Consolador, 
No dia do Juizo, 

nosso ~ 
::1 

Ainda que somos peccadores, 
I( Ouvi os nossos rogos, 

Para que nos perdoais, 
rf.. Ouvi os nossos rogos, 

Para que nos favorel;ais, 
rf.. Ouvi os nossos rogos, 

g 
:'" 

Para que vos digneis conduzir-nos a uma 
verdadeira penitencia, 

r/. Ouvi os nossos rogos. 
Para que vos digneis governar e conservar 

a vossa santa Igl'eja, 
1'/. Ouvi os nossos rogos. 
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P.,ra que vos digneis conservar om 
santa Religiâo o Summo Ponti
tice, e todas a Ordens da Eccle
siastica Jerarquia, 

Para que vos digneis humilharos ini
migos da santa Jgreja, 

Para que vos digneis estabelecor uma 
paz e verdadeira concordia entre 
os reis e principes christaos, 

Para que vos digneis concedor uma 
paz, unidade de re e de amor, a 
todo o povo christao, 

Para que vos digneis confortar e con
servar a DOS mesmos DO vosso 
santo servico. 
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'" 
Para que eJeveis as nossas almas aos ~ 

celestiaes desejos, ~ 
Para que retribuais e compenseis corn 

os bens etern os a todos os nossos 
bemfeitores. 

Para que Iivreis da eterna condem
Dacao as nossas almas, e as dos 
DOSSOS irmaos, nossos proximos 
e bemfeitores, 

Para que vos digneis conceder e COD
ser var os fruCJtos d a terra, 
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Para que vos digneis conceder o eterno des-
canco a todos os fieis, ouvi nos, etc. 

Para que vos digneis attender-nos, 
O' Filho de Deos, 
Cordeiro de Deos, que tirais os peccados 

do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deos, que tirais os peccados 

do mundo, ouvi-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deos, que tirais os peccados 

do mundo, compader,ei-vos de nos. 
Jesu-Christo, ouvi-nos. 
Jesu-Christo, attendei-nos. 
Senhor, compadecei-vos de nos . 
Jesu-Christo, compadecei-vos de nos. 
Senhor, compadecei-vos de nos. 

Padre nosso , etc., todo em silencio. 
PSALMO 69. Deus, in adjutorium, etc. 
Meu Deos, ajudai-me, soccorrei-me, Se-

nhor, sem demora. 
Fiquem confundidos e envergonhados 

os que procurăo tirar-me a vida ., 
Fujăo envergonhados os que me perse

guem corn tanto affinco e fereza. 
E os que me dizem ha, ha, tenhăo a 

confusăo que merecem de ver desvane
cidos seus intentos. 
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Regozijem-se e alegrem-se em vos todos 
os que vos buscăo; e digăo sem cessar os 
que amao a seu Salvador : Gloria a Deos, 
nosso defensor. 

Pobre me vejo e necessitado, ajudai-me, 
oh Deos meu. 

Sois meu amparo e libertador meu; nao 
Lardeis, Senhor, em soccorrer-me. 

Gloria ao Padre, etc. 
t . Meu Deos, saI vai os vossos servos. 

ţt. Que esperao em vos. 
t. SMe-nos, Senhor, uma ton'e forte. 

li. Contra os ataques do inimigo. 
y. Nada possa o cruel inimigo contra 

nos. Jf. E nao chcgue a empecer-nos o ma
levolo Filho da iniquidade. 

y. Senhof, nao nos trateis, coma pedem 
as nossas culpas. 

y. Oremos pela nosso Ponlifice (N.). 
Jf. O Senhor o conserve, e Ihe d~ vida, e 
o faca feliz na terra, e o nao entregue li. 
violencia dos seus inimigos. 

f. Oremos pelos nossos bemfeltores. 
~. Dignai-vos, Senhor, por gloria do vosso 
nome, cOllceder a vida eterna a todos os 
que nos fazem bem. Amen. 
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'f. Oremos pelos lieis defuntos. Jo. Dai
Ihes, Senhor, o eterno descanQo entre os 
resplandores da luz perpetua. 

'f. Descancem em paz. IV. Amen. 
f. Oremos pelos nossos irmâos ausentes_ 

1,/. Meu Deos, salvai aos vossos servos, quc 
csperâo em vas. 

'f. Soccorrei-os, Senhor, do vosso sanc
tuariu. 1(.. E protegei-os da celestial Siăo. 

1. Ouvi, Senhor, a minha supplica. ~. E 
chegue a vas o meu clamor. 

Para pedir perdăo dos peccados. 
OREMOS. 

O' Deos, a quem sempre 6 proprio o 
compadecer-vos e perdoar : recebei a 
nossa humildc supplica; e fazei, por be
neficio da vossa clementissima piedade, 
que assim nos, coma os oulros V06S06 
scrvos, sejam06 inLeiramente 601t06 da in
juriosa cadeia dos nossos delictos. 

Para o mesmo. 
Ouvi, Senhor, os humildes rogos, e per

doai todos os peccados dos que fielmente 
vos confessăo: para que no mesmo tempo 
recebamos da vossa bondade, corn o be-
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nigno perdăo de todas as nossas culpas, 
a estimavel graea d'uma completa paz. 

Para o mesmo. 

Senhol·, ostentai sobre nos a vossa inef
favel misericordia; de moda que, absol
vendo-nos de todos os nossos peccados, 
nos Iivreis juntamente das gravissimas 
penas que por elles havemos merecido. 

Para o meS1no. 

O' Deos, a quem a culpa offende e a 
penitencia aplaca; recebei propicio as 
humildes supplicas do vosso povo, e apar
tai de nos os flagellos da vossa ira, que 
merecemos pelas nossas culpas. 

Pelo Summo Pontifice. 

Eterno e omnipotenLe Deos, tende PIC
dade de vosso servo, o nosso santo Pa
dre (N.), e o cond uzi , segundo a vossa 
clemencia, pelo caminho da salvaeao 
eterna, para que, mediante a vossa graca, 
execute sempre corn Lodo o esforeo o que 
fâr mais do vosso agrado. 

Pela paz. 

O' Deos, de q uem dependem os santos 
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desejos, recLos conselhos e virLuosas 
obras; concedei aos vossos servos aquella 
paz, que o mundo nâo pade dar; para quc 
applicados os nossos corac5es â observan
cia dos vossos preceitos, e desterrado o 
temor dos vossos inimigos, gozemos, corn 
a vossa proteccâo, em os nossos dias uma 
reliz tranquillidade. 

Para pureza da alma e do corpo. 
Senllor, abrazai os nossos rins e o nosso 

coracăo com o fogo do Espirito Santo , 
para que a vas corn casto corpo sirvamos, 
e corn puro coracâo vos agrademos. 

Pelos mortos. 
O' Deos, Criadol' e Redemptor de todos 

os fieis, concedei as al mas dos vossos ser
vos e servas a benigna remissâo de Lodos 
os seus peccados; para que alcancem pelas 
pias supplicas da vossa Igreja a indulgen
cia a que sempre aspirâo. 

Para o principio de qualquer obm. 
Senhor, nas vos supplicamos que vos 

anticipeis a promover e ajudar as nossas 
obras; para que todas as nossas orac5es e 
operacoes sempre de vas se completem. 
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Pelos vivos e de{untos 

Eterno e Omnipotente Deos, que sois 
Supremo Senhor dos vivos e mortos, e fa
zeis a misericordia a todos aqueJles que 
pela Fa e hoas obras anticipadamente cd
nheceis, que serăo do glorioso numero dos 
vossos felizes predestinados, nos vos sup
plicamos que os mesmos, por quom vos 
pedimos (ou estejăo ainda em carne mor
tal neste mundo, ou despidos ja dos sous 
corpos, hajao passado para a ouLra vida), 
alcancem da vossa pia clemencia, pela in
tercessăo de todos os vossos santos, o be
nigno perdăo de todos seus peccados. Por 
Jesu-ChrisLo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que comvosco vive e reina em unidade de 
Deos Espirito Santo, por todos os seculos 
dos seculos. ş-. Amen. 

f. O Omnipotente e misericordioso Se
nhor se digne de nos ouvir. Ş:'. Amen. 

f· E as almas dos fieis, por miseri
cord ia de Deos, descancem em paz. 
J(. Amen. 

46 

© Biblioteca Nacional  de Colombia



666 NOVENA DAS ALMAS. 

~~~o-$)~~~~~~~~ 

SAUDA(i)ES 

DE sAO GREGORIO, 
vulgarmentc intituladas NOVeD3 das Almas a que 

estăo (wncedidas muitas indut&eDClaS' 

SAUDAQAO 1. 

Meu Senhor Jesu-Christo, eu vos adoro 
suspendido nessa Cruz, e supportando a 
Coroa de espinhos em vossa saerosanta Ca
bec;a. Rogo-vos que essa nobilissima Cruz 
seja o eseu do que me livre dos ministros 
da vossa Justic;a. Amen. Padre nosso e Ave 
Maria. 

SAUDACţAO II. 

Meu Senhor Jesu-Christo, eu vos adoro 
nessa Cruz ehagado,ferido, e dando-vos a 
beber fel e vinagre. Rogo-vos que essas 
preciosas Chagas sejao o remedio e saude 
o.a minha alma. Amen. Padre nosso e Ave 
.Maria. 

SAUDAI$ĂO III. 

Meu Senhor Jesu-Christo, eu vos adoro 
pela grande amargura que soffrestes na 
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Cruz, prineipalmente naqueJla hora em 
que a vossa nobilissimaAlma saio do vosso 
bemdito Corpo. Rogo-vos que tenhais mi
serieordia da minha alma na sua partida 
des ta mundo, a a leveis a gozar a vida 
eterna. Amen. Padre nosso e Ave Maria. 

SAUDA~ĂO IV. 

Meu Senhor Jesu-Christo, eu vos adora 
collocado no sepulchro, e ungido corn myr
rha e fragantes balsamos. Rogo-vos que a 
VOssa preeiosa morte seja minha ditosa 
vida. Amen. Padre nosso e Ave Maria. 

SAUDAqĂO v. 
Afou Senhor Jesu-Christo, eu vos adoro 

deseendo 80 Limbo, para livrar as al mas 
que esperavăo nelle a vossa vinda. Rogo
vos que nâo entre a minha alma naqueIJas 
prisoes e eseu ros careeres. Amen. Pad,'u 
nosso e Ave Maria. 

SAUDAQĂO VI. 

Meu Senhor Jesu-Christo, eu vos adoro 
resuseitado da morte, subindo ao Ceo e 
sentado â măo direita do Eterno Pai. Rogo. 
vos que me facais mereeedor de vos seguir 
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a essa gloria, e ficar gozando a vossa vis ta. 
Amen. Padre nosso e Ave Maria. 

SAUDA~AO VII. 

l\feu Senhor Jesu-Christo, Pastor beni
gno, conservai os justos em graca, apartai 
os peccadores da culpa, compadecei-vos 
de todos os Mis, e favorecei amoroso a 
este grande peccador. Amen. Padre nosso e 
Ave Maria. 

SAUDAQAO VIII. 

Meu SenborJesu-Christo, eu vos adoro 
vindo a juizo, chamando os j ustos ao Ceo, 
e condemnando os peccadores 30 Inferno. 
Rogo-vos que a vossa dolorosa Paixăo nos 
livre daquellas penas, enos conduza li 
eterna Vida. Amen. Padre nosso e Ave 
lJfaria. 

SAUDAgAO IX. 

O' amantissimo Pai. eu vos offereQo a. 
innocente l\lorte do vosso precioso Filho, 
e o amor do vosso divino Coracâo, por to' 
da a culpae pena que eu miseravel pecca
dor, e o mais depravado de todos, mereci 
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por minhas iniquidades. Rogo-vos tam
bem pelos meus parentes e amigos, vivos 
e defuntos, e qQe tenbais misericordia de 
nos todos. Amen. Padrenosso e Ave Ma1'ia. 

PETIQĂO FINAL. 

l\feu Senhor Jesu-Christo, que admira
velmente revelastes o mysterio da vossa 
paixâo santissima ao vosso bemaventura~ 
do servo S. Gregorio; peco-vos que a este 
miseravel peccador concedais aloancar 
perfeitamente aquella remissâo de pecca
dos, que o vosso mesmo veneravel Ponti
fice, com abundante autoridade e benigni
dade apostolica, Iiberalmente facultou a 
todos os que deveras se anependessem e 
meditassem o progresso da vossa paixao. 
Vas que viveis e reinais por todos os se
culos dos secuI os. Amen. 

Reze agora uma esta~ăo de seis Padre nos
sos, e Ave Marias, e Gloria Patd, e applique 
todas as indul.qcncias pelas almas do Purga
taria. 
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ORAQAO 
A N. S. DAS MERCES 

O'Soberana Senhora das Merces, ahri 
para mim os celestiaes thesouros de que 
sois Dispensadora, despachando-me as 
minhas supplicas e dando-me uma cor
dialissima devoQăo vossa, corn a qual 
conseguirei os maiores hens. 

Amo-vos eu sempre corn o mais fino e -
perpetuo amor, pOl'que n'elle terei uma 
segura prenda de que me fareis a grande 
mercâ de me conservardes na graQa de 
vosso Santissimo Filho, e depois a oulra 
mercâ ineffavel de lI!e levardes a veI-o na 
vossa desejada, e amavel companhia' 

Assim seja. 

ORACAO 
A NOSSA SENHORA DE LOURDES 

Bemdita sejai v6s, O' Purissima Virgem 
que dignastes apparecer ate desoito vezes 
resplandescenle de Luz, de docura, de 
belJeza, na gruta de Lourdes e dizer li hu~ 
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milde e innocente menima que, no exta
sis, vos contemplava. Eu .. ou aJmmaculada 
COllceit;ăo. Bemdila sejais v6s pelati gracas 
extraOl'd •.• drlas que nl'io cessais de derra
mar por estes lugares . 

Por vosso coracăo de miii, O'Maria! e 
pela graca que vos deo a Santa Igreja , 
n6s vos conjuramos de rogar pela soberano 
Pontifice para que se realise as esperancas 
depaz que originou a proclamaQăo dodog
ma da vossa Immaclllada Conceicăo. 

O'Maria que concebeo sem peccado, ro~ 
gai p\}r n6s, que a v6s reCOl'l'emos. 

Assim seja. 

ORACÂO 

DE SANTA GERTRUDES 

AO CORAQĂO IMMACULADO DE MARIA 

Eu \'os saudo,6 Coracăo amabilissimo 
de Maria, Virgem das Virgens, mai de 
meu Deus 1 O' Divino Jesus! dignai-vos 
Suprir por vo~sO dulcissimo coracăo as 
innumeraveis faltas de que eu me tenha 
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672 ORA~AO AN. S. DO CARMO. 

tornado cl1Jpado para corn VOssa querida 
mai; e fazei que, apezar de miobas faltas 
e de miohas ingrat ld1les, eUa seja sempre 
para mim uma mai terna ti p. piQa du
rante a mioha vida e na hora da minha 
morte. 

Assim seja. 

ORACAO 
A NOSSA SE NHORA DO CARMO 

O' Mlle toda amor, 
Vara floresceo te, 

Virgem excellente, 
Do Carm ello fior, 

Dae aos filhos vossos 
O amparo maior. 

ORAQAO 

Deus, que ennobrecestes a sempre Ba
maventurada Virgem Maria vossa Mae 
COIU o singular tltulo do Carmo, concedei 
favoravel que aquelles que celebram a sua 
commemoraQao fortificados corn os auxilios 
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da vossa graca, mereeam gozar dos gostos 
eternos, em que viveis e reinais por todos 
os seculos. Assim seja. 

ORAQÂO 
AO SAGRADO COR.A~AO DE lESUS 

Lembrai-vos, 6 Dulcissimo Jesus I que 
nunca seouviu dizer que nenbum d'aquel-\ 
les que tef'm recorrido ao vosso Sagrado 
Coracăo, implorado a sua assisteocia ou 
reclamado a sua misericordia, tenha sido 
abandonado. Cheio e animado de uma 

geral confianca, 6 CoraCăo, rei dos I:ora
~l!es, eu venho e corro 11 vds, e gemendo 
sob o peso dos meus per-cados, me prostro' 
diante de Hls, 6 CoraQl!o Sagrado, nao 
desprez!lis as miuhas fracas orac15es, mas 
escutai-as favoravelmente e dignai-vos 
despachal-as. Mostrai, que 80is o Cora
Clto do melhor dos paes, e que aquelle 
que, para nOS salvar, vos quiz dar a n6s, 
rece ba tam bem por vds as nossas fracas 

oracoes. 
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674 PROMESSAS DE NOSSO SENUOR. 

PROMESSAS 

DE 

N08S0 SENHOR JESU - GHRISTO 

A BEMAVENTURADA MARGARIDA MARIA, EII1 

FAVOR DAS PESSOAS DEVOTAS DO 

SEU DIVINO CORAI,)AO : 

i. Dar-lhes·hei todas as gracas que pre
r.isarem para o seu eSlado. 

2. Dtlr-Ihes-hei a paz uo seio da familia. 
3. Cousolal-os-bei em todas as suas af

flicl;5es. 
4. Servir-lhes-hei de refugio durantea 

vida e na hora da morte. 
5. Espalharei abundantes benljaos sobre 

todas as suas emprezas. 
6. Os peccadores encontrarăo no me 

CoraQăo a fonte de misericordia. 
7 .Tornarei fervorosas as almas pacificas. 
8. As almas fervorosas se elevarăo com 

rapidez a uma alta perfeicao. 
9. AbenCoarei tam bem as casas em que 
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PROMESSAS DE NOSSO SIINHOR. 675 

a imagem do meu sagrado coracao serii 
exposta e venerada. 

10. Darei aos padres o dom de commo· 
ver os coracoes mais endurecidos. 

H. As pessoas que propagarem esta de
vo~ăo terăo os seus uomes inscriptos no meu 
coraQăo e d'elIes nunca se apagarăo. 

12. A todos os que commungarem a -1-
sextafeira, 9 mezes seguidos, prometto a 
graQa da perseveranQa final; năo morrerâo 
ua minha desgraQa, nem sem I'eceber os 
sacramentos, e meu coracăo setornara seu 
azilo seguro na ultima hora. 

FIM" 
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