
ANO DA GRAÇA DO SENHOR DE 2014 

Janeiro 

 Celebração 

1 Oitava do Natal (Circuncisão do Senhor ), 1ª classe – cor branca (quarta-feira): dia santo de guarda 

Glória, Credo, Prefácio e Communicantes do Natal 

Indulgência plenária: recitação ou canto solene do hino Veni Creator, implorando a proteção divina 

5 Epifania do Senhor (omite-se a Festa do Santíssimo nome de Jesus), 1ª classe – cor branca 

Na aspersão (apenas nos domingos): a partir de hoje Asperges me 

Glória, Credo, Prefácio e Communicantes próprios 

Pode-se fazer o anúncio das festas móveis, se dentro da homilia 

12 Sagrada Família de Jesus, Maria e José (I Domingo depois da Epifania – sem comemoração), 2ª classe – cor 
branca 

Glória, Credo, Prefácio da Epifania 

19 II Domingo depois da Epifania, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

26 III Domingo depois da Epifania, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

 

Fevereiro 

 Celebração 

2 Purificação de Nossa Senhora (omite-se o IV Domingo depois da Epifania), 2ª classe – cor branca 

Antes da Missa, benção das velas. Na Missa se omitem as orações ao pé do altar e o celebrante sobe 
diretamente e o oscula 

Glória, Credo, Prefácio do Natal 

9 V Domingo depois da Epifania, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

16 Domingo da Septuagésima, 2ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio da Santíssima Trindade, Ite, Missa est 

23 Domingo da Sexagésima, 2ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio da Santíssima Trindade, Ite, Missa est 

 

  



Março 

 Celebração 

2 Domingo da Quinquagésima, 2ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio da Santíssima Trindade, Ite, Missa est 

5 Cinzas (não admite comemoração), 1ª classe – cor roxa (quarta-feira) 

Antes da Missa, benção e distribuição das cinzas. Na Missa se omitem as orações ao pé do altar e o celebrante 
sobe diretamente e o oscula 

Prefácio da Quaresma (tom ferial), Oração sobre o povo, Ite, Missa est 

Dia de jejum e abstinência 

9 I Domingo da Quaresma, 1ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio da Quaresma, Ite, Missa est 

16 II Domingo da Quaresma, 1ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio da Quaresma, Ite, Missa est 

19 São José, 1ª classe – cor branca (quarta-feira) 

Glória, comemoração da féria, Tracto, Credo, Prefácio de São José (Et te in festivitate) 

23 III Domingo da Quaresma, 1ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio da Quaresma, Ite, Missa est 

30 IV Domingo da Quaresma, 1ª classe – cor rósea ou roxa 

Credo, Prefácio da Quaresma, Ite, Missa est 

 

Abril 

 Celebração 

6 I Domingo da Paixão, 1ª classe – cor roxa 

Cobrem-se de roxo os crucifixos e imagens dos santos expostos à veneração pública nas igrejas 

Na aspersão (apenas nos domingos): a partir de hoje sem o Gloria Patri 

Sem o Sl 42 (Iudica me, Deus), sem Gloria Patri, Credo, Prefácio da Santa Cruz, Ite, Missa est 

13 II Domingo da Paixão ou de Ramos, 1ª classe – cor vermelha (para a procissão) e roxa (para Missa) 

Antes da Missa, benção e distribuição dos ramos com posterior procissão à igreja (pela manhã). Na procissão, 
a cruz vai descoberta e adornada com ramos. Na Missa se omitem as orações ao pé do altar e o celebrante 
sobe diretamente e o oscula 

Sem o Sl 42 (Iudica me, Deus), sem Gloria Patri, Credo, Prefácio da Santa Cruz, Ite, Missa est, se não houver 
procissão, como Último Evangelho faz-se o Evangelho da benção de Ramos 

20 Domingo de Páscoa, 1ª classe – cor branca 

Na aspersão (apenas nos domingos): a partir de hoje Vidi aquam 

Glória, Sequencia, Credo, Prefácio Pascal (in hac potissimum die), Communicantes e Hanc igitur próprios, Ite, 
Missa est e Deo gratias com dois Alleluia 

27 Domingo in Albis (I Domingo depois da Páscoa), 1ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio Pascal (in hoc potissimum) 

Indulgência plenária: participação nas práticas de piedade em honra da Divina Misericórdia ou recitação, 
diante do Santíssimo exposto ou não, do Pai-nosso e Credo, juntamente com invocação piedosa ao Senhor 
misericordioso, com coração completamente desafeiçoado a qualquer espécie de pecado 

 



Maio 

 Celebração 

1 São José Operário, 1ª classe – cor branca (quinta-feira) 

Glória, Credo, Prefácio de São José (Et te in solemnitate) 

4 II Domingo depois da Páscoa, 2ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio Pascal (in hoc potissimum) 

11 III Domingo depois da Páscoa (comemoração facultativa dos Apóstolos São Filipe e São Tiago), 2ª classe – cor 
branca 

Glória, Credo, Prefácio Pascal (in hoc potissimum) 

18 IV Domingo depois da Páscoa, 2ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio Pascal (in hoc potissimum) 

25 V Domingo depois da Páscoa, 2ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio Pascal (in hoc potissimum) 

 

Junho 

 Celebração 

1 Ascenção do Senhor (omite-se o Domingo depois da Ascenção), 1ª classe – cor branca 

Glória, após o Evangelho apaga-se o Círio Pascal, Credo, Prefácio e Communicantes próprios 

8 Pentecostes, 1ª classe – cor vermelha 

Glória, Sequencia, ajoelha-se no Aleluia, Credo, Prefácio do Espírito Santo, Communicantes e Hanc igitur 
próprios 

Indulgência plenária: recitação ou canto solene do hino Veni Creator 

15 Santíssima Trindade (I Domingo depois de Pentecostes  – sem comemoração) 

Na aspersão: a partir de hoje Asperges me 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

19 Corpus Christi, 1ª classe – cor branca (quinta-feira): dia santo de guarda 

Glória, Sequencia, Credo, Prefácio do Santíssimo Sacramento, seguindo a procissão diz-se: Benedicamus 
Domino, no lugar do Ite, Missa est 

Indulgência plenária: participação devota na solene procissão eucarística, seja fora ou dentro da igreja 

22 II Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

24 Natalício de São João Batista, 1ª classe – cor branca (terça-feira) 

Glória, Credo, Prefácio de São João Batista 

27 Sagrado Coração de Jesus, 1ª classe – cor branca (sexta-feira) 

Glória, Credo, Prefácio do Sagrado Coração de Jesus 

Indulgência plenária: recitação pública do ato de reparação Dulcíssimo Jesus 

29 São Pedro e São Paulo (comemora-se o III Domingo depois de Pentecostes), 1ª classe – cor vermelha 

Glória, Credo, Prefácio dos Apóstolos 

Indulgência plenária: uso devoto de um objeto de piedade (crucifixo, rosário, escapulário, medalha) bento 
ritualmente por qualquer Bispo, acrescido um profissão de fé 

Ou: visitação de uma basílica menor ou a igreja catedral e aí recitar o Pai-nosso e o Credo 



Julho 

 Celebração 

6 IV Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

13 V Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

16 Nossa Senhora do Carmo, 1ª classe – cor branca (quarta-feira) 

Glória, Credo, Prefácio de nossa Senhora (Et te in festivitate) 

20 VI Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

27 VII Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

 

Agosto 

 Celebração 

3 VIII Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

10 IX Domingo depois de Pentecostes (comemoração facultativa de São Lourenço), 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

17 Assunção de Nossa Senhora, transferido (comemora-se o X Domingo depois de Pentecostes), 1ª classe – 
cor branca 

Glória, Credo, Prefácio de nossa Senhora (Et te in Assumptione) 

24 XI Domingo depois de Pentecostes (comemoração facultativa de São Bartolomeu), 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

31 XII Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

 

Setembro 

 Celebração 

7 XIII Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

14 Exaltação da Santa Cruz, 7º ano de publicação do Motu proprio Summorum Pontificum, (omite-se o XIV 
Domingo depois de Pentecostes), 2ª classe – cor vermelha 

Glória, Credo, Prefácio da Santa Cruz 

21 XV Domingo depois de Pentecostes (comemoração facultativa de São Mateus), 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

28 XVI Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

 

 



Outubro 

 Celebração 

5 XVII Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

12 Nossa Senhora Aparecida (comemora-se o XVIII Domingo depois de Pentecostes), 1ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio de nossa Senhora (Et te in Conceptione immaculata) 

19 XIX Domingo depois de Pentecostes (Missões: oração pela Propagação da Fé sob única conclusão), 2ª 
classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

26 Festa de Cristo Rei (omite-se o XX Domingo depois de Pentecostes), 1ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio de Cristo Rei 

Indulgência plenária: recitação pública do ato de consagração do gênero humano Dulcíssimo Jesus, 
Redentor 

 

Novembro 

 Celebração 

1 * Todos os Santos, 1ª classe – cor branca (sábado): dia santo de guarda 

Glória, Credo, Prefácio de Todos os Santos e Santos Patronos 

Indulgência plenária: ver abaixo 

2 Finados (comemora-se o XXI Domingo depois de Pentecostes), 1ª classe – cor preta 

Sequencia, Prefácio dos Defuntos 

Indulgência plenária: visitação piedosa de uma igreja ou oratório e recitar o Pai-nosso e Credo apenas 
neste dia. Lucrável apenas aos fieis defuntos 

Ou: visitação devota ao cemitério, a cada dia desde primeiro a oito de novembro e aí rezar pelos 
defuntos, mesmo só mentalmente. Lucrável apenas aos fieis defuntos 

9 Dedicação da Arquibasílica do Santíssimo Salvador – Latrão (omite-se o XXII Domingo depois de 
Pentecostes), 2ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio Comum 

Indulgência plenária: visitação a igreja catedral e aí recitar o Pai-nosso e o Credo 

16 XXIII Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

23 XXIX e último Domingo depois de Pentecostes, 2ª classe – cor verde 

Glória, Credo, Prefácio da Santíssima Trindade 

30 I Domingo do Advento (omite-se Santo André), 1ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio do Advento 

 

  



Dezembro 

 Celebração 

7 II Domingo do Advento, 1ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio do Advento 

8 Imaculada Conceição da Virgem Maria (comemora-se a féria do II Domingo do Advento), 1ª classe – cor 
branca (segunda-feira): dia santo de guarda 

Glória, Credo, Prefácio de nossa Senhora (Et te in Conceptione immaculata) 

14 III Domingo do Advento, 1ª classe – cor rósea ou roxa 

Credo, Prefácio do Advento 

21 IV Domingo do Advento, 1ª classe – cor roxa 

Credo, Prefácio do Advento 

25 Natal do Senhor, 1ª classe – cor branca (quinta-feira): dia santo de guarda 

Glória, Credo, Prefácio do Natal, Communicantes próprio, na Missa do dia, omite-se o Último Evangelho 

28 Domingo na Oitava do Natal (comemoração facultativa dos Santos Inocentes), 2ª classe – cor branca 

Glória, Credo, Prefácio e Communicantes do Natal 

 

 

Adendo 

Anuncio das festas móveis 

Versão oficial da CNBB Versão Vaticana 

Irmãos caríssimos, a glória do Senhor manifestou-se, e 
sempre há de manifestar-se no meio de nós até a sua 
vinda ao fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes do 
tempo recordamos e vivemos os mistérios da salvação.  
O centro de todo o ano litúrgico é o Tríduo do Senhor 
crucificado, sepultado e ressuscitado, que culminará no 
Domingo de Páscoa, este ano a 31 de março. Em cada 
Domingo, a Santa Igreja torna presente este grande 
acontecimento, no qual Jesus Cristo venceu o pecado e a 
morte.  
Da celebração da Páscoa do Senhor derivam todas as 
celebrações do Ano Litúrgico: a Septuagésima, a 27 de 
janeiro, as Cinzas, início da Quaresma, a 13 de fevereiro; 
a Ascensão do Senhor, a 12 de maio; Pentecostes, a 19 de 
maio; o primeiro Domingo do Advento, a 1º de 
dezembro. 
Também nas festas da Santa Mãe de Deus, dos Apóstolos, 
dos Santos e na Comemoração dos Fiéis Defuntos, a Igreja 
peregrina sobre a terra proclama a Páscoa do Senhor. A 
Cristo, que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e 
da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. 
Amém. 

Sabeis, irmãos caríssimos, que anualmente, pela 
misericórdia de Deus, alegramo-nos pela Natividade de 
nosso Senhor Jesus Cristo e também vos anunciamos com 
alegria a Ressureição do mesmo Salvador nosso. 
No dia 16 de fevereiro, a Septuagésima, tempo de 
preparação para Quaresma. 
No dia 05 de março, as Cinzas, início do jejum da santa 
Quaresma. 
No dia 20 de abril celebraremos, com júbilo, a santa 
Páscoa de nosso Senhor Jesus Cristo. 
No dia 1º de junho será a Ascensão de nosso Senhor Jesus 
Cristo. 
No dia 08 de junho, a festa de Pentecostes. 
No 19º dia de junho, a festa do Santíssimo Corpo de 
Cristo. 
No dia 30 de novembro, o Primeiro Domingo do Advento 
de nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual seja honra e glória 
pelos séculos dos séculos. Amém. 

 

 

 

 

 



Prefácios 

Advento Santíssimo Sacramento Todos os Santos e Santos 
Patronos 

São João Batista 

Vere dignum et justum est, 
ǽquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias 
ágere: Dómine sancte, 
Pater omnípotens, ætérne 
Deus, per Christum 
Dóminum nostrum: Quem, 
pérdito hominum géneri, 
Salvatórem miséricors et 
fidélis promisísti, cuius 
véritas instrúeret ínscios, 
sánctitas iustificáret ímpios, 
virtus adiuváret infírmos. 
Dum ergo prope est ut 
véniat quem missúrus es, et 
dies affúlget liberatiónis 
nostræ, in hac 
promissiónum tuárum fide 
piis gáudiis exultámus. Et 
ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus, cumque 
omni milítia cœléstis 
exércitus, hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes 

Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias 
ágere: Dómine, sancte 
Pater, omnípotens ætérne 
Deus: per Christum 
Dóminum nostrum. Qui, 
remótis carnálium 
victimárum inánibus 
umbris, Corpus et 
Sánguinem suum nobis in 
sacrifícium commendávit: 
ut in omni loco offerátur 
nómini tuo, quæ tibi sola 
complácuit, oblátio munda. 
In hoc ígitur inscrutábilis 
sapientiæ, et imménsæ 
caritátis mystério, idípsum 
quod semel in Cruce 
perfécit, non cessat 
mirabíliter operári, ipse 
ófferens, ipse et oblátio. Et 
nos, unam secum hóstiam 
effectos, ad sacrum ínvitat 
convívium, in quo ipse cibus 
noster súmitur, recólitur 
memória Passiónis eius, 
mens implétur grátia, et 
futúræ glóriæ nobis pignus 
datur. Et ídeo cum Angelis 
et Archángelis, cum Thronis 
et Dominatiónibus, cumque 
omni milítia cœléstis 
exércitus, hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes: 

Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias 
ágere: Dómine, sancte 
Pater, omnípotens ætérne 
Deus: qui glorificáris in 
concílio Sanctórum, et 
eórum coronándo mérita, 
corónas dona tua: qui nobis 
eórum præbes, et 
conversatióne exémplum, 
et communióne 
consórtium, et 
intercessióne subsídium: ut 
tantam habéntes 
impósitam nubem téstium, 
per patiéntiam currámus ad 
propósitum nobis 
certámen, et cum eis 
percipiámus 
immarcescíbilem glóriæ 
corónam: Per Iesum 
Christum Dóminum 
nostrum, cuius sánguine 
ministrátur nobis intróitus 
in ætérnum regnum. Per 
quem maiestátem tuam 
treméntes adórant Angeli, 
et omnes spírituum 
cœléstium chori sócia 
exsultatióne concélebrant. 
Cum quibus et nostras 
voces, ut admítti iúbeas, 
deprecámur, súpplici 
confessióne dicéntes: 

Vere dignum et iustum est, 
æquum et salutáre, nos tibi 
semper et ubíque grátias 
ágere: Dómine, sancte 
Pater, omnípotens ætérne 
Deus: Et tuam in beáto 
Ioánne Baptísta Præcursóre 
magnificéntiam collaudáre, 
qui vocem Matris Dómini 
nondum éditus sensit, et 
adhuc clauso útero, 
advéntum salútis humánæ 
prophética exsultatióne 
significávit. Qui et 
genetrícis sterilitátem 
concéptus ábstulit, et patris 
línguam natus absólvit, 
solúsque ómnium 
prophetárum 
Redemptórem mundi, 
quem prænuntiávit, 
osténdit. Et ut sacræ 
purificatiónis efféctum 
aquárum natúra concíperet, 
sanctificándis Iordánis 
fluéntis, ipsum baptísmo 
baptísmatis lavit auctórem. 
Et ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus, cumque 
omni milítia cœléstis 
exércitus, hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine 
dicéntes: 

 

 

 

 

* Nossa previsão para Finados vai de encontro ao §96,b) das Rubricas gerais do Missal; isso de deve ao fato de 
esperarmos resposta afirmativa ao nosso pedido de dispensa da referida regra feito a Santa Sé. 

 

 

 

Recife 


