
Oitava do Natal (Circuncisão do Senhor) 
 
 
 
 

 

 

« Chegado o dia oitavo, em que se devia circuncidar o Menino, foi-lhe posto o 

nome de Jesus» (Evangelho) 

 



1ª classe – branco 
Estação em Santa Maria além do Tibre 

 
A liturgia deste dia celebra três festas. 

A primeira é a que os antigos sacramentários designavam sob o título de “Oitava do 

Senhor”. É realmente, na sua maior parte, uma Missa de Oitava a Missa de hoje, já 

que muito próxima das missas do Natal. 

Celebrava-se outrora na Basílica de Santa Maria Maior uma segunda Missa em 

honra da Mãe de Deus. Resta dela um vestígio na Oração, Secreta e Pós-Comunhão 

tiradas da Missa votiva da Santíssima Virgem, e nos Salmos de Vésperas, extraídos 

do Ofício de Nossa Senhora. São particularmente belas as Antífonas de Vésperas e 

a preferência por elas dada à Santíssima Virgem revela a delicada atenção da Igreja 

em reconhecer quanto deve à Mãe do Salvador. 

Finalmente, a terceira festa é a da Circuncisão celebrada desde o século VI no 

Ocidente e desde o século IV no Oriente. Moisés, seguindo a orientação que Deus 

dera a Abraão, impunha este rito de purificação a todos os varões israelitas no 

oitavo dia após o nascimento (Evangelho). Era uma figura do Batismo pelo qual o 

homem havia de ser espiritualmente circuncidado “pela extirpação dos vícios, e 

julgado digno do olhar do Senhor” (Santo Ambrósio, 3° noturno das Matinas). 

O Senhor aceitou a circuncisão para que, mais tarde, ninguém pudesse ficar em 

dúvida de que Ele é verdadeiramente homem, ao contrário de ser o portador da 

ilusão de uma carne meramente aparente, como certos hereges (docetistas) 

ensinaram. 

Em suma, neste dia Jesus é indicado como Vítima de sacrifício: "Cujo império 

repousa sobre seus ombros" (Intróito), e já se pode dizer: "Viram todos os confins 

da terra a salvação" (Gradual e Comunhão). "Ele Se deu a Si mesmo", di-lo a 

Epístola, "para nos remir". Ademais, pela Virgem Maria, "merecemos receber o 

Autor da vida, Nosso Senhor Jesus Cristo" (Oração). Imploramos-Lhe o auxílio 

para que nossas "ofertas" sacrificais (Secreta) e a Santa Comunhão "nos purifiquem 

de todo pecado". 

 

Intróito (Is IX,5) 
Um menino nos foi nascido e um filho 
foi-nos dado, cujo império repousa 
sobre seus ombros e será chamado pelo 
nome de Anjo do grande conselho.  Sl.  
Cantai ao Senhor um cântico novo, pois 

fez maravilhas. ℣. Glória ao Pai e ao 
Filho e ao Espírito Santo. Assim como 

Puer natus est nobis, et fílius datus est 
nobis: cujus impénum super húmerum 
ejus: et vocábitur nomen ejus magni 
consílii Angelus. Ps. XCVII,1.  Cantáte 
Dómino cánticum novum: quia mirabília 

fecit. ℣. Glória Patri, et Fílio, et Spirítui 
Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, 



era no princípio agora e sempre e por 
todos os séculos dos séculos. Amém. 

et semper, et in sǽcula sæculórum. 
Amen. 

 
Oração 

Deus, que o prêmio da salvação eterna, 
pela fecunda virgindade da bem-
aventurada Maria, prestastes ao gênero 
humano, concedei, pedimos, que 
sintamos ela mesma interceder por nós, 
por quem merecemos receber o autor 
da vida, nosso Senhor Jesus cristo, vosso 
Filho. Que, sendo Deus, conVosco vive e 
reina na unidade do Espírito Santo, por 

todos os séculos dos séculos. ℟. Amém. 

Deus, qui salútis ætérnæ, beátæ Maríæ 
virginitáte fecúnda, humáno géneri 
prǽmia præstitísti: tríbue, quǽsumus; 
ut ipsam pro nobis intercédere 
sentiámus, per quam merúimus 
auctórem vitæ suscípere, Dóminum 
nostrum Jesum Christum, Fílium tuum: 
Qui tecum vivit et regnat in unitáte 
Spíritus Sancti Deus, per ómnia sǽcula 

sæculórum. ℟. Amen. 
 

Epístola (Tt II,11-15) 
Leitura da Epístola de São Paulo 
Apóstolo a Tito: 
Caríssimo: Manifestou-se a graça de 
Deus, nosso Salvador, a todos os 
homens e ensinou-lhes que, 
renunciando à impiedade e aos desejos 
mundanos, vivamos neste século, 
sóbria, justa e piamente, aguardando a 
bem-aventurada esperança e a vinda na 
glória do grande Deus e Salvador nosso, 
Jesus Cristo. Ele Se deu a Si mesmo por 
nós, para nos remir de toda iniquidade, 
e purificar para Si um povo escolhido, 
cheio de zelo nas boas obras. Dize e 
exorta estas coisas em Jesus Cristo 
nosso Senhor. 

Léctio Epístolæ beati Pauli Apóstoli ad 
Titum. 
Caríssime: Appáruit grátia Dei Salvatóris 
nostri ómnibus homínibus, erúdiens 
nos, ut, abnegántes impietátem et 
sæculária desidéria, sóbrie et juste et 
pie vivámus in hoc sǽculo, exspectántes 
beátam spem et advéntum glóriæ 
magni Dei et Salvatóris nostri Jesu 
Christi: qui dedit semetípsum pro nobis: 
ut nos redímeret ab  omni iniquitáte, et 
mundáret sibi pópulum acceptábilem, 
sectatórem bonórum óperum. Hæc 
lóquere et exhortáre: in Christo Iesu, 
Dómino nostro. 

℟. Deo grátias. 

 
Gradual (Sl XCVII,3-4.2) 

Vieram todos os confins da terra a 
salvação de nosso Deus: jubilai a Deus, 
toda a terra. Fez notar o Senhor a sua 
salvação; ante a presença dos gentios 
revelou sua justiça. 

Vidérunt omnes fines terræ salutare Dei 

nostri: jubiláte Deo, omnis terra. ℣. 
Notum fecit Dominus salutare suum: 
ante conspéctum géntium revelávit 
justitiam suam. 

 



Aleluia (Hb I,1-2) 
Aleluia, aleluia. Muitas vezes, outrora, 
Deus falou aos nossos pais nos Profetas; 
nestes últimos dias falou-nos no Filho. 
Aleluia. 

Allelúja, allelúja. ℣. Multifárie olim Deus 
loquens pátribus in Prophétis, novíssime 
diébus istis locútus est nobis in Fílio. 
Allelúja. 

 
Evangelho (Lc II,21) 

Seqüência do Santo Evangelho segundo 
Lucas: 
Naquele tempo: Depois que se 
completaram os oito dias para o Menino 
ser circuncidado, puseram-Lhe o nome 
de Jesus, como , como O havia chamado 
o Anjo, antes que fosse concebido no 
seio materno. 

Sequéntia sancti Evangélii secúndum 
Lucam. 
In illo témpore: Postquam consummáti 
sunt dies octo, ut circumciderétur Puer: 
vocátum est nomen ejus Jesus, quod 
vocátum est ab Angelo, priúsquam in 
útero conciperétur. 

℟.Laus tibi, Christe. 
 

Ofertório (Sl LXXXVIII,12.15) 
Vossos são os céus e vossa é a terra: o 
orbe da terra e sua plenitude Vós 
fundastes; a justiça e o julgamento são 
o fundamento do vosso trono. 

Tui sunt cœli et tua est terra: orbem 
terrárum et plenitúdinem ejus tu 
fundásti: justítia et judícium præparátio 
sedis tuæ. 

 
Secreta 

Tendo nossas ofertas e preces 
recebidas, pedimos, Senhor, que os 
celestes mistérios nos purifiquem e 
clementemente nos escuteis. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus, e conVosco vive e reina na 
unidade do Espírito Santo. 

Munéribus nostris, quǽsumus, Dómine, 
precibúsque suscéptis: et cœléstibus 
nos munda mystériis, et cleménter 
exáudi. Per Dóminum nostrum Iesum 
Christum Fílium tumm, qui tecum vivit 
et regnat in unitáte Spíritus Sancti Deus. 

 
Prefácio 

É verdadeiramente digno e justo, 
racional e salutar, que nós sempre e em 
toda a parte Vos rendamos graças, 
Senhor Santo, Pai onipotente, Deus 
eterno. Pois, pelo mistério do Verbo 
Encarnado, aos olhos da nossa mente 
infundiu nova luz da vossa claridade; 
para, enquanto visivelmente a Deus 

Vere dignum et justum est, æquum et 
salutáre, nos tibi semper et ubíque 
grátias ágere: Dómine sancte, Pater 
omnípotens, ætérne Deus: Quia per 
incarnáti Verbi mystérium nova mentis 
nostræ óculis lux tuæ claritátis infúlsit: 
ut, dum visibíliter Deum cognóscimus, 
per hunc in invisibílium amorem 



conhecemos, por Ele, no amor ao 
invisível, sermos arrebatados. E por isso, 
com os Anjos e os Arcanjos, com os 
Tronos e as Dominações e com toda a 
milícia do exército celeste, cantamos o 
hino de vossa glória, dizendo sem fim: 

rapiámur. Et ídeo cum Angelis et 
Archángelis, cum Thronis et 
Dominatiónibus cumque omni milítia 
cœléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ 
cánimus, sine fine dicéntes: 

 
Comunhão (Sl XCVII,3) 

Vieram todos os confins da terra a 
salvação de nosso Deus. 

Vidérunt omnes fines terræ salutáre Dei 
nostri. 

 
Pós-Comunhão 

Esta comunhão, Senhor, purgue o crime 
e, intercedendo a bem-aventurada 
Virgem Mãe de Deus Maria, dos 
celestes remédios, nos faça consortes. 
Pelo mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, que é Deus, e conVosco vive 
e reina na unidade do Espírito Santo, 

por todos os séculos dos séculos. ℟. 
Amém. 

Hæc nos commúnio, Dómine, purget a 
crímine: et, intercedénte beáta Vírgine 
Dei Genetríce María, cœléstis remédii 
fáciat esse consórtes. Per eúmdem 
Dóminum nostrum Iesum Christum 
Fílium tumm, qui tecum vivit et regnat 
in unitáte Spíritus Sancti Deus, per 

ómnia sǽcula sæculórum. ℟. Amen. 

 
 



Reflexão 

Segundo a explicação dos Santos Padres, o Criador da lei, encarnado como homem, 

aceitou a circuncisão para nos dá um exemplo de como devem ser fielmente 

cumpridas as divinas ordenações. 

O Antigo Testamento fala sempre do Novo Testamento vindouro. Muito do que 

aconteceu no Antigo Testamento, apontou - às vezes de forma clara, às vezes 

obliquamente - para eventos que deviam ser cumpridos na vinda de nosso Salvador, 

Jesus Cristo, e depois Dele. 

Assim, a circuncisão corporal serviu como um sinal da nova circuncisão no Novo 

Testamento, a circuncisão, que já não é física, mas espiritual. 

O que é este circuncisão espiritual? 

O Senhor Jesus Cristo disse várias vezes: "Se alguém quer vir após mim, negue-se a 

si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e siga-me." 

Esta auto-negação é a circuncisão espiritual. 

Mas o que de fato significa negar a si mesmo? 

Negar a si mesmo significa negar o pecado que penetrou em nosso ser. 

O homem é preenchido por todos os tipos de paixões, que o carcomem como um 

tipo de câncer, uma doença que corrói o corpo e se agiganta à custa dele, e é apenas 

através de uma operação dolorosa que este corpo doente pode ser salvo. 

Assim, é necessário, por assim dizer, operar, circuncidar o pecado, isto é, cortar 

aquela parte pecaminosa no homem, para que ele possa ser saudável. 

Pois assim como sem a circuncisão alguém não poderia entrar na sociedade das 

pessoas escolhidas, também sem a circuncisão espiritual o cristão não pode entrar 

no Reino de Deus. 

Temos que realizar esta operação espiritual constantemente: todos os dias, e pode-

se mesmo dizer a cada minuto. Mas nós não podemos fazer isso sozinhos, pois 

nossa natureza mesma se tornou escrava das paixões. Invoquemos, portanto, nessa 

intenção, o nome de Deus: "Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, ajude-me!" 

 

Aprofundamento bíblico 

Sobre o sentido da circuncisão, imposta a Abraão, como selo da sua fé: Rm IV, 1-

12, a ler conjuntamente com Gn XVII, que S. Paulo liga a Gn XV, 6 ao falar da 

justificação pela fé. 

Sobre a submissão de Cristo à lei, para nos libertar da lei: Rm XV, 8 e Gl IV, 4-5. 

Sobre a circuncisão espiritual do cristão: Rm II, 28-29; Filipenses III, 3  e Col II, 

11. Nesse sentido ler também Dt XXX, 6;  Jr IV, 4 e I Samuel XVI, 7. 



Repita o catecismo através da Missa de hoje 

Clave: "Puseram-Lhe o nome de Jesus" (Evangelho). "Concedei, pedimos, que 

sintamos interceder por nós aquela mesma por quem merecemos receber o Autor da 

vida, Nosso Senhor Jesus Cristo" (Oração). 

Creio que o cristão é um homem incorporado no Corpo Místico de Cristo, e por isso 

se torna um seguidor de Cristo pela profissão da verdadeira fé revelada por Cristo, e 

pelo empenho em cumprir a Lei de Cristo no estado de vida que abraçou, cumpri-la 

diante de Deus e do próximo. 

Creio que minha salvação depende da mediação de Maria juntamente com Cristo, 

por causa de seu grande privilégio de Medianeira de todas as graças em sua união 

com Jesus. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


