
'Itanue/ Gomes de ;l/meida

CCIii111011ial (II Missa Calittl(ll

SEGUNDO O RITO BRACARENSE

Edieác do Cabido da Cetedral Braearense

BRAGA

193 i



IMPRIMATUR.

Bracarae, 8 Aprilis 1931

Entrnanuel, Archiep. Bracarensis

Composto e impresso na Tip. da « PAX » —2 Braga



AOS SEMINARISTAS

E' especialmente para vós, queridos seminaristas, que éste

pequeno Cerimonial vê a luz da publicidade. Quando há cinco anos

S. Exc.a Rev.tna o Senhor Arcebispo me encarregou de reger a ca-

deira de Liturgia no Seminário, encontrei-me sêriamente embaraça-

do corn a tarefa. Era bem justificado o meu receio, pois àlém de

eu ter de passar quasi logo do banco de aluno à cátedra de profes-

sor, faltava ainda um livro por que me pudesse guiar nas aulas e

que me iluczdasse nas dificuldades que me haviam dê surgir sobre-

tudo na parte cerimonial. S. Exc.a Rev.ma procurou infundir-me co-

ragem e disse que em breve trataria de tal assunto com um dos

rnais ilustres liturgistas de Portugal ; mas que, até ser preenchida

essa lacuna, a fôsse suprindo o professor com o seu trabalho e de-

ciicação. Deu-me depois S. Exc.a Rev.nta normas pelas quais me

devia orientar, insistindo sobretudo na prática das cerimónias,

lembrando-me o saüdoso Vice-Reitor do Semínario de S. Pedro, D.

Rebelo de Menezes, apresentando-mo como modêlo de professor

de Liturgia e dizendo-me que, como êle, eu devia publicar um ceri-

monial da Missa cantada, mas muito resumido e de tal forma dis-

posto que fàcilmente se pudesse consultar mesmo no decurso das

cerimónias. Já nessa altura existia o modesto trabalho que hoje vos

apresento. Existia mas assim pobre como é, ficou ao canto da

gaveta e não saiu.
A razão desta vergonha» do pobrezinho foi ter como autor

um seminarista que nunca pensara em escrever uma obra para o

público.
Esperei durante cinco anos que algum benemérito publicasse

um cerimonial da Missa cantada. Foi baldada a minha espectativa.

Revelando a alguém há pouco tempo o meu «segredo», fui

acusado de escrúpulo infundado e animado a publicar o meu en-



vergonhado cerimonial. Consenti na proposta porque me pare.
ectt que, por falta de coisa ntcthor, algum bem podia fazer,

Dois motivos me levaram a dedicar-vo-lo: O ser publicado
principalmente para vosso uso nas aulas dc Liturgia prática e o ser
escrito, nas Suas linhas gerais, quando eu era ainda seminarista
como vós, Accllai-o pois e vêdc neste oferecimcnto a vontade de
vos scr titil c de contribuir com o mctt modesto óbolo para a res-
tauraçâo do espirito litúrgico nesta Arquidiocese. Tem certamente
muitas deficiências este livrinho, Mas circunstâncias várias me
obrigaram a não lhe dar o desenvolvimento que a principio deseja-
va. Mio espereis pois um comentário complcto das rubricas do
Missal Bracarense, Mas etn compensação encontrareis um livrinho
cotn o essencial para saberdes desempenhar qualquer função ntttna
Missa cantada e tão prâticamcnte disposto que podereis folheá-lo
mesmo no decorrer dttma cerimónia c prontamente encontrar o
que desejardes, Será pois éste livro para vós o que é um mapa
para o viajante. Oxalá csla obra venha despertar encrgias lalen•
tes e em breve apareça quem publique outra melhor e mais
comp!ela. Em paga desta oferta que vos faço peço-vos que conti-
nueis a conservar o amor que d Liturgia tendes dedicado e que lá
fora sejais apóstolos desta santa cruzada, procurando sempre que
as cerimónias sejam bem executadas para honra e glória de Deus
e edificaçdo dos fieis.

UI in omnibus glorificelur Deus.

Braga, Festa da Anunciaçâo de N. Senhora, 25 de Março
de 1931.

O outor



1 PARTE

CERIMONIAL DO CELEBRANTE,
DIÁCONO E SUBDIÁCONO
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Partes da Missa

Na sacristia

Ida para o altar

Tomar água benta

Chegada ao altar

Colocar o Cális no altar

CERIMONIAL DA MISSA CANTAt

Celebrante

Paramenta.se como para a Miss?
rezada, sendo auxiliado pelo Diáconc
e Subdiácono.

Dado o sinal pelo Cerimoniário,
descobre-se, dá o barrete ao Diáconc
e põe incenso no turibulo com bênsão.

Depois saúda a Cruz, o Diácono e
Subdiácono e vai coberto atrás déles
para o altar.

Nas Missas de Defuntos não põe in,
censo no turibulo.

Quando leva pluvial vai entre o Diá-
cono e o Subdiácono.

Chegando à porta que dá para
igreja, descobre-se, recebe água ben-
ta do Diácono, benze-se, cobre-se de
novo e continua.

Se o SS.'?'O Sacramento estiver exposto,
vai descoberto até ao altar.

Ao chegar ao altar descobre-se, dá
o barrete ao Diácono, faz a devida re-
verência (genuflexão dupla ou simples
no plano ou inclinação profunda, sê:
gundo está o ss.mo Sacramento exposto
ou encerrado no Sacrário ou está só-
mente a Cruz no altar) e nesse mesmo
lugar fica em pé enquanto o Diácono
e Subdiácono preparam o que lhes per-
tence.

Em pé ao meio do altar.
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Diácono Subdiácono

Paramentam-se antes do Celebrante.
Tendo êste chegado, saúdam-no e ajudam-no a paramentar.
Dado o sinal pelo Cerimoniário, o Subdiácono passa à direitado Diácono para ministrarem o incenso.

Depois saúdam a Cruz e o Celebrante e, cobertos, seguem à
frente dêle para o altar ( unus post alium

Nas Missas de festas de rito solene ou de Domingas ( se o Ce-
lebrante não levar pluvial) vão com as mãos debaixo da dalmática
e tunicela ; quando o Celebrante levar pluvial, vai o Diácono à di-
reita e o Subdiácono à esquerda dêle, segurando-lhe as fímbrias do
pluvial; nas_outrasmissas ainda nãQ_mencionadas leva o Diácono
o Missal e o SubdiáconoÕCáliSe vão «unus post alium» como acima.

Chegando à porta que dá para a igreja, descobrem-se, recebem
água benta do Cerimoniário, benzem-se, cobrem-se de novo e con-
tinuam.

Se o SS. "t0 Sacramento estiver exposto, nunca se cobrem na sua
presença.

Ao chegar ao altar descobre-
se ; se a porta da sacristia ficar
do lado da Epístola, afasta-se
um pouco para o Celebrante
passar por diante de si. Recebe
depois o barrete do Celebrante e
entrega-o com o seu ao Cerimo-
niário. Genuflete no plano à di-
reita do Celebrante com dois
joelhos ou com um só, segundo
no altar está ou não o SS.mo Sa-
cramento exposto.

Se não traz o Missal da sa-
cristia, faz inclinação ao Sub-
diácono e passa à esquerda do
Celebrante, onde se conserva
de pé, enquanto o Subdiácono
põe o Cális no altar.

Ao chegar ao altar descobre-se ;
se a porta da sacristia ficar do la-
do do Evangelho, afasta-se um
pouco para deixar passar o Cele-
brante e o Diácono por diante de
si ; entrega depois o barrete ao
Cerimoniário e genuflete no plano
à esquerda do Celebrante com um
ou dois joelhos, conforme as hipó-
teses mencionadas para o Diá-
cono.

Se não traz o Cális da sacristia,
faz inclinação ao Diácono, passa à
direita do Celebrante e vai à cre-
dência buscar o Cális. Dirige-se
depois ao altar, faz reverência ao
Celebrante, sobe ao supedâneo,



Partes da Missa

Princípio da Missa

Conflteor

Subir ao altar e
pôr Incenso

CEt0MONtAL DA MISSA CANTAD

Celebrante

Ajoelha e recita a • Ave Maria
( excepto nas Missas de Requiem) e
depois começa a Missa, observando as
cerimónias da Missa rezada.

Quando no Confiteor diz • vobis fra-
tres» e «vos fratres., volta-se um pou-
co primeiro para o Diácono e depois
para o Subdiáeono,

Depois de dizer Oremus sobe osdegraus e beija o altar no meio. Se o
SS. "'O Sacramento estiver exposto, faz
genuflexão simples ao chegar ao altar e
outra vez antes de pôr o incenso.
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Diácono

Quando aquele genuflectir para
.•oltar ao seu lugar, genuflete
.ambém o Diácono e passa à di-
.eita do Celebrante, onde ajoe-

ha no plano e vai respondendo
subirem ao altar.

Se traz o Missal da sacristia,
ogo depois da genuflexão no
lano sobe ao lado da Epístola,

coloca-o na estante e abre-o.

Tendo preparado o Missal,
senuflete com o Subdiácono e,
oltando-se pela sua esquerda,
om as mãos debaixo da dalmá-
ica, vem para do Ce-

—ebrante.

Ajoelha no plano à direita do
Celebrante e responde como
acima.

Subdiácono

genuflete ao meio do altar e co-
loca o Cális junto da Ara, para o
lado da Epistola. Tira depois o
corporal da bolsa, entrega esta ao
Cerimoniário e estende o corpo-
ral sôbre a Ara, mas deixando
dobrada a parte anterior.

Depois genuflete de novo, vol-
ta-se pela sua direita e, com as
mãos debaixo da tunicela, vem
para o seu lugar, à esquerda do
Celebrante, onde ajoelha no plano
e responde até subirem ao altar,

Se traz o Cális da sacristia, so-
be ao altar pelo lado esquerdo do
Celebrante e faz tudo como na
primeira hipótese.

Tendo preparado o Cális, genu-
flete com o Diácono e, voltando-
se pela sua direita, com as mãos
debaixo da tunicela, vem para a
esquerda do Celebrante.

Ajoelha no plano à esquerda do
Celebrante e responde como aci-
ma.

Quando dizem «Misereatur tui> e no Confiteor «tibi pater»
e te pater s, voltam-se um pouco para o Celebrante.

Sobem ao altar aos lados do Celebrante.
Se estiver o SS."'O Sacramento exposto, fazem genuflexão simples

ao chegarem.
Genufletem e preparam-se para ministrarem o incenso. O Sub-

diácono dá o turíbulo ao Diácono e êste ao Celebrante.
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Partes da Missa

Incensação da Cruz

Incensação do altar

Incensação do
Celebrante

Introito e Kyries

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Celebrante

Volta-se um pouco para o lado da
Epístola e põe incenso no turíbulo com
bênção.

Voltando-se de novo para o altar, re-
cebe do Diácono o turíbulo, faz incli-
nação profunda ou genuflexão simples
(segundo está no altar sbmente a Cruz
ou o ss. mo Sacramento no sacrário)
incensa a Cruz com três ductos e re=-•
pete a reverência.

Depois incensa o altar na forma in-
dicada pelas Rubricas, fazendo a reve-
rência devida ao passar ao meio do
altar, segundo as hipóteses acima esta-
belecidas.

Depois de incensado o altar, entrega
o turíbulo ao Diácono e por êste é in-
censado na extremidade do supedâneo,
voltado para o lado da Epístola.

Nas Missas com exposição do SS. mo
Sacramento, em vez da Cruz, incensa-se

Para isso, depois de feito
o turíbulo, o Celebrante faz genuflexão
simples, desce ao plano e, ajoelhado no
primeiro degrau, incensa com três ductos
o SS. nt0 Sacramento. Depois de incensar
o altar, entrega o turibulo e, ao lado da
Epistola, um pouco voltado para o lado
do Evangelho, (para não voltar as costas
ao SS. nC0 Sacramento) é incensado.

Nas Missas de Defuntos não há incen-
sação.

Volta-se para o Missal, lê o Introito
e, no mesmo lugar, recita os Kyries»
alternado com o Diácono e Subdiácono.
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Diácono Subdiácono

Voltam depois aos lados do Celebrante, onde fazem genuflexão

simples e assistem à incensação da Cruz e Relíquias.

No fim da incensação da Cruz e das Relíquias, de novo fazem
simples genuflexão, descem atrás do Celebrante e assim, unus
post alium assistem à incensação do altar, tendo as mãos debaixo
das dalmáticas e genuflectindo tôdas as vezes que passam ao meio
do altar.

Depois de incensado o altar,
recebe o turíbulo, desce ao pla-
no do lado da Epístola, incensa
o Celebrante com três ductos e
dá o turíbulo ao Turiferário.

Nas Missas com exposição do
SS.ñ10 Sacramento desce com o

o Celebrante ao plano e assiste à
incensação de joelhos no primeiro
degraup à direita do Celebrante.
Depois de incensado o Altar, rece-

be o turibulo, desce ao plano, ao

meio do altar, faz genuflexão
simples e incensa o Celebrante
como acima, fazendo de novo ge-
nuflexão antes de voltar ao lugar.

A' direita do Celebrante du-
rante o Introito e a recitação dos

Kyries». Recitados êstes, passa
para trás do Celebrante.

Está no seu degrau à direita do
Celebrante, e voltado como êle,
para o lado da Epístola.

Nas Missas com exposição do
SS. mo Sacramento desce com o Ce-
lebrante ao plano e assiste à incen-
sação de joelhos no primeiro degrau,
à esquerda do Celebrante. Está no
seu degrau, voltado para o lado do
Evangelho, durante a incensação do
Celebrante,

A' direita do Diácono durante
o Introito e recitação dos « Ky-
ries Recitados êstes, passa para
trás do Diácono.



Partes da Missa

Entoar a Gloria »

Ida para o banco

Volta ao altar

Dominus vobiscum
e Orações

CERIMONIAL DA MISSA CANTAD

Celebrante

Vai ao meio do altar, entoa a «GIO-
ria» e recita-a com o Diácono e Sub-
diácono.

Se o SS. Sacramento estiver exposto,
genuflete com um só joelho ao chegar
ao meio do altar neste e ern casos seme-
lhantes.•

Depois de recitar a «Gloria., faz reve-
rência ao altar segundo as regras já es-
tabelecidas e vai, pelo caminho mais
curto, para o banco, onde se senta ;
depois de sentado, recebe o barrete,
(excepto nas missas com exposição )
saúda o Diácono, depois o Subdiácono
e cobre-se. Quando o Côro canta pa-
lavras que o exijam, descobre-se e faz
inclinação.

Dado o sinal, descobre-se/ saúda o
Di.icono e o Subdiácono, levanta-se e
vai pelo plano ao meio, saüdando o
Côro na passagem; faz depois a devida
reverência e sobe ao supedâneo.

Beija o altar, canta Dominus vobis-
cum e vai ao lado da Epístola cantar
as orações.

Se estiver o SS Sacramento expos-
to, faz genuflexão simples anlcs de can-
tar o « Dominus yobiscum», sem voltar
as costas ao altar: antes de ir ao lado
da Epistola, genuflete outra vez. Dêste
modo procede em todos os casos seme-
lhantes e tôdas as vezes que chegue ao
meio do altar og de lá se afaste.
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Diácono

Acompanha o Celebrante ao
meio do altar. A' palavra «Deo
genuflete no seu lugar e sobe á
direita do Celebrante, onde com
êle diz a Glória

15

Subdiácono

Acompanha o Celebrante- ao
meio do altar. A' palavra «Deo•
genuflete no seu lugar e sobe à
esquerda do Celebrante, cnde
com éste diz a Gloria

Se o SS.mo Sacramento estiver exposto, genufletcm com urn só

lho ao chegarem ao meio do altar neste e em casos semelhuntcs.

Depois de recitada' Gloria» , fazem genuflexão no supedâneo e,
à frente do Celebrante, vão «unus;post alium. para o banco pelo
mais curto caminho.

Levantam a casula ao Celebrante enquanto êste se senta; o Diá-
cono dá-lhe o barrete, ambos o saúdam, saúdam-se mütuamente,
sentam-se e .cobrem-se, descobrindo-se e inclinando-se ao mesmo
tempo que o Celebrante. Nas Missas com o SS." 0 exposto não se
cobrem.

Dado o sinal pelo Cerimoniár:o, descobrem-se, levantam-se,
põem os barretes no banco, saúdam O Celebrante, recebendo o Diá-
cono o barrete dête. Depois seguem pelc plano,. saúdam o Côro e
fazem reverência ao altar aos lados do Celebrante.

Tomam os seus lugares ao meio do altar ( unus post alium
Acompanham o Celebrante ao lado da Epístola e; «unus post alium»,
assi*tem às orações.

Se o SS."'0 Sacramento estiver exposto, fazem genuflexão simples
antes de irem para o lado da Epistola. Isto devem observar tôdas as
vezes que cheguem ao meio do altar e de lá se afastem.

Quási no fim da última oração
recebe do Turiferário o 'Missal
para cantar a Epístola. Vai genu-
flectir ao meio do ínfimo degrau
do altar, indo em seguida para a
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Partes da Olissa

A — Nas Missas de
festas de rito solene
ou duples ou de domin-
gas, sem exposição do
SS."t0 Sacramento e nas
Missas solenes de Res
quiern. (I)

Epístola

No firn da Epístola

Gradual

No fim do Gradual

CERIMONIAL DA MISSA CA

Celebrante

No fim da última oração faz reverên-
cia à Cruz e vai pelo caminho mais
curto para o banco, sonde se senta e

Sentado e coberto até o Subdiáco-
no acabar de cantar a Epístola,

Descobre-se, dá o barrete ao Diá-
cono, e espera o Subdiá-
cono.

Dá a mão a beijar ao Subdiáeo
e faz sôbre êle o sinal da Cruz nihil
dicens b.

Nas Missas de Requiem não dá a bei-
jar a mão nem faz o sinal da Cruz:

Com as mãos juntas lê o Gradual e
o mais que o Missal indicar.

Senta-se e cobre-se.

(1) O Missal Bracarense de Defuntos chama 'Olentes às Missas de Requiem cantadas com •

Diácono e Subdiácono no dia do óbito ou deposição, terceiro, sélimo ou trigésimo nos anive
Bários e na Comemoração dos Fiéis Defuntos,
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Diácono

No fim da última oração ge-
nuflete à Cruz e, à frente do Ce-
lebrante, vai pelo caminho mais
curto para o banco, onde se sen-
ta à sua esquerda e cobre-se,
observando, em tudo o mais, o
que se disse à «Gloria.»

Sentado e coberto até o Sub-
diácono acabar de cantar a Epís-
tola.

Descobre se, levanta-se ao
mesmo tempo que o Celebrante
e fica de pé no mesmo lugar com
as mãos debaixo da dalmática.

No mesmo lugar sustenta o
Missal e diz com o Celebrante o
Gradual.

Passa à direita do Celebrante
onde, de pé, espera a chegada
do Subdiácono. Nas missas em
que usa casula plicada vai à Cre-
dência substituí-la pelo estolão.

17

Subdiácono

estante preparada para o canto
da Epístola.

Nas Missas em que usa casula
plicada vai tirá-la à credência antes

de receber o Missal.

Tendo chegado junto da estan-
te, abre sôbre ela o Missal e can-
ta a Epístola.

Fecha o Missal, leva-o consi-
go, genuflete ao meio do altar e
dirige-se para junto do Celebrante.

Ajoelha diante Celebrante e bei-
ja-lhe a mão. 7

Nas Missas de Defuntos não
ajoelha nem beija a mão, faz-lhe
apenas uma inclinação ao passar
por diante dêle.

Vai para a direita do Celebran-
te, sustenta-lhe o Missal e diz
com êle o Gradual.

Fecha o Missal e entrega-o ao
Turjferário. Retoma junto da cre-
dência a Casula plicada nas Mis-
sas enz que se usa,

Saúda o Celebrante e com as
mãos debaixo da tunicela vai ao

2



Partes da Missa

Preparação do Cális

Celebrante

Sentado e coberto.

Quando o Subdiácono lhe apresenta
a água para benzer, descobre-se e
benze-a como na Missa rezada, mas
continua sentado.

Nas Missas de Defuntos nao benze a
dgua, mas apenas diz a oraçao Ex Ia.
tere

Depois de o Diácono o sa0dar e ir
para o altar, cobre-se.

-O



,EGUNDO O RITO BRACARENSE

Diácono

Saúda o Subdiácono, recebe o
Cális e purifica-o.

Ajoelha no mesmo lugar vol-
tado para o Subdiácono, segu-
rando coni a mão esquerda o
Cális pelo nó e urna extremida-
de do sanguinho, entregando ao
Subdiácono a outra.

Deita o vinho no Cális.

Levanta-se, saúda o Celebran-
te e vai ao altar peto plano; ge-
nuflete no ínfimo degrau, sobe
ao supedâneo e coloca o Cális,
junto da Ara, coberto com a Pa-
tena e véu, ficando, todavia o
sanguinho sóbre o altar.

Recebe do Cerimoniário o
Missal e coloca-o sóbre o altar.

19

Subdiácono

altar mudar o Missal e buscar o
Cális, genuflectindo sempre ao
passar ao meio do altar.

e Cális, sanguinho e cosroma o 
lherinha, faz reverência ao altar
e dirige-se ao banco do Cele-
brante.

Chegado aí, saúda o Celebran-
te, vai para a sua esquerda, saú-
da o Diácono e entrega-lhe o Cá•
lis com o sanguinho, ficando com
a colherinha.

Ajoelha no mesmo lugar volta-
do para o Diácono, segurando na
mão esquerda a extremidade do
sanguinho.

Dá ao Diácono a galheta do vi-
nho e recebe-a de novo, entregan-
dosa depois ao Turiferário.

Apresenta depois a colherinha
com água ao Celebrante, dizendo
« Benedicite, pater reverende• e
lança no Cális algumas gotas en-
quanto o Celebrante diz «et ideo
nos pariter commiscemus», entre-
gando em seguida a colherinha
ao Turiferário.

Levanta-se e fica de pé no mes-
mo lugar, com as mãos debaixo
da tunicela.

Nas Missas de Defuntos não diz
Benedicite mas deita a água no

Cális, nihil dicens.



Partes da Missa

Munda cor tneum

Evangelho

No fim do Evangelho

CERIMONIAL DAMISSACANTADP<

Celebrante

Descobre-se, levanta-se e dá a bên-
Cão e a mão a beijar ao Diácono, Põe
em seguida incenso no turíbulo com
bênção e, de pé, junto do banco, as-
siste enquanto o Diácono canta o
Evangelho.

Nas Missas de Defuntos nem dá a
bénçú0 ao Diácono, nem põe incenso no
turibulo.

De pé junto do banco. Quando o
Diácono cantar a palavra 'Jesus» o
Celebrante inclina a cabeça voltado
para a Cruz que está junto da estante.

Beija o principio do texto evangélico
dizendo «Per evangelica dicta, etc.»
excepto nas Missas de Requiem.
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Diácono

De joelhos no supedâneo re-
cita 0 Munda cor De-
pois levanta-se, toma o Missal,
faz reverência ao altar e vai
ajoelhar diante do Celebrante
dizendo 0 Jube Domne».

Depois de lhe beijar a mão,
levanta-se e passa à esquerda
do Celebrante, onde assiste à
imposição do incenso.

Nas Missas dc Defuntos não
vai junto do Celebrante antes de ir
cantar o Evangelho. Diz o « Mun-
da cor meurn s, faz reverência ao
altar e ao Celebrante e vai ime-
diatamente para janto da estante.

Subdiácono

Passa à direita do Celebrante e
aí ministra-lhe o incenso.

Nas Missas de Defuntos não pas-
sa à direita do Celebrante mas vai
logo ao altar pelo plano onde ge-
nuflele ti esquerda do Diácono,
acompanhando depois Este à estan-
te do Evangelho; fazendo reverên-
cia ao Celebrante ao passar diante
dêle.

Feito o turíbulo, saúdam o Celebrante, e vão para junto da estan-

te do Evangelho, fazendo genuflexão ao passarem ao meio do altar.

Abre o Missal e começa a
cantar.

Depois de cantar Sequentia
Sancti Evangelii » incensa o Mis-
sal com três ductos (ao meio, à
direita e à esquerda do Missal).

Dá o turíbulo ao Subdi;ícono
e, com as mãos juntas, canta o
Evangelho, genuflectindo à pa-
lavra «Jesus

Entrega o Missal ao Subdiá-
cono e aponta-lhe o princípio
do texto.

Nas Missas de Defuntos não
faz o sinal da Cruz ao cantar «Se-
quentia Sancti Evangelii», nã o
incensa o Missal nem o entrega
ao Subdiácono, mas deixa-o ficar
fechado sôbre a estante.

Põe-se atrás do Diácono, dá-
-lhe o turíbulo (excepto nas Mis-
sas de Defuntos) e no mesmo lugar
assiste durante o canto do Evan-
gelho, genuflectindo sempre que
o Diácono o faça.

Leva o Missal ao Celebrante,
não fazendo reverência alguma ao
passar ao meio do altar(

Dá o Missal a beijar ao Cele-
brantep aponta-lhe o princípio do
texto e dá-o depois ao Cerimo-
niário.

Nas Missas de Defuntos não leva
o Missal ao Celebrante nem lho dá
a beijar.
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Partes da Missa

CERIMONIAL DÁ MISSA CANTADA

Celebrante

E' incensado pelo Diácono excepto
nas Missas de Requiem.

Vai para o altar pelo plano e faz-lhe
a reverência conveniente e sobe ao
meio do supedâneo onde entoa o

Credo» e continua a Missa como a
pag. 26.

B — Nas Missas de
festas de rito semidu-
ples e simples, férias e
Missas não solenes (l)
de Defuntos e nas Mis-
sas com o SS. Sacra-
mento expostov

Epistola Não a lê, mas assiste junto do Mis-
sal no mesmo lugar em que cantou
as orações e nesse lugar dá a bênção
ao Subdiácono, excepto nas Missas
de Requiem.

Nas Missas com exposição do SS.mo
Sacramento no fim da última oração
genuflete no seu lugar e vai para o ban-

( Sio Missas com Diácono e Subdiácono como as solenes. Chamam-se não soteres
cerem cantada:' fora dos dias do óbito ou terceiro, sétimo, de
defunio, c 40 dia 2 de
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Diácono

Incensa o Celebrante com trés
• ductos excepto nas Missas de I

Vai para o altar, deixa passar
o Celebrante por diante de si,
faz reverencia ao altar à direi-
ta dêle e sobe ao segundo de-
grau, onde •unus post atium•
assiste à entoaçào do •Credo•
seguindo depots o cerimonial
indicado a pag. 27 e seguintes.
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Subdiácono

Á esquerda do Celebrante.

Vai para o altar, à frente do
Celebrante, passa por detrás do
Diácono, faz reverência ao altar
à esquerda do Celebrante e no
seu lugar •unus post aliun• as-
siste à entoação do Credo» ob-
servando depois o cerimonial in-
dicado a pag. 27 e seguintes.

Nas Missas de Defuntos no fim do Evangelho vdo imediatamente jun-
10s ao plano do altar, o Diácono á direita e o Sabdidcono à esquerda e
ai esperam o Celebrante para saüdarcm juntos o altar, observando de-
pois o que se diz a pag. 27 e seguintes.

Atrás do Celebrante.

Nas Missas cota exposiçao do
SS.mo Sacramento vai sentar-se
à esquerda do Celebrante, mas
descoberto.

Canta a Epístola como nas ou-
tras Missas.

No fim vai receber a bênçao
junto do Celebrante excepto nas
Missas de Requiem.

Entrega ao Turiferário o Missal.
Retoma a casutapticada nas Mis-

sas em que a asa.
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Partes da Missa

Gradual

No firn do Gradual

Preparação do Cális

Munda cor rneurn

Evangelho

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Celebrante

co onde assiste à Epistola, sentado mas
descoberto.

Dá ai, de pé, a bênçào ao Subdiàcono
e depois volta ao altar directamente ao
lado da Epistola ler o Gradual.

No mesmo lugar em que cantou as
orações recita o Gradual e o mais que
o Missal indicar.

Vai ao meio do altar.

Ao meio do altar.

Benze a água, excepto nas Missas
de Requiem.

Depois de preparado o Cális, retira-
-se um pouco para o lado do Evangelho
e fica voltado para o lado da Epistola.
Ai dá a bênção ao Diácono e faz o tu•
ribulo, excepto nas Missas de Requiem.

Depois de feito o turíbulo passa
ao lado da Epistola, fazendo reverên-
cia ao passar ao meio do altar enquanto
0 Diácono e Subdiácono genutletem
no ínfimo degrau. Assiste no cant( do
lado da Epistola.
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Diácono

Acompanha o celebrante ao
lar.

A' direita do Celebrante.
Nas Missas feriais substitue a

asula plicada peio estolão.

Acompanha o Celebrante
unus post alíum».

Sobe à direita do Celebrante.

Prepara o Cális como se disse
trás, mas sem ajoelhar.

Tendo colocado o Cális como
trás se disse, põe o Missal
o altar, recita o «Munda cor
eum», pede a bênção ao Ce-
brante e, à direita dêste, um

*oUco atrás, assiste à imposição
o incenso.
Nas Missas de Defuntos, não

nede a bênção, mas, logo depois
e recitar o Munda cor meutn»,

noma o Missal, genuflete ao altar,
*atida o Celebrante e desce ao
*lano.
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Subdiácono

A' direita do Diácono.

Muda o Missal para o lado do
Evangelho.

Passa ao lado da Epístola e so-
be ao supedâneo, onde fica à di-
reita do Diácono.

Ministra a galheta ao Diácono
e faz tudo como se disse atrás,
mas sem ajoelhar.

Depois de feito o Cális genu-
flete e vai para trás do Celebrante.
Ministra o incenso • excepto nas
Missas de Defuntos.

Genufletem ao mesmo tempo que o Celebrante faz reverência ao
Itar e vão para a estante do Evangelho, observando em tudo o
ais o cerimonial exposto a pag. 21 e 22.
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Partes da Missa

Fim do Evangelho

Credo

Ofertório

Oferecer a Hóstia

Oferecer o Cális

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Celebrante

Beija o Missal e é incensado exce-
pto nas Missas de Defuntos em que
nem beija o Missal nem há incenso.
Vai depois ao meio do altar pelo su-
pedâneo.

Entoa o «Credo» e recita-o com os Mi-
nistros. No fim vai para o banco como
fez à «Gloria» .

No meio do altar canta Dominus
vobiscum» diz o Ofertório, desdobra
a parte anterior do corporal, dizendo
a oração «In tuo conspectu

Recebe a Patena e oferece a Hóstia
como na Missa rezada. Entrega depois
a Patena ao Diácono.

Recebe o Cális e oferece-o como namissa rezada. Coloca-o sôbre o cor.
poral e segura-o com a mão esquerdano pé, enquanto o Diácono o cobie
norma que sempre deve observar
casos semelhantes.
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Diácono Subdiácono

No fim do Evangelho vão para o altar e ficam «umus post
alium».

A' palavra «Deum» genufletem e sobem aos lados do Cele-
)rante (o Diácono à esquerda e o Subdiácono à direita e recitam o
imbolo. Vão para o banco e voltam para o altar como fizeram à
Gloria

Quando o Celebrante canta
Oremus», genuflete, sobe ao
upedâneo à esquerda do Cele-
rante e aponta-lhe o Ofertório.

Passa à direita do Celebrante
om genuflexão ao meio. Des-
obre a Píxide, se a houver, tira

pala, oferece a Patena ao Ce-
ebrante com Ósculos (excepto
as Missas de Requiem ) e diz
om êle a oração Acceptabi-
ilis», segurando com a mão di-
eita a borda da Patena ou o
raço do Celebrante.
Recebe de novo a Patenavazia,

õe-na debaixo do corporal e
obre-a com o sanguinho.

Entrega o Cális ao Celebran-

Ao mesmo tempo que o Diáco-
no, sobe ao supedâneo à direita
do Celebrante, genuflectindo an-
tes e, enquanto aquele desdobra
o Corporal, tira o véu ao Cális.

Passa à esquerda do Celebran-
te, genuflectindo ao meio.

Assiste à esquerda do Cele-
brante

Assiste à esquerda do Celebrante.

o.

e com ósculos no pé do Cális e
Ia mão direita do Celebrante
excepto nas Missas de Defun-
os) e diz com êle a oração
Offerimus» segurando com a
ão direita o pé do Cális ou o
raço do Celebrante. Depois
obre o Cális com a pala.



28

Partes da Missa

Fazer o turíbulo

Incensação das oblatas

Incensação da Cruz

Incensação do altar

Incensação do
Celebrante e clero

Lavabo

Secretas

Prefácio

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA a

Celebrante

Põe incenso no turíbulo como fez
ao Introito, dizendo_a bênção «Per in-
tercessionem ..

Incensa as oblatas como mandam as
rubricas.

Incensa a Cruz como ao Introito mas-
dizendo: Dirigatur, Domine, oratio
mea D.

Estando o SS."' 0 Sacramento exposto
não se incensa a Cruz mas sim o SS. mo
Sacramento, observando o mesmo que
se disse ao Introito, dizendo contudo o

Dirigatur, Domine, oratio mea

Como ao Introito, mas dizendo o
Dirigatur ».

Ao entregar o turíbulo ao Diácono
diz «Accendat in nobis etc.» e é in-
censado, como ao Introito se disse.

Depois de incensado, o Celebrante
lava as mãos e continua a Missa como
se fôsse rezada.

Como na Missa rezada.

Canta o Prefácio.
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Diácono

Genuflete no supedâneo e des-
-e ao degrau imediato para mi-
listrar o incenso.

Segura o Cális am a mão di-
eita.

Retira o Cális um pouco para
lado da Epistola mas de modo

ue fique dentro do corporal.
epois de incensada a Cruz
õe-no de novo no lugar.

29

Subdiácono

Genuflete ao mesmo tempo que
o Diácono e desce ao dtgrau ime-
diato onde, à direita do Diácono
ministra a naveta.

Assiste à esquerda do Cele-
brante.

Á esquerda do Celebrante.

Estando o SS. OEO exposto fazem como ao Introito.

Acompanha o Celebrante «UtlUS
post alium».

Incensa o Celebrante com três
ductos.

Vai incensar o Côro, se o hou-
ver, e depois entrega o turíbu-
Io ao Subdiácono e vai para o
seu lugar atrás do Celebrante,
onde é incensado.

Atrás do Diácono eunus post
alium.»

Ao lado do Celebrante, acompa-
nhando-o depois ao meio do altar.

Depois de voltar o Diácono de
incensar o Côro, recebe dêle o tu-
ribulo e incensa-o com dois du-
ctos.

Depois é incensado pelo Turi-
ferário.

Nas Missas de Defuntos só é incensado o Celebrante. Nessas Mis-

sas, como estão desocupados, são o Diácono e o Subdiácono que minis-

tram o manustérgio e a água ao «Lavabo».

Atrás do Celebrante.

Ajoelham ao a Gratias agamus•.
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Partes da Missa

Sanctus e Cânon

Elevação da Hóstia

Elevação do Cális

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Celebrante

Como na Missa rezada mas não co-
bre nem descobre o Cális, nem volta
as folhas ao Missal.

Como na Missa rezada.

Como na Missa rezada.
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Diácono

Quási no fim do Prefácio faz
genuflexão e sobe dl esquerda do
*elebrante, recita o «Sanctus»
o -Benedictus• e volta as fo-

lhas para o Cânon.

Genuflete e passa ao lado di-
eito do Celebrante. Toma a Pa-
ena coberta com o véu do Cá-
is, vai-a levar ao Subdiácono e
obre-a com o véu de ombros.
Depois fica atrás do Celebrante
té à elevação da Hóstia.

Nas Missas de Dcfunlos mio le-
a Patena ao Subdiácono e por

sso náca passa (i direita do Cele-
ranfe mas desce logo ao sca Iu-

atrás déle.

Pouco antes da elevação ge-
Itlflcte e sobe ao supedâneo
descobre a Píxide se houver
artículas para consagrar) e
joelha.

vanta a fímbria da casula
inquanto o Celebrante eleva a
lóstia.

Ao mesmo tempo que o Cele-
rante se levanta depois de pór
Ilóstia no corporal, levanta-

descobre o Cális e ajoelha
e novo.
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Subdiácono

Quási no fim do Prefácio genu-
ílete, sobe à direita do Celebran-
te e recita o «Sanctus» c o «Be•
ncdictus

Genuflete e desce ao seu lugar
no plano atrás do Diácono. Aí re-
cebe o véu de ombros e a Patena
e com ela, coberta pelo véu de
ombros e levantada diante do ros-
to, permanece imóvel até à ele-
vaçào.

Nas Missas de Requiem a Patena
fica no altar.

Aproxima do peito a Patena e
ajoelhado assiste à elevação da
Hóstia e do Cális.

Nas Missas dc Defuntos incensa
com três ductos a Hóstia e o Ccilis
durante as elevações, ajoelhado no
primeiro degrau lateral da Epistola.

Depois de o Celebrante con- '
agrar o Cális, levanta-se, co-
)re-o com a pala e, ajoelhado
o mesmo lugar, levanta a fim-
ria da casula durante a eleva-
ao.

Quando o Celebrante se le-
antar da última genuflexão, le-

Levanta-se, eleva de novo a
Patena ô altura do rosto e assim



Partes da Missa

Sa n ctiiicas
viv ificas, etc.

«Per ipsum et cum
ipso

Segunda elevação

Praeceptis salutaribus
e Pater noster

Et dimitte nobis

Entregar a Patena

CERIMONIAL MISSA CANTADA

Celebrante

Como issa rezada.

Como na Missa rezada.

Canta «Per omnia saecula e Ore
mus» e eleva a Hóstia como na Missa
rezada.

Canta o que manda o Missal, obser-
vando as cerimónias da Missa rezada.

Recebe a Patena da mão do Diácono.

Benze-se com a Patena.
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Diácono

vanta-se e volta ao seu lugar
atrás dêle.

Faz genuflexão simples, sobe
ao supedâneo à direita do Cele-
brante e descobre o Cális.

Faz genuflexão dupla com o
Celebrante e com êle se levanta.

Segura o Cális com a mão di-
reita.

Ajoelha no supedâneo.

Levanta-se, cobre o Cális e,
fazendo genuflexão simples, vol-
ta ao seu lugar atrás do Ce-
lebrante.

Genuflete, volta-se pela direi-
ta e desce ao plano, onde recebe
o véu do Cális. Estende êste na
mão direita e leva sóbre êle a
Patena ao altar à direita do Ce-
tebrante, onde faz genuflexão
ao chegar.

Purifica a Patena com o san-
guinho e entrega-a com ósculos
ao Celebrante, ficando depois à
direita dêste.

Benze-se.

Nas Missas de Defunlos, como
a Patena está no altar, sobe lá
imediatamente e entrega-a ao Ce-
lebrante corno acima, mas sem
ósculos.
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Subdiácono

fica até à segunda elevação, sem
fazer genuflexão alguma.

Imóvel no seu lugar.

Faz como à primeira elevação.

Imóvel no seu lugar.

Entrega a Patena ao Diácono,
tira o véu de ombros que entrega
ao Turiferário e fica no seu lugar
fazendo as genuflexões que fizer
o Celebrante.

No seu lugar atrás Cele-
brante.

Benze-se.

3
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Partes da Missa

Pax Domini

Agnus Dei

Oração da paz

Paz

Domine non sum dl.
gnus

Comunhio da Hóstia
Depois da Comunhio

da Hóstia

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Celebrante

Canta Per tnnia saecula • Pax
l)onlini » .

Recita o «Agnus Dei

Recita a oraç:io • t)otnine Jesu Ctltis-
te» cotno na Missa rezada.

No fini da oraçào beija o altar ( den-
tro do corporal e dá a paz ao I)iáco-
no, continuando depois a Missa corno
se fôsse rezada.

Nas Missas dc Defuntos ornite•se
oraçào e mio se dá a paz.

Como na Missa rezada.
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Diácono Subdiácono

Descobre o Cális, faz genufle- Enquanto o Celebrante canta
xão dupla com o Celebrante e Pax Domini' genuflete e sobe
cobre de novo o Cális. à esquerda dêle.

Recitam o • Agnus Dei e batem no peito (excepto nas Missas
de Defuntos j.

De joelhos, à direita do Cele-
brante.

Levanta-se, beija o altar (fo-
ra do corporal e sem lhe pôr as
mãos) e recebe a paz do Cele-
brante.

Depois faz genuflexão simples
e desce ao plano, onde dá a paz
ao Subdiácono.

Depois genuflete e vai para
o lado do Evangelho, onde fica
no degrau mais próximo do su-
pedâneo.

De pé, à esquerda do Celebrante•

Faz genuflexão simples e desce
ao plano, onde recebe a paz do
Diácono.

Genuflete, vai dar a paz ao Cô-
ro ( se o houver ) e depois ao Ce-
rimoniário.

Depois genuflete e vai para o
lado da Epistola, onde fica no de-
grau mais próximo do supedâneo.

Nas Missas dc Defuntos não se dá a paz. Por isso, depois de recitarem
o g Agnus Dei», o Diácono e o Subdiàcono fazem genuflexão simples:no
seu lugar, fazem inclinação um ao outro c, sem fazerem genuflexão ao
meio do altar, vão aos lagares atrás indicados, onde de novo fazem ge-
nuflexão simples ao. chegarem.

Profundamente inclinados batem três vezes no peito. Quando o
Celebrante fizer inclinação profunda à Hóstia, antes de comungar, fa-
zem genuflexão no lugar onde estão e, quando o Celebrante comun-
ga, fazem inclinação profunda.

Contínua no seu lugar. Genuflete, vai descobrir o Cális,
entrega a pala ao Turiferário, ge-
nuflete de novo e volta ao seu
lugar.
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Partes da Missa

Comunhão do Cális

Depois da Comunhão

Mudar o Missal

Orações

Depois das orações

CERIMO,útAL DI MISSA CANTAD/

Celebrante

Como na Missa rezada.

Depois de tomar as abluções põe o
sanguinho no Cális e passa ao lado'
da Epístola, onde diz o aCommunio».'

Vai ao meio do altar cantar «Doa
minus vobiscum» e volta ao lado
Epístola cantar as orações.

Volta ao meio do altar cantar «Do
minus vobiscum» e, se há «Ite miss
est•, fica voltado para o povo enqua
to o Diácono canta. Depois de o Côr
responder Deo gratias» dá a bê
ção como na Missa rezada. Se houve
«Benedicamus Domino dá a bênçã
anihil dicens» depois do «Dominu.
vobiscum», voltando-se depois para



37SEGUNDO O RITO BRACARENSE

Diácono Subdiácono

Antes da comunhão do Preciosissimo Sangue genuflctem cotn
dois joelhos, ao mesmo tempo que o Celebrante. A' Comunhào fazem
inclinação profunda.

No fim da Comunhão do Pre-
ciosíssimo Sangue sobe ao su-
pedâneo e fica junto do ['dissal,
à esquerda do Celebrante.

Muda o Missal para o lado da
Epistola, genuflectindo ao pas-
sar ao meto do altar.

Vai c) credência substituir o es-
toldo pela casula plicada nas Mis-

sas em que a usar.

Atrás do Celebrante, acom-
panhando-o quando êle canta

Dominus vobiscum» e as ora-
çóes.

Acompanha o Celebrante ao
meio do altar (unus post aliumi.
Canta «Ite missa est» voltado
para o povo.

Ajoelha para receber a bênção.
Se houver Benedicamus Domi-
no» ajoelha logo no fim do Do-
minus vobiscum• para receber

No fim da Comunhão do Precio-
sissimo Sangue sobe ao supedâ•
neo, à direita do Celebrante, mi-
nistrd-the as abluçOes e depois
estende-lhe o sanguinho sObre 09
dedos.

Muda a bolsa, véu, pala e co-
lherinha para o lado do Evange-
lho, genuflectindo ao passar ao
meio do altar.

Purifica o Cális e prepara-o co-
mo o Celebrante faz na Missa re•
zada.

Nas Missas de festa de rito so-
lene ou Dominga e tôdas as vezes
que se siga imediatamente à Mis.
sa qualquer função, leva o Cális
à credência.

Nas outras Missas deixa-o ficar
sôbre altar, como faz o Cele-
brante na Missa rezada.

Depois vai assistir às oraçOes,
atrás do Diácono ( unus post
alium

Ajoelha para receber a bênçao,
atrás do Diácono e quando êle o
fizer,

Se o último Evangelho tiver de
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Partes da Missa

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA C

Celebrante

altar ; nas Missas de Requiem não dá
a bênção e volta-se para o altar logo
depois do «Dominus vobiscum».

Placeat

Ultimo Evangelho

Antífona de N. Se-
nhora

Volta à Sacristia

Sacristia

Como na Missa rezada.

Como na Missa rezada.

Vai pelo supedâneo ao meio do al-
tar, faz reverência e desce ao plano.

Como na Missa rezada.

Não se diz na Missa de Requiem.

Faz reverência ao altar, como no
princípio ao vir da sacristia, cobre-se
com o barrete e vai atrás do Diácono
e Subdiácono.

Nas Missas com exposição só seco-
bre depois de sair da presença do SS
Sacramento.

Faz inclinação à Cruz do Crucífero
e à da sacristia, no meio do Diácono e '
do Subdiácono, e, por êles
auxiliado, desparamenta-se.
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Diácono

a bênção. Levanta-se depois e,
voltado para o altar, canta Be-
nedicamus» ; nas Missas de Re-
quiem, voltado para o altar,
canta «Requiescant in pace. e
não ajoelha, porque não há
bênção.

Estando o SS. nt0 Sacramento
exposto, o Diácono observa ao
cantar «Ite missa est as mes-
mas regras que o Celebrante ao
cantar Dominas vobiscum
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Subdiácono

ser lido no Missal é o Subdiácono
que deve mudar êste para o lado
do Evangelho, logo depois da úl-
tima oração.

Unus post alium».

Acompanham o Celebrante e assistem à esquerda dêle.
Nas Missas de Defuntos ajoelham antes de retirarem do meio do altar.

Depois vão ao meio do altar, aos lados do Celebrante, fazem ge-

nuflexão e descem ao plano.

De joelhos No tempo pascal de pé.

Omite-se nas Missas de Defuntos.

No fim da Antífona, nas festas de rito solene e nas Domingas,

fazem genuflexão ao altar, como fizeram à chegada e, cobertos com

os barretes, voltam à sacristia unus post alium
Nas outras Missas, no fim da Antífona, o Diácono sobe ao altar

a buscar o Missal e o Subdiácono o Cális ; descem depois juntos ao

plano, não voltando as costas•um ao outro nem ao altar, e depois

etiram-se para a sacristia, como acima se disse.

Nas Missas com exposição só se cobrem depois de sairem da pre-

sença do SS. mo Sacramento.

Saúdam a Cruz do Crucífero e da sacristia, e depois o Cele-
brante. Por fim ajudarnmo a desparamentar-se, de novo o saúdam
e, ajudados petos Ceroferários, desparamentam-se.
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Parte; da Missa

Na sacristia

Ida para o altar

Chegada
80 altar

Cerim oniário

Depois de tudo pre-
parado faz sinal ao Ce-
lebrante para pôr in-
censo no turíbulo.

Nas Missas de Defun-
tos não manda fazer o
turibulo.

Faz inclinação à
Cruz e vai para o altar
à frente do Subdiáco-
no.

Recebe os barretes,
genuflete no plano,
segundo a regra esta-
belecida para o Diá-
cono e Subdiácono, e
vai colocar os barretes
no banco.

Nas Missas com ex-
posição do SS. "'O Sa-
cramenlo não coloca os
barretes no banco, pois
durante a exposição
não os podem usar.

Turiferário l)

Prepara o turíbulo.
Ao sinal dado entre-

ga a naveta ao Sub-
diácono e apresenta o
turíbulo ao Celebran-
te.

Nas Missas de De-
funtos nem se põe in-
censo nem leva o turi-
bulo.

Faz inclinação à
Cruz e vai para o al-
tar à frente do Crucí-
fero, levando o turíbu-
Io na mão direita e na
esquerda a naveta.

Genuflete no plano,
atrás do Celebrante e
Ministros, mas ao mes-
mo tempo que êles,e aí
fica de pé, agitando o
turibulo até que o Ce-
rimoniário o chame.

(l), A rubrica manda o Turiferário desempenhar as funções de Credenciário. E' certa.
mente para evitar demasiado pessoal. Onde porém houver clero bastante poderá uma pessoa
desemp nhnr as funções do Turiferária e outra as do Crelenciárío.
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Crucífero (2)

Com a Cruz, en-
tre os Ceroferá-
rios, espera o si-
nal de ir para o
altar.

Nas festas mais
solenes vai para.
mentado de ami-
cto, alva e tunicela.

Vai para o altar
à frente do clero.

Faz inclinação de
cabeça entre os Ce-
roferários, atrás
do Turiferário, en-
quanto os outros
fazem genuflexão,
e vai colocar de-
pois a Cruz no seu
lugar próprio, ao
lado do Evangelho.

Se não houver
Côro, fica de pé,
• unto do seu banco.

Se houver Côro,
vai ocupar o pri-
meiro lugar depois
dos que teem plu-
vial.

Ceroferários

Ajudam a paramen-
tar o Diácono e o Sub-
diácono. Aos lados do
Crucífero esperam o
sinal de partida para
o altar.

Nas festas mais sole-
nes vão paramentados
de tunicelas.

Fazem inclinação à
Cruz da sacristia e vão
para o altar aos lados
do Crucífero.

Fazem genuflexão
aos lados do Crucífe-
ro e ficam depois jun-
to dos ceriais, no pla-
no, um de cada lado
do altar, de modo que
não impeçam as ceri-
mónias.

Côro

Estão dois a dois à
espera do sinal de par-
tirem para o altar, à
frente os menosdignos
e atrás os mais di-

Nas festas mais so-
Ienes podem ir quatro
ou seis revestidos de
pluvial (3).

Fazem inclinação à
Cruz e vão para o al-
tar atrás do Crucífero,
dois a dois, na ordem
acima mencionada, in-
do cobertos os que
levam pluvial.

Tomam água benta,
be n ze m-se desco-
bertos e vão para os
lugares que lhes estão
reservados, ficando os
mais dignos mais per-
to do altar.

Genufletem ao mes-
mo tempo que os ou-
tros e ficam de pé,
junto dos bancos, até
começar a Missa.

Nas Missas com ex-
posição não se cobrem
diante do SS. »'O Sacra-

I mento e fazem genufle-
xüo dupla ao mesmo
tempo que os outros.

Nas Missas de Defuntos nào Crucífero,
A rubrica é onussa. Mas é éste um costume imemorial do Rito Bracarense, (Vide
Religiosa» de 1875),



DA ULSSA CANI APA

Colocar o Citis
no altar

primíp o
da issa

Subtr ao altar

incensaçao
da Cruz

tncensaçào do
altar e

do Celebrante

Cerrzoatar'0

Vai a cred.katia com

ao altar e re-

vai colocar

clhos no plano.
á direita do
responde ao Celebraa-
te,

Sinat no tariicri•
rio para ir apre.entar
o tatibuio, arn•iha com

no plano ao mesmo
tempo que o I)iácono
e e assiste
junto a
S ao do incenso

Oe pé no plano, ao
lado da Eptstota.

Retira o Missat do
altar e coloca-o de no•
vo depois.

Tanierar;o

Agita o tut'buto no

Dado o sinal, genu,
ttcte plano do ledo
da l'.pi»toia. ao mesmo
tempo que o
e Sutxfiócono. sobe ao
supedineo, entrega

veta c apresenta
turihalo ao Cclc t•ran•
te • I

Lh•pois dc pc.»to 0
incenso recebe a ao.
veta do Subdiicoao e
entrega-lhe o turíbolo.

De pé no p'ano. ao
lado da Epéstota.

M:ssas dc' tk/cntos na» h'

Ñcs Missas com exposiçeo. rnçconfo o Crle•
brante o SS o
tio e estuo d.•$o€lhas do I«do
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Crucífero

De pé.

De joelhos.

De pé.

De pé.

De pé.

Ceroferários

De pé nos seus lu-
gares.

De joelhos nos seus
lugares.

De pé nos seus Iu-
gares.

De pé nos seus Iu-
gares.

De pé nos seus 111.
gares.

45

Côro

De pé.

De joelhos.

De pé.

De pé.

De pé.

Enquanto se incensa o SS. '"O Sacramento nas missas com exposi-
ção todos estão de joelhos nos seus lugares.
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Partes da Missa

Introlto
e Kyrles

Gloria

Depois de reci
tada a Gloria

No flrn
da Gloria

Orações

Cerimoniário

Assiste ao Missal.
Faz sinal ao Diácono
e Subdiácono para
descerem atrás do Ce-
lebrallte e para irem
depois ao meio do al-
tar.

Faz sinal ao Diáco-
no e Subdiácono para
subirem aos lados do
Celebrante.

Faz sinal ao Cele-
brante e Ministros pa-
ra se irem sentar e in-
dica-lhes as inclina-
çóes que devem fazer
durante o canto da
«Gloria". Senta-se no
seu banco.

Levanta-se e faz si-
nal ao Diácono e Sub-
diácono para irem com
o Celebrante ao altar.

Assiste ao Missal e
regista as orações.

Acabada a última
oração faz sinal ao Ce-
lebrante e Diácono pa-
ra se irem sentar (ex-
cepto nas Missas em
que devam ficar junto
do Missal ).

Turiferário

Vai levar o turíbulo
à sacristia c depois es-
tá de pé junto da cre-
dência.

Senta-se no seu ban-

Levanta-se e fica de
pé junto da credência.

De pé.
Nas Missas de Defun-

tos e de férias ou vigi-
lias, de joelhos (l . )

Faz sinal aos Cero-
ferários para irem bus-
car a estante.

Quási no fim da úl-
tima oração dá o Mis-
sal ao Subdiácono,
com inclinação, vai
genuflectir à esquerda
dêste, ao meio do altar,
e acompanha-o até á
estante.
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Crucífero

De pé.

Sentado no seu
banco.

Levanta-se e fi-
ca de pé no seu
lugar.

De pé.

Ceroferários

De pé nos seus lu-
gares.

De pé nos seus
gares.

Sentados.

Levantam-se e ficam
de pé nos seus luga-
res.

De pé nos seus lu-
gares.

47

Côro

De pé.

De pé.

Sentados e cobertos.
Descobrem-se e in-

clinam-se às palavras
que o exigem.

Descobrem-se, le-
vantam-se, e corres-
pondem à saüdação do
Celebrante e Minis-
tros.

De pé.

Nas Missas de Defuntos, férias ou vigílias todos ajoelham nos
seus lugares. (1)

Na ocasião conve-
niente vão buscar a
estante, colocam-na
no lugar devido para
se cantar a Epístola
e aí esperam o Sub-
diácono.

( ) E• assim em tôdas as Missas de nas das férias do Hvento. Quaresma,
Têmporas ( com excepção das do Pentecostes) e nas das VigÃias (exceptuando as do Natal,
Epifania e Pentecostes
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Partes da Missa

Epistola

Gradual

Preparação
do Cális

Preparação pa-
ra o Evangelho

Ida para
a estante

Cantar
o Evangelho

No fim
do Evangelho

CERIMONIAL 

Cerimoniário

No plano, ao lado da
Epístola.

Assiste junto do Ce-
lebrante e Ministros,
indicando-lhes o que
devem fazer.

De pé ao lado da
Epístola.

Vai à credência bus-
car o Missal, sobe ao
supedâneo a entregá-
-Io ao Diácono, e volta
ao seu lugar no plano,
ao lado da Epístola.

Junto do celebrante
dirige as cerimónias.

Junto do Celebrante.

Turiferário

A' esquerda do Sub
diácono.

Junto da credência.
Recebe do Subdiá

cono o Missal e põe
-no na credência.

Ministra as galheta
ao Subdiácono, de joe
lhos, diante do Cele
brante, quando se fa
o Cális no banco, ed
pé, quando se faz n
altar.

Põe as -galhetas
credência e vai buscar
o turibulo ( excepto
nas Missas de Defun-
tos) entrega a naveta
ao Subdiácono e apre-
senta o turibulo ao
Celebrante.

Genuflete ao altar,
atrás do Diácono e
Subdiácono e, ao mes-
mo tempo e à frente
dêles, vai para junto
da estante, onde se
coloca atrás do Sub-
diácono. Entrega-lhe
o turíbulo e no mes-
mo lugar fica até ao
fim do Evangelho.

Recebe do Subdiá- Entrega o turíbulO
cono o Missal e põe- ao Diácono assiste-lhe
-no na credência. à direita enquanto êle

Dá sinal ao Cele- incensa o Celebrante
brante e Ministros pa- e, depois de o receber
ra irem ao altar.
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Crucífero

Sentado no seu
lugar.

Sentado no seu
lugar.

Toma a Cruz e
vai colocar-se ao
meio do altar, no
plano, de modo a
não impedir as
cerimónias.

Faz reverência
ao altar ao mesmo
tempo que os ou-
tros e vai colocar-
-se com a Cruz
atrás da estante.
Aí fica até ao fim
do Evangelho, sem
fazer reverência
alguma.

No fim do Evan-
gelho volta ao
meio do plano a
fazer inclinação
ao altar, entre os
Ceroferários, e vai

Ceroferários

Aos lados do Sub-
diácono.

Mudam a estante
para o lado do Evan-
gelho. Voltam aos seus
lugares e depois sen-
tam-se,

Sentados.

Tomam os ceriais e
colocam-se aos lados
do Crucífero.

Nas Missas de De-
funtos não levam os
ceriais.

Genufletem ao mes-
mo tempo que os ou•
tros e vão colocar-se
atrás da estante, aos
lados do Crucífero.

Aí ficam até ao fim
do Evangelho, sem fa-
zerem reverência al-
guma.

Voltam ao meio do
plano, aos lados do
Crucífero, fazem ge-
nuflexão ao altar e vão
colocar os ceriais no
seu lugar. Vão depois

49

Côro

Sentados e cobertos.

Sentados e cobertos.

Sentados e cobertos.

Descobrem-se e le-
vantam-se.

De pé.

De pé.

4
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l'aAcs da

Credo

Ofertório

Pôr Incenso no
turibulo

Incensaçào
da Cruz

Incensaçào do
altar e do Cete•
brante

Incensaçao

CERIMONIAI. DA MISSA CANTADA

U:vlnsoniál'io 'Jurifcrário

otitta vez, vai Icvá00
à sacristia.

Nas Missas de Defun-
tos, como 1100 incen-
so ao F,vangelho, depois
(li' preparado o Cli11S, o
Tt.trijerario fica no sen
lugar jatito da credên-
cia,

Fazetu como «Gloria•.
Ao "Incarnatus• ajoelham.

No seu Iligar ao la-
do da Epistola.

Charoa o Turiferário
e faz corno se disse
ao Introito.

Como ao Introito.

Retira o Missal do
altar.

Assiste ao Missal.

Dobra o véli e colo.
ca-o na credência ;
depois vai à sacristia
buscar o turibulo,

Ministra o turibulo
cotno ao Introito.

Como ao Introito,

Ao lado da Epístola.

Acompanha o Diá-
cono á esquerda.

do Côro. Incensa depois o
Subdiácono, o restante
clero que náo faz par-
te do Côroe o povo.

Depois vai para a
sacristia.

Nus Missas de t)c- !
Juntos nao incensa pes- i
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Crucífero

colocar a Cruz no
seu lugar.

Depois fica de
pé junto do seu
banco.

Ceroferários Coro

arrumar a estante e
voltam aos seus luga-
res, onde ficam dc pé.

Nas Missas de Requiem
assistem ao Evangelho
alrás da estante mas
sem velas.

Fazem como á Gloria. Ao «Incarnatus• ajoelham.

Sentado 'AO seu Sentados,
lugar.

Gentado. Sentados.

Sentados e cobertos.

Sentados e cobertos.

Levantam-se e ficam de pé voltados para o altar (1

Nas Missas com o Sacramenlo expostojazem como ao In-
troilo.

Sentado.

De pé até ser
incensado.

Depois senta-se.

Sentados.

Váo ministrar o «La-
vabo».

Nas Missas de Re-
qaiem c quando estive-
rem desocupados o Diá-
cono e Subdiácono sáo
estes que ministram o
Lavabo» ,

Sentados e cobertos.

De pé durante a in-
censação.

Depois de incensa-
dos sentam-se e co-
brem-se.

rubrica é omissa mas é êt•tc uro costume imemoriai do Rito Bracarense,
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Partes cia Missa

Prefácio

Sanctus

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Cerimoniário

Ajoelha ao «Gratias
agamus».

Turiferário

soa alguma, vai logo
levar o turibulo à sa-
cristia depois de incen-
sado o Ce(ebranle.

Ajoelha ao «Gratias
agamus» no seu lugar
junto da credência.

Quási no fim do Pre-
fácio estende o véu do
Cális no altar, do lado
da Epístola. Põe de-
pois ao Subdiácono o
véu de ombroS e em
seguida vai buscar o
turibulo à sacristia.

Nas Missas de De-
funtos não põe sôbre o
altar o véu do Cális,
nem dá ao Subdiácono
o véu de ombros.

Retira-se um pouco,
para dar lugar ao Diá-
cono. Tendo êste re-
tirado, aproxima-se de
novo do Missal.
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Crucífero Ceroferários Côro

Ao principiar o Prefácio levantam-se; todos ajoelham nos seus
lugares ao «Gratias agamus». Levantam-se de novo e ficam de pé
até ao fim do Prefácio.

Ajoelham nos seus logares, voltados para o altar.

Tomam os ceriais e,
à frente dos que vie-
ram da sacristia, so-
bem ao plano do altar,
onde ajoelham no pri-
meiro degrau (l).

Vêm da sacristia,
DOIS, QUATRO, OU SEIS
CLÉRIGOS, (conforme a
solenidade da festa)
com tochas para assis-
tirem à elevação.

Sobem ao plano do
altar, onde ajoelham
junto dos degraus, em
duas linhas, uma de ca-
da lado.

Nas Missas em que
haja clérigos revestidos
de pluvial são êles que
assistem com velas que
dois clérigos lhes tra-
rão da sacristia ( I l.

(t) A rubrica é omissa mas é êste um costume imemorial do Rito Bracarense.
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Partes da Missa

Pró.vimo à
ele vaçào

Elevações

Depois da ele-
vaçào do Cális

Cerimoniário

Põe incenso no turi-
bulo.

De joelhos no seu
lugar levanta a casula
ao Celebrante.

Levanta-se e conti-
nua assistindo e vol-
tando as folhas ao
Missal.

Turiferário

Vai junto do Ceri-
moniário para éste pôr
incenso no turíbulo.

De joelhos no ínfimo
degrau lateral da Epis-
tola incensa a Hóstia
e o Cális com três duc-
tos.

Nas Missas de Defun-
tos é o Subdiücono
quem incensa.

Levanta-se e leva o
turibulo à sacristia,
voltando depois ao seu
lugar, junto da cre-
dencia, onde fica de pé
ou de joelhos, confor-
me o fizer o Córo.
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Crucífero Ceroferários Côro

De joelhos nos seus lugares, voltados para o altar.

De pé ou de joe- I Levantam-se, fazem I os CLÉRIGOS que as.
lhos no seu lugar,
conforme o fizer
o Côro.

genuflexão ao altar e
•voltam aos seus luga-
res.

Se porém a Missa fôr
dc Defuntos ou ferial ou
havendo de se adminis-
Irar a Comunhão den-
Iro da Missa ficam no
mesmo lugar até ao fim
da Contunhào (1).

sistiram com velas à
elevação levantam-se,
fazem genuflexão ao
altar e voltam à sacris-
tia, onde deixam as ve-
Ias, indo depois reto-
mar o seu lugar no
Côro.

Se, porém, a Missa
fôr ferial ou de Defun-
tos ou houver dc se ad-
ministrar a Comunhào
dentro da Missa ficam
no mesmo lugar com as
velas até ao fim da Co-
munhdo

Se forem os pluvialis-
tas que assistam com
as velas. voltam ao seu
lugar, onde as entregam
a dois clérigos que os
levarão ci sacristia.

O CLERO que assiste
no Côro depois da ele•
vação do Cális fica de
pé no seu lugar.

Contudo nas Missas
de Defuntos e nas fe-
riais fica de joelhos alé
ao «Pax Domini• (l).

(1) _ ver noto ra pág.
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Partes da Missa

Segunda
elevação

Pater noster

Pax Domini

Dgr a paz

Orações antes
da Comunhão

Domine non

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Cerimoniário Turiferário

Ajoelham nos seus lugares.

De pé, junto do Mis-
sal.

Genuflete e passa ao
plano do lado da Epis-
tola.

No plano do lado da
Epistola recebe do
Subdiácono a paz e
dá-a depois aos minis-
tros inferiores que es-
tão junto do altar,

Entrega o véu do
Cális ao Diácono no
plano. Recebe depois
o véu de ombros e o
do Cális e coloca-os
na credência.

Omitem-se estas ce-
rimónias nas Missas de
Defuntos.

Junto da credência,

Recebe do Cerimo-
niàrio a paz, excepto
nas Missas de Defun-

tos.

Havendo Côro, acom-
panha lá o Subdiáco-
no a levar a paz e só
a recebe depois.

Nas Missas de Defun-
tos não se dá a paz.

De pé no plano do lado da Epístola.

De pé e inclinado. De pé, faz inclina-
Recebe a pala e

sum dlgnus

Depois da De pé, ao lado da
Comunhão Epístola

ção. 
vai colocá-la na cre-
dência sôbre o véu do
Cális.

Ministra as galhetas
ao Subdiácono.
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Crucifero Ceroferários Côro

De joelhos. Ajoelham nos seus De joelhos.
I lugares.

De pé, nos seus lugares, excepto nos casos supramencionados.

De pé. De pé nos seus lugares. De pé.

Recebem a paz, excepto nas Missas de Os primeiros de ca-

Defuntos. da ordem do Côro re-
cebem a paz do Sub-
diácono e transmitem-
-na aos que estão atrás
de si ; estes dão-na aos
seguintes e assim até
ao último.

Nas Missas de De-
fanto não se dá a paz.

De pé nos seus lugares, voltados para o altar.

De pé, inclinados, batendo no peito.

Sentado. Sentados. Sentados e cobertos.
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Partes da Missa

co m unio

Orações depois
da Comunhão

Depois das
orações

Bênção

Depois da bên-
çào até ao firn
do Último Evan-

gelho

Antífona de
N. Senhora

Retirada
do altar

Sacristia

CERIMONIAL DA MISSA CANTADA

Cerimoniário

Junto do Missal.

Fecha o Missal. ou
manda-o mudar para
o lado do Evangelho,
sendo necessário, e
desce ao plano do
lado da Epístola.

Turiferário

Depois de receber ase
galhetas entrega-lhe ae
bolsa, o véu, a pala ev
a colherinha.

Junto da credência*

De pé. Nas
de Defuntos e de
ou Vigílias de
(1).

De pé no seu lugar

Ajoelham nos seus lugares.

De pé ao lado da
Epístola.

De joelhos ou de pé,
conforme o tempo.

Faz reverência ao
altar, entrega os bar-
retes e vai à frente do
Subdiácono para a sa-
cristia.

De pé.

De joelhos ou de p
conforme o tempo.

Faz reverência
altar e vai à frente
Cerimoniário para
sacristia.

Fazem inclinação à Cruz ao mesmo tem
que os outros.



0 RITO BRACARENSE 59

C r utãfero Ceroícrartos Córo

Sentado. Sentados. Sentados e cobertos

De pé nos seus lugares.
S',IS Missas dc I cuas, VlK1i"dS e de lh•funtos esmo de joelhos

De pé.

De joelhos.

pé.

De nos seus lu•
gares.

Ajoelham nos seus
lugares.

De pé nos seus lu•
gares.

De pé.

De joelhos.

pé.

Oe joelhos nos seus lugares. No tempo pascal dc pé.

I at inctinaçaoi r azem reverência ao Fazem reverencia ao
entre os ceroferá- , altar e vao aos lados attar c vao na mesma
aos e vai á frente do Crucifeto para a 0'dem em que vieram.
para sacristia. sacristia.

l'atem inclinnçAo Cruz ao mesmo tempo que os outros.
Coloca no seu Colocam no seu lu-

lugar a Cruz e gar os ceriafs, ajudam
Alesparamenta-se. a desparamentar o :

Diácono e o Subdiáco-
noe depois tiram os

; seus paramentos.
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ASPFRGFS t t)

JVa

sacristia

Ida para
o altar

Junto
do altar

Asper sio
do altar

O 

mesmo 

Celebrante

Paratnenta -se
cotno para a
Missa, tuas sc til
ntanipulo e to-
tnando o pluvial
em vez da ca-

Benze a {igua
antes de t01nar
o pluvial e náo
põe incenso no
turibulo.

No meio do

Diácono Su bd Jácono

Paramentam-se como para a
Missa, mas sem manípulos.

Aos lados do Celebrante, levan-
Diácono e do tando-lhe a fimbria do pluvial.
Subdiácono.

Não tomam água benta ao entrarem na igreja.

Faz reverén.
cia ao altar co-
mo nas outras

issas.
Põe-se de joe-

lhos no infimo
degrau.

Toma o his-
sope e de joe-
lhos canta as
duas primeiras
palavras da An-
tifona • Asper-
ges me.
• Vidi aquam• no
tempo pascal )
aspergindo ao

que

Fazem reverência ao altar como
nas outras Missas.

Depois põem-se de joelhos no
ínfimo degrau.

Entrega o his-
sope ao Cele-
brante, e de joe-
lhos, ao seu lado
direito, sustenta
o livro.

*lesa

De joelhos, á
esquerda do Ce-
lebrante, sus.
tenta o tivro.



Cerimoniário

Como nas Missas or-
dinárias; não manda
pôr incenso no turi-
bulo.

Como nas outras
Missas.

ASPERGES

Tu riferário

Não apresenta o tu-
ríbulo nem o leva pa-
ra o altar.

Leva a caldeirinha
da água benta com o
hissope.

Não tomam água benta ao entrarem

Faz reverência ao
altar e põe-se de joe- 
lhos. Entrega o livro 
ao Diácono.

De joelhos no seu
lugar.

Faz reverência ao
altar e põe-se de joe-
lhos. Entrega o hisso-
pe ao Diácono.

De joelhos no seu
lugar.
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Crucífero, Cercterartos

e Céro

Como nas outras
Missas.

Como nas outras
Missas.

na igreja.

Fazem reve rên-
cia ao altar.

O CRUCíFERO E
CEROFERÁRIOS ajoe-
lham nos seus lu-
gares. Os CANTORES
de pé cantam a An-
tifona com o salmo,
Gloria Patri e re-
petem a -Antífona
conforme o tempo.

Na Dominga da
Paixão e na de Ra-
010s não cantam
«Gloria Patri..
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I

Aspersão
do Celebrante
e Diácono e
Subdiácono

Aspersão
do Córo

Aspersão
do restante
clero

ASPERGES

Celebrante

mesmo tempo o
altar por três
vezes: ao meio,
ao ladodo Evan-
gelho e ao lado
da Epístola.

se 0 SS Sa-
cramento estiver
exposto não as-
perge o altar.

Depois asperge-
-se a si mesmo,
tocando com o
hissope na fron-
te, em seguida
levanta-se e as-
perge o Diácono
e o Subdiácono.

Faz reverên-
cia ao altar e
vai aspergir o
clero, começan••
do pelos mais
dignos, fazendo
a cada um uma
inclinação antes
e depois da as-
persáo e reci-
tando alternada-
mente com o
Diácono e o
Subdiácono o
salmo «Misere-
re» ou o 'Confi-
temini% confor-
me o tempo.

Volta junto do
altar, onde as-
perge o Cerimo-

Diácono

De joelhos á
direita do Cele-
brante.

Su bdiácono

De joelhos
esquerda do Ce
lebrante.

Depois de aspergidos levantam
se.

Fazem reverência ao altar ao
lados do Celebrante e acompa
nham-no, elevando-lhe a fímbri
do pluvial.

Ao lado direi- Ao lado e$•

to do Celebran- querdO do Cete
te, fazendo as brante fazendC



ASPERGES

Cerimoniário Turiferário

De joelhos no seu De joelhos no seu
lugar. lugar.

Depois de aspergidos o Diácono e Subdiá-
cono, levantam-se.

Faz reverência ao
altar e, à frente do Ce-
lebrante e Ministros,
vai ao Côro.

Faz reverência ao
altare vai ao Côro,
ao lado do Cerimo-
niário.
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Crucífero, Ceroferános
e coro

De pé.

Os que compõem
o CôR0 estão de pé
nos seus lugares,
onde são aspergi-
dos, fazendo incli•
nação ao Celebran-
te antes e depois
da aspersão.

Fazem inclinação de cabeça ao Celebrante antes e depois da
aspersão.

5



Aspersào
povo

No tim da
aspersio

(t) 

f Alio,
e Cevo•

eia ao attat e vai
à ada do

onde,
sair lugar,

geo povo
por t'êts :
ao tneio, ao la-
do da Epistola
e ao lado do
Evangelho.

Quando o
ro cantar •(ito.
ria l'atri., Inter-
rotnpo a asper•
são e inclina a
cabeça, voltado
para o altar.

Volta ao at.
tar, taz.lhe a de-
vida reyerencin
e, tendo o Côro
acabado a antí-
fona, canta de
'é, cont as tunos
untas, os versis

colos e a ora-
çao.

t)epols tat
reverência ao
altar e vai ao
lado da l•'.pígto.
Ia, junto do ban•
co, onde tira o
pluviat e totoa
o manipulo e a
castila.

t)cpois volta
ao altar e
sa a Missa.

ao acto e no
ag fizer

o Celebrante. 0 l,jrnnte

Celebrante. do

Voltados para o altar inclinani•
-se ao •Oloria I'atri•,

Voltatn ao altar. O
cebe o hissope, entregaA) ao Til
titetário e, nos lugares, aos Ia
dos do Celebrante, t•ugtcntatn.lhc
Missal, enquanto êlc canta.

Fazem reverencia ao nltnr,
ao lado da Epistotn, junto do
co, onde ajudant o Celebrante
tirar o pluvial ea tomar o tnan
pulo e a cagula, e tomam os set
tnaniputos.

t)cpois vao ao altar e começa
a Mis*a.

e.ute Orar o e tou•ay o e • casulo junto
00 testo.



Cerimoniário

67
ASPERGES

Crucífero, Ceroferários
Turiferário e Côro

Vão à frente do Celebrante e Ministros. De pé nos seus
lugares.

Voltados para o altar inclinam-se ao «Gloria Patri>.

NO seu lugar.

Faz reverência ao
altar e vai ao lado da
Epístola.

No seu lugar.
Recebe o hissope e

põe-no na caldeirinha.

Faz reverência ao
altar e vai à sacristia
levar a caldeirinha e
buscar o turíbulo pa-
ra a Missa.

De pé nos seus

lugares.

-4



OFÍCIO DE -

A rubrica do Missal Bracarense de Defuntos ultimamente edita-
do diz apenas que nos ofícios solenes (l) o Celebrante esteja pa-
ramentado com amicto, alva, cíngulo, estola e pluvial, sendo assis-
tido pelo Diácono e Subdiácono paramentados.

ABSOLVIÇÃO

No fim
da Missa

Ida para o
lugar da
absolvição

Disposição
no lugar da
absolvição

Celebrante

Acabado o
Evangelho de S.
João, vai ao
meio do supe-
dâneo, faz reve-
rência ao altar
e vai directa-
mente ao plano
do lado da Epís-
tola, junto do
banco, onde tira
a casula e o ma-
nípulo e toma o
pluvial.

Vai ao meio
do altar, saúda-
-o no plano, co-
bre-se e vai em
último lugar. • 

Na absolvição
dum Sacerdote
fica entre a essa

Diácono Subdiácono

Fazem reverência ao altar no
supedâneo, aos lados do Celebran-
te e, à frente dêle, vão para o ban-
co, onde lhe ajudam a tirar o maní-
pulo e casula e a tomar o pluvial,
tirando em seguida os seus maní•
pulos.

Faz reverên-
cia ao altar no
plano, à direita
Celebrante, dá-
-lhe o barrete,
passa à esquer-
da dêle e, levan-
tando-lhe a fím-
bria do pluvial,
acompanha-o ao
lugar da absol-
vição.

A' esquerda
do Celebrante.

Vai • tomar a
Cruze colocar-se
junto dos can-
celos, à espera
que o Cerimo-
niário dê o si-
nal de ir para o
lugar da absol-
vição.

Na absolviçã
dum Sacerdote
fica entre a essa

(l) São solenes os offcios que precedem as missas solenes (Ver cerimonial a pag,



DEFUNTOS
Diz ainda o citado Missal que 0 Subdiácono cantará a sétima li-

ção, o Diácono a oitava e p Celebrante a nona. Depois de acabadas
as Laudes o Celebrante tira o pluvial, toma o manípulo e a casula,
tomando tambem os manípulos o Diácono e o 
ça a Missa conforme o cerimonial atrás exposto.

TÚMULO

Cerimoniárío

No plano
ao lado da
Epístola.

Faz reve-
rência ao al-
tar e, levan-
do o livro do
ofício de se-
pultura, vái à
frente do Ce-
lebrante.

A' direita
do Celebran-
te, um pouco
atrás.

Turiferário

Vem da sa-

cristia com o
turíbulo e nave-
ta e vai colo-
car-se junto dos
cancelos, atrás
dos Ceroferá-
rios.

A' frente da
Cruz, ao lado
do Ministro da
caldeirinha.

Atrás do
rimoniário.

Ceroferários

Tomam os ce-
riais e vão colo-
car-se ao fundo
do presbitério,
junto dos cance-
10s, à espera do
Subdiácono.

Vão aos lados
da Cruz, acom-
panhando-a
sempre.

Aos lados
Subdiácono.

do

come-

Clero

Nos seus lu-
gares, dois a
dois, à espera do
sinal de irem pa-
ra o lugar da
absolvição.

UM CLÉRIGO to-
ma a caldeiri-
nha da água ben-
ta e vai colocar-
-se junto dos
cancelos, atrás
dos Ceroferá-
rios, ao lado do
Turiferário.

O que leva a
caldeirinha vai
à frente da Cruz
ao lado do Tu-
riferário; os ou-
tros fazem reve-
rência ao altar
e vão dois 'a
dois atrás da
Cruz, levando
velas acesas.

Aos lados da
essa, metade de
cada lado, dei-
xando espaço



70

Primeiro
responsório

Na última
parte do
responsório

Pater noster

ABSOLVIÇÃO

Celebrante

e o altar, um
pouco do lado
Epístola, volta-
do para a Cruz
do Subdiácono.

Na absolvição
dum leigo fica
entre a essa e a
porta principal,
voltado para a
Cruz do Subdiá.
cono.

Chegando aí,
descobre-se e
espera que o Cô-
ro cante o res-
ponsório.

No mesmo lu-
gar.

Põe incenso
no turíbulo com
bênção.

Canta as pa-
lavras «Pater
noster», conti-
nua esta oração
depois em voz
baixa, toma o
hissope e, se-
guindo pela sua
direita, dá uma
volta à essa, as-
pergindo ambos
os lados dela em
três lugares dis-

Diácono

Recebe o bar-
rete do Cele-
brante e dá-o ao
Cerimoniário.

A' esquerda
do Celebrante.

Passa à direi-
ta do Celebrante
e ministra-lhe
incenso, dizen-
do, «Benedici-
te» mas sem ós-
culos.

Entrega o his-
sope ao Cele-
brante e vai à
sua direita, le-
vantando-lhe a
fímbria do plu-
vial.

Subdiácono

e porta princi-
pal ; na absolvi-
cão dum leigo
fica entre a essa
e o altar, um
pouco ao lado
do Evangelho
para não voltar
as costas ao al-
tar.

No mesmo Iu-
gar.

No mesmo lu-
gar.

No mesmo lu-
gar.



DO TÚMULO

Cerimoniário

A' direita
do Celebran-
te, um pouco
atrás, recebe
o barrete.

No mesmo
lugar.

No mesmo
lugar. Faz si-
nal ao Cele-
brante, Diá-
cono e Turi-
riferário pa-
ra pôr incen-
so.

No mesmo
lugar.

Podé ir à
frente do Diá•
cono ou ficar
no seu lugar.
Se for à fren-
te do Diáco-

Turiferário

No mesmo lu-
gar.

Vai apresen-
sentar o turíbu-
Io ao Celebran-
te e volta para
o seu lugar.

No seu lugar.

Ceroferários

No mesmo lu-

No mesmo lu-
gar.

No mesmo Iu-
gare

Clero

bastante para o
Celebrante pas-
sar. O MINISTRO
DA CALDEIRINHA

fica atrás do Ce-
rimoniário.

Cantam o pri-
meiro respon-
sório ( «Hei mi-
hi' sendo o de-
funto leigo, Qui
Lazarum• sendo
sacerdote).

No fim do res-
ponsório can-
tam «Kyrie elei-
son» etc., como
no Missal.

No mesmo lu-
gar.

O ACÓLITO DA
CALDEIRINHA en-
trega o hissope
ao Diácono.



Et ne nos
indueas in
tentationem

Segundo res-
poasório ( e
terceiro na
absolvição
dum sacer-
dote•.

Celebrante

tintos e sucessi-
vos de cada um
e começando
sempre da parte
que lhe ficar à
direita. Ao pas-
sar diante da
Cruz do Subdiá-
cono ou do al-
tar-mór faz in-
clinação profun
da.

Se porém o
SS. •o Sacramen-
to estiver no sa-
erário do altar-
mór, faz genufle-

ao passar
diante.

Toma depois
o turibulo, in.
censa a essa
três vezes de ca-
da lado, obser-
vando a mesma
ordem da asper-
são e volta ao
seu lugar.

Aí canta os
versículos e ora-
çâo indicados no
Missal.

Não põe in-
censo no turí-
bulo.

Asperge e in-
censa a essa
três vezes, mas
sem sair do lu-
gar. Tudoomais

Diácono

Ao passar
diante da Cruz
do Subdiácono
ou do altar-mór
faz genuflexão
simples.

Recebe de no-
vo o hissope e
entrega-o ao
acólito; depois
recebe o turibu-
Io e dá-o ao Ce-
lebrante, acom-
panhando Este
como fez à as-
persão.

Sustenta o
vro diante do
Celebrante.

A' esquerda
do Celebrante.

Nofim do res-
ponsório passa
à direita dêle e
ministra-lhe o
hissope e o tu-
ribulo como no

ABSOLVIÇÃO

Subdiácono

No seu lugar.

No mesmo lu-
gar.



TÚMULO

Cerimoniário

no faz as
mesmas re-
verências
que êle.

No seu lu-
gar.

Turiferário

Entrega o tu-
ríbulo ao Diáco-
no, recebe-o de
novo no fim e
volta para o seu
lugar.

No seu lugar.

No mesmo NO mesmo hl-
lugar. gara

Entrega o tu-
ríbulo ao Diáco-
no e recebe-o
de novo, como

Ceroferários

No mesmo lu-
gar.

No mesmo lu-
gar,

acima.

73

Cleio

O ACóLIT0 DA
CALDEIRIHA rece-
be o hissope,

Respondem
aos r versículos
que cantar o Ce-
lebrante e . na
absolvição dos
leigos alternam
o salmo indica-
do no Missal.

Como no pri-
meiro responsó-
rio.

O ACÓLITO DA

CALDEIRINHA en-
trega o hissope
ao Diácono e re-
cebe-o de novo



ABSOLVIÇÃO

Último
responsório

No fim da
oração

Anima ejus
etc.

Ida para a
sacristia

Celebrante

corno no primci-
ro responsório.

Como no pri-
meiro responsó-
rio.

Faz sóbre a
essa o sinal da
Cruz, cantando
cRequiem aeter-
nam dona ei (ou
eis) Dominem.

Diz recto to-
no «Anima ejuso
etc. e depois
«Si i niquita-
tes» e, recitando
o salmo De
profundis', vol-
ta à sacristia. Lá,
antes de se des-
paramentar, re-
cita o Pater nos-
ter, os versícu-
culose a oração
que vêm no Mis-
sal.

Diácono

primeiro respon-
sório, mas sem
dar a volta à
essa.

Como no pri-
meiro responsó-
rio.

A' direita do
Celebrante, le-
vantando-lhe a
fímbria do plu-
vial.

Dá o barrete
30 Celebrante,

assa de novo
sua esquerda

levantando-
-lhea fimbria do
pluvial, vai para
a sacristia.

Subdiácono

No seu lugar.

No seu lugar.

Com a Cruz
entre os Cerofe-
rários vai à fren-
te do clero pa-
ra a sacristia.

Faz-se esta absolvição com três ou quatro responsõrios (con-
forme o defunto fôr leigo ou sacerdote) apenas quando o cadáver
está presente. Quando o cadáver ado eslá presente, diz-se apenas o



TÚMULO

Cerim on iário

Como no
primeiro
responsório.

—-NO seu lu•
gar.

A' frente
do Celebran-

Turiferário

Como no pri-
meiro respon-
só rio.

No seu lugar.

A' frente da
Cruz.

Ceroferários

No mesmo lu-
gar.

Nos seus lu-
gares.

Aos lad0ã da
Cruz.

75

Clero

como no I res-
ponsório.

Como no pri-
meiro responsó-
rio.

Nos s.eus tu-
gares, Respon•
dem: «Et lux
perpetua luceat
ei (ou eis) » e
cantam R e-
quiescat ou Re-
quiescant ) in
pace. Amen.»

Atrás da Cruz,
dois a dois, vão
recitando o sal-
mo el)e profun-
dis».

responsõrio «Libera me» com os versículos e oraçã o. observando to-
davia as cerimónias alrás indicadas no primeiro responsório.
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