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Prefácio

Na verdade, é justo e
necessário, é nosso dever
e salvação dar-vos graças,
sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus
eterno e todo-poderoso,
por Cristo, Senhor nosso.
Ele é a vossa palavra viva,
pela qual tudo criastes.
Ele é o nosso Salvador e
Redentor, verdadeiro
homem, concebido do
Espírito Santo e nascido
da Virgem Maria.



Prefácio

Ele, para cumprir a vossa

vontade, e reunir um povo

santo em vosso louvor,

estendeu os braços na hora

da sua paixão, a fim de

vencer a morte e manifestar a

ressurreição. Por ele, os

anjos celebram vossa

grandeza e os santos

proclamam vossa glória.

Concedei-nos também a

nós associar-nos a seus

louvores, dizendo

(cantando) a uma só voz:



Santo, Santo, Santo

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, o

céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas

alturas. Bendito que vem em nome do Senhor.

Hosana nas alturas.



“(...) a aclamação pela qual toda a assembleia, unindo-se aos espíritos
celestes, canta o santo. Esta aclamação, parte da própria oração
eucarística, é proferida por todo o povo com o sacerdote” (IGMR, n.
79b).

Este canto é uma continuação do prefácio, que convida a todos a
associarem a voz à “multidão dos anjos e dos santos” para cantar a
Deus. Este canto apresenta duas partes: a primeira é o hino seráfico de
Is 6, 3, que proclama a glória do Deus transcendente, três vezes Santo,
que enche os céus e a terra; a segunda parte é a aclamação do povo que
acolhe Jesus como Messias: Bendito o que vem em nome do Senhor.
Hosana nas alturas.

O texto do Missal não pode ser substituído por outro, nem deve ser
adaptado de modo que descaracterize seu conteúdo e suas partes.

Sanctus



Hino Seráfico



Cesare Giraudo:

“Como a assembleia daqui de baixo, dada sua
condição de existência fragmentada no tempo e
no espaço, se sente incapacitada para louvar a
Deus como ele merece, une-se à assembleia lá do
alto, permanentemente absorta na proclamação
da santidade divina” (Redescobrindo a
Eucaristia, 2003, p. 29).

Sl 137,1



Gelineau (2013, p. 77) apresenta a seguinte divisão interna do

Sanctus, composto de diversos elementos bíblicos:



(A) Adoração: Santo! Santo! Santo!

(B) Senhor, Deus do universo!

(C) Proclamação (cósmica): O céu e a terra 

proclamam a vossa glória!

(B’) Aclamação: Hosana nas alturas!

(C’) 2a proclamação (cristológica): Bendito 

o que vem em nome do Senhor!

(B”) Aclamação: Hosana nas alturas!



Estrutura 

• Sanctus (Is 6,1-3)

• Benedictus (Sl 118,26) – Saudação aos

peregrinos de Jerusalém.

• Hosana (Mt 21,9) – “Ai de nós, ajudai-nos”;

caráter messiânico.

No século VI, na Gália, já encontramos Sanctus 

e Benedictus juntos na liturgia.



Exemplo: Sanctus XVIII, Kyriale

Romanum









Bendito o que vem em nome do Senhor (Sl 118; 

Mt 21, 1-10)



Triságio angélico



“O Sanctus deveria ser o mais sagrado 

dos cantos da missa” (Gelineau)

Santo IV – Pe Ney Brasil

(Hinário, p. 204, n. 674)

Santo, santo, Santo, Senhor Deus do universo!

O céu e a terra proclamam a vossa glória.

Hosana nas alturas!

Bendito o que vem em nome do Senhor!

Hosana nas alturas!



Merece destaque o grande Amém que conclui a doxologia,
pois neste momento essa aclamação “vem carregada de um
sentido especial de ratificação, de adesão, de ato de fé ao
que o presidente ‘fez memória’ ao longo de toda a prece
eucarística. Para que isso se torne evidente, é de
fundamental importância que a mesma seja revestida de uma
melodia vibrante e expressiva (...)” (FONSECA, 2005, p.
50).

É importante que a melodia do Amém seja continuação da
doxologia, se esta for cantada, para que se manifeste a
unidade entre o canto do sacerdote e o do povo que aclama e
também para que soe agradavelmente ao ouvido.

Amém



Cordeiro de Deus



Cordeiro de 

Deus

Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado
do mundo, tende
piedade de nós.
Cordeiro de Deus,
que tirais o pecado
do mundo, tende
piedade de nós.
Cordeiro de Deus
que tirais o pecado
do mundo, dai-nos
a paz.



Cordeiro de Deus

“Nosso Cordeiro 

pascal, Cristo, foi 

imolado” 

(1 Cor 5, 7)



“O grupo dos cantores ou o cantor

ordinariamente canta ou, ao menos, diz em voz

alta a súplica Cordeiro de Deus, à qual o povo

responde. A invocação acompanha a fração do

pão; por isso, pode-se repetir quantas vezes for

necessário até o final do rito. A última vez

conclui-se com as palavras dai-nos a paz”

(IGMR, n. 83).





O Agnus Dei é a menor de todas as litanias. A
invocação é tirada da frase com a qual João Batista
designou o Messias: “Eis o Cordeiro de Deus que
tira o pecado do mundo”. Mas também Isaías
designando o Cordeiro que se leva ao matadouro.
Os dois versículos do mistério pascal estão aí:
paixão do Cordeiro imolado e vitória do Cordeiro
ressuscitado” (Gelineau, 2013, p. 72).

Sua introdução na liturgia romana se deu com o
Papa Sérgio I, no século VII.



“Adoração do Cordeiro Místico” 

Jan Van Eyck



É um canto que acompanha a ação ritual da

fração do pão.



Exemplo: Agnus Dei XVIII, Kyriale

Romanum



Cordeiro I – Partes fixas

Joaquim Fonseca

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.

Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Melodia despojada (litania)

Cadência suspensiva e cadência perfeita.

Simplicidade: misericórdia e ternura do Cordeiro.



“Com Deus não se 
fala, se canta.” 
(Mons. Frisina)


