orações para Missas pela Santa Igreja, pelo bem
público, para diversas circunstâncias da vida públicae
para algumas necessidades particulares.
• Missas votivas – Orações para comemorar os
mistérios do Senhor ou para honrar a Bemaventurada Virgem Maria ou algum Santo ou todos
os Santos.
• Missas pelos fiéis defuntos – Com as orações
que podem ser celebradas por ocasião da morte de
um fiel cristão.
O Missal, como livro litúrgico, deve ser tratado
com cuidado e respeito, ser belo e digno. Não tem a
mesma dignidade fazer as orações da Missa a partir
do Missal e fazê-las a partir de um folheto
descartável, ainda que seja considerado litúrgico.
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O Missal

O Missal é o livro que contém todas as orações
para a celebração da Missa. Por isso mesmo o seu
nome: “Missal”. É considerado o mais importante
livro litúrgico.
Para o correto uso do Missal, há no seu início um
documento chamado “Instrução Geral do Missal
Romano”, reconhecido pela sua sigla: IGMR, que já
vimos citada em outras catequeses.
A Instrução Geral do Missal Romano é o melhor
manual sobre a Eucaristia e o modo de celebrá-la.
Ela nos faz compreender a celebração da Missa
como Mistério Pascal de Jesus Cristo e da Igreja,
como memorial de ação de graças e como Ceia do
Senhor.
A Instrução Geral do Missal Romano contém
todas as normas e orientações para a celebração da

Eucaristia. As orações, o Prefácio e as Orações
Eucarísticas, os diversos ritos e funções de cada
ministro, também a música e o canto litúrgico, assim
como o espaço da celebração, enfim tudo o que diz
respeito aos elementos que fazem parte da
Celebração da Eucaristia e a maneira como as
comunidades cristãs a celebram. Ela nos diz “como” e
“porquê” celebramos, “o que” e “para que”
celebramos. A finalidade é sempre favorecer a
participação plena e frutuosa do povo de Deus na
Eucaristia, porque é toda a comunidade que celebra
o Mistério Pascal de Cristo.
O início do Missal lembra que “quando ia
celebrar com seus discípulos a ceia pascal, onde
instituiu o sacrifício do seu Corpo e Sangue, o Cristo
Senhor mandou preparar uma sala ampla e
mobiliada (Lc 22,12)”. A Igreja sempre julgou dirigida
a si esta ordem, estabelecendo como preparar as
pessoas, os lugares, os ritos e os textos para a
celebração da Eucaristia. Assim, o Missal é prova do
cuidado da Igreja, manifestando sua fé e amor para
com o supremo mistério da Eucaristia, e
testemunhando uma contínua e ininterrupta
tradição.

De modo geral, além da Instrução Geral do
Missal Romano, o Missal contém:
• Próprio do Tempo – Nele encontram-se a
Oração do dia (rezada após o Glória), a Oração sobre
as oferendas e a Oração depois da comunhão. Essas
orações variam de acordo com o tempo litúrgico:
Advento, Natal, Quaresma, Semana Santa, Páscoa e
Tempo Comum.
• Rito da Missa – Traz a estrutura da celebração, com suas partes, como vimos na catequese
anterior.
• Próprio dos santos – Traz as orações próprias
das missas celebradas em memória dos santos e
santas, seguindo o ano civil (janeiro a dezembro).
• Missas Rituais – Contém as orações para a
celebração de certos Sacramentos e Sacramentais
(benção de Abade, consagração religiosa, dedicação
de igreja e altar).
• Missas e orações para diversas necessidades
– Contém, além das Orações Eucarísticas para
Diversas Circunstâncias e sobre Reconciliação, várias

