
Livros Litúrgicos
QUAIS SÃO, COMO MANUSEÁ-LOS?



É o livro que contém os ritos da missa de forma 

detalhada, desde as orações do dia ao rito 

eucarístico, ele também possui orelhas que 

destacam as orações eucarísticas.



É o livro que contém as leituras dominicais e de 

algumas solenidades, é dividido em três anos:

Ano A – São Mateus

Ano B – São Marcos

Ano C – São Lucas

O lecionário dominical possui: primeira leitura, salmo 

responsorial, segunda leitura, sequência (apenas em 

solenidades), aclamação ao evangelho e evangelho

Obs.: O evangelho de São João é utilizado apenas para 

solenidades



É o livro que contém as leituras dos dias de semana 

(segunda à sábado)

É dividido em ano par e ano ímpar, por exemplo:

▪ 2024 = Ano par

▪ 2021 = Ano ímpar

O lecionário semanal possui: primeira leitura, salmo 

responsorial, aclamação ao evangelho e o evangelho

Obs.: O evangelho é o mesmo para todos os anos.



Como o próprio nome já deixa explícito ele é utilizado 

para missas dos santos e para outras necessidades. É 

comum que alguns santos possuam leituras próprias e 

outros não para isso usamos as leituras comuns dos 

santos, seguindo o diretório litúrgico



O missal romano geralmente possui 5 fitas

Marca os prefácios usados na 

oração eucarística

Marca a oração eucarística 

usada na missa 

Marca as orações do tempo que 

a igreja está vivendo (tempo do 

advento, tempo do natal, tempo 

comum, quaresma e tempo 

pascal)



O missal romano geralmente possui 5 fitas

Fita móvel que marca os ritos, 

sejam iniciais, eucarísticos ou 

finais

Marca o santo do dia, com sua 

respectiva oração



Para marcar o missal romano podemos usar três materiais de orientação

O mais indicado é o diretório litúrgico, pois ele 

contém desde a cor do dia até as leituras especificadas



Sabendo disso, podemos começar a marcar o missal, vejamos o exemplo:

Estamos no tempo comum, na 31° semana para isso, deveremos 

colocar a fita verde na oração do dia que corresponde a semana 

corrente, devemos verificar em nosso instrumento de consulta se o 

prefácio utilizado será o que vem padronizado na oração eucarística 

ou se será diferente, caso seja diferente devemos marcar com a fita 

vermelha o prefácio indicado, no total existem 45 prefácios, que 

estão entre as páginas 453 – 513. Após isso devemos verificar qual 

oração eucarística será utilizada, marcando-a com a fita marrom, 

no total existem 14 orações eucarísticas, dividas entre as páginas: 

469 – 495 e 842 – 1025.

OBS: A fita salmão será utilizada apenas pelo padre para que ele se 

oriente entre os ritos e as bençãos e a fita branca para dias de santos, 

não sendo necessária a utilização no exemplo dado



O lecionário semanal e dominical possuem 3 fitas, a primeira marca a 

primeira leitura, a segunda o salmo e a segunda leitura (no caso do 

lecionário dominical) e a terceira o evangelho. Para marcar os 

lecionários também podemos usar três materiais de orientação



Sabendo disso, podemos começar a marcar o lecionário, vejamos o exemplo:

Estamos no tempo comum em uma missa semanal, não há solenidade, 

por isso, não é necessário o uso do lecionário dominical ou santoral, 

estamos vivendo a 21ª semana do ano de 2021, dessa forma estamos 

em um ano ímpar, e também é uma quarta-feira para isso ao 

marcarmos as leituras do dia deveremos procurar no lecionário 

semanal a quarta-feira da 21ª semana do tempo comum, após 

encontrá-la devemos colocar a primeira fita na primeira leitura, a 

segunda fita no salmo responsorial e a terceira no evangelho, assim 

marcamos o lecionário semanal.



➢ O lecionário dominical e o santoral também devem seguir a mesma ordem nas fitas.

➢ Para marcar o lecionário dominical devemos verificar o ANO QUE ESTAMOS 

VIVENDO (ano A, ano B ou ano C)

➢ Para marcar o santoral devemos consultar o DIRETÓRIO LITÚRGICO, A LITURGIA 

DIÁRIA OU ATÉ MESMO O FOLHETO DOMINICAL, pois a memória de alguns 

santos é facultativa então não é necessário que ele seja utilizado

➢ Caso a solenidade do dia não esteja no lecionário dominical é 

necessário procurar no lecionário santoral, o lecionário semanal NÃO

possui leitura de nenhuma solenidade

➢ Caso haja dúvidas da leitura do dia verifique MAIS DE UM 

instrumento de consulta

➢ Para uma marcação correta e eficaz CHEGUE CEDO para que haja 

bastante tempo para encontrar as leituras o mesmo se aplica para a 

marcação do missal


