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Kyrie Kyrie
Kyrie eleison Senhor, tem piedade
Criste eleison Cristo, tem piedade
Kyrie eleison Senhor, tem piedade.

Gloria Glória 
Gloria in excelsis Deo Glória a Deus nas alturas
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. E na terra paz aos homens de boa vontade.
Laudamus te, benedicimus te, Louvamos-te, bendizemos-te,
Adoramus te, glorificamus te. Adoramos-te, glorificamos-te.
Gratias agimus tibi propter magnam Damos-te graças pela 
Gloriam tuam. Tua glória infinita.
Domine Deus, Rex coelestis, Senhor Deus, rei dos céus,
Deus Pater omnipotens. Deus Pai onipotente.
Domine Fili unigenite Jesu Christe. Senhor Jesus Cristo, filho unigênito.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patri, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, filho do Pai,
Qui tollis peccata mundi, miserere nostri, Que tiras o pecado do mundo, tenha piedade
Suscipe deprecationem nostram. De nós, aceita nossa humilde oração.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserer nostri. Que estás assentado à direita do Pai, 
Quoniam tu solus sanctus. Tenha piedade de nós. Porque só Tu és santo
Tu solus Dominus,  tu solus Altissimus, Somente Tu és Senhor, somente Tu altíssimo
Jesu Christe. Jesus Cristo.
Cum Sancto Spiritu in gloria Dei Patris. Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai.
Amen. Amem.

Credo Credo
Credo in unum Deum Patrem omnipotentem Creio em um só Deus, Pai todo poderoso,
Factorem coeli et terrae Criador dos céus e da terra,
Visibilium omnium et invisibilium. De tudo que é visívil e invisível.
Et in unum Dominum Jesum Christum E (creio) em um só Senhor Jesus Cristo,
Filium Dei unigenitum et ex Patre natum Filho unigênito de Deus e nascido do Pai
ante omnia saecula. Antes de todos os séculos.
Deum de Deo, lumen de lumine, Deus de Deus, luz de luz,
Deum verum de Deo vero Deus verdadeiro de Deus verdadeiro,
Genitum, non factum consubstantialem Patri, Gerado, não criado, consubstancial ao Pai,
Per quem omnia facta sunt. Por meio de quem tudo é feito.
Qui propter nos homines et propter nostram O qual por nós, homens, e por nossa
Salutem descendit de coelis. Salvação desceu dos céus.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto E encarnou-se por obra do Espírito Santo
Ex Maria virgine, et homo factus est. Na virgem Maria, e se fez homem.
Crucifixus etiam pro nobis,sub Pontio Pilato Foi também crucificado por nós, sob Pôncio
Passus et sepultus est. Pilato, padeceu e foi sepultado.
Et resurrexit tertia die,secundum scripturas. E ressurgiu no terceiro dia, segundo as 
Et ascendit in coelum Escrituras. E subiu ao céu,
Sedet ad dexteram Patris, Onde está sentado à direita do Pai,
Et iterum venturus est cum gloria, E outra vez há de vir com glória,
Judicare vivos et mortuos, Para julgar os vivos e os mortos,
Cujus regni non erit finis. E o seu reino não terá fim.
Et (credo) in Spiritum Sanctum E (creio) no Espírito Santo
Dominum et vivificantem, Senhor e fonte de vida (vivificante),
Qui ex Patre Filio que procedit, Que procede do Pai e do Filho,
Qui cum Patre et Filio Que juntamente com o Pai e o Filho
Simul adoratur et conglorificatur, Igualmente é adorado e glorificado,
Qui locutus est per prophetas. Que falou por meio dos profetas.
Et (credo) in unam sanctam catholicam E (creio) numa santa católica
Et apostolicam eclesiam, E apostólica igreja,
Confiteor unum baptisma Confesso um só batismo
In remissionem peccatorum. Para a remissão dos pecados.
Et expecto ressurrectionem mortuorum E espero a ressurreição dos mortos
Et vitam venturi saeculi. Amen. E vida venturosa perpetuamente. Amem.

Sanctus Sanctus
Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Santo, santo, santo é o Senhor Deus
Sabaoth. Pleni sunt coeli et terra gloria tua. Dos exércitos. Cheios estão céus e terra da 
Osanna in excelsis. Tua glória. Hosana nas alturas.
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Benedictus Benedictus
Benedictus qui venit in nomine Domini Bendito é o que vem em nome do Senhor.
Osanna in excelsis. Hosana nas alturas.

Agnus Dei Agnus Dei
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tiras os pecados do 
Miserere nobis. Mundo, tem piedade de nós.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tiras os pecados do 
Dona nobis pacem. Mundo, dá-nos a paz.


