PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vere dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
aetérne Deus: Qui cum unigénito Filio tuo
et Spiritu Sancto unus es Deus, unus es
Dóminus: non in uníus singularitáte
persónae, sed in uníus Trinitáte
substántiae. Quod enim de tua glória,
revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo,
hoc de Spíritu Sanco sine differéntia
discretiónis sentímus. Ut in confessióne
verae sempiternaéque Deitátis, et in
persónis propríetas, et in esséntia únitas,
et in majestáte adorétur aequálitas. Quam
laudant
Angeli
atque
Archángeli,
Chérubim quoque ac Séraphim: qui non
cessant clamáre quotídie, una voce
dicéntes:
R. Sanctus...

É verdadeiramente digno, justo,
racional e salutar, que sempre e em toda
a parte Vos rendamos graças, Senhor
Santo, Pai onipotente e Deus eterno;
Que sois, com o Vosso Filho Unigênito
e com o Espírito Santo, um só Deus e
um só Senhor, não na singularidade
duma só pessoa, mas na Trindade duma
só substância. Porque tudo aquilo que
nos revelastes e cremos da Vossa
glória, isso mesmo sentimos, sem
diferença nem distinção, do Vosso
Filho e do Espírito Santo, de maneira
que, confessando a verdadeira e eterna
Divindade, adoramos a propriedade nas
Pessoas, a unidade na Essência e a
igualdade na Majestade, a qual louvam
os Anjos e os Arcanjos, os Querubins e
os Serafins, que não cessam de cantar
dizendo a uma só voz: R. Santo..

COMMUNIO
Ps. 50, 21 - Acceptábis sacrifícium Aceitareis, Senhor, o sacrifício de
iustítiae, oblatiónes, et holocáusta, super justiça, as oblações e os holocaustos
altáre tuum, Dómine.
sobre o vosso altar.

POSTCOMMUNIO
Quaésumus, Dómine Deus noster: ut, quos
divínis reparáre non désinis sacraméntis,
tuis non destítuas benígnus auxíliis. Per
Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.
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Nós Vos suplicamos, nosso eus e
Senhor, que não priveis do vosso
auxílio os que reconfortais com estes
divinos mistérios. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco
vive e reina na Unidade do mesmo
Espírito Santo pelos séculos dos
séculos.R. – Amém.
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MISSA DO 10º DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTROITO
Ps. 54, 17, 18, 20 et 23 – Cum clamárem
ad Dóminum, exaudívit vocem meam,
ab his, qui appropínquant mihi: et
humiliávit eos qui est ante saécula, et
manet in aetérnum: iacta cogitátum tuum
in Dómino, et ipse te enútriet. Ps. 54, 2 Exáudi, Deus, oratiónem meam, et ne
despéxeris
deprecatiónem
meam:
inténde mihi, et exáudi me. Glória
Patri… Cum clamárem ad Dóminum,…

Clamei pelo Senhor que ouviu a
minha voz e deu sentença contra os
que me acusavam. E humilhou-os O
que existe antes dos séculos e
permanece para sempre. Põe no
Senhor o teu pensamento e Ele
sustentar-te-á. Sl. Ouvi, Senhor, a
minha oração e não desprezeis as
minhas súplicas. Atendei-me e ouvime. Glória ao Pai... Clamei pelo
Senhor...

ORATIO (COLETA)
Deus, qui omnipoténtiam tam parcéndo
máxime et miserando maniféstas:
multíplica super nos misericórdiam
tuam: ut, ad tua promíssa curréntes,
coeléstium bonórum fácias
esse
consórtes. Per Dóminum nostrum Iesum
Christum Fílium tuum, qui tecum vívit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus,
per ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Ó Deus, que Vos dignas manifestar
a vossa onipotência sobretudo
perdoando
e
tendo piedade,
multiplicai sobre nós os dons da
vossa misericórdia; para que,
correndo na esperança das vossas
promessas, partilhemos dos vossos
dons celestiais. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo vosso Filho, que
convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos
séculos. R. Amém.
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EPISTOLA (1 Cor 12, 2-11)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Corínthios.
Irmãos: Sabeis que, quando éreis gentios, concorríeis aos ídolos mudos,
conforme éreis levados. Portanto faço-vos saber que ninguém, que fala pelo
Espírito de Deus, amaldiçoa a Jesus. E ninguém pode dizer: Senhor Jesus, senão
pelo Espírito Santo. Há, pois, diversidade de graças, mas um mesmo ´o Espírito; e
os ministérios são diversos, mas o mesmo é o Senhor; e as operações são
diversas, mas o mesmo Deus é o que opera tudo em todos. E a cada um é dada a
manifestação do Espírito para utilidade (comum). Porque a um é dada pelo
Espírito a linguagem da sabedoria; a outro, porém, a linguagem da ciência,
segundo o mesmo Espírito; a outro a fé, pelo mesmo Espírito; a outro o dom das
curas, pelo mesmo Espírito; a outro o dom de operar milagres; a outro a profecia;
a outro o discernimento dos espíritos; a outro a variedade de línguas; a outro a
interpretação das palavras. Mas todas estas coisas as opera um só e mesmo
Espírito, repartindo a cada um como quer.
R. Deo grátias.

GRADUAL
Ps. 16, 8 et 2 - Custódi me, Dómine, ut
pupíllam óculi: sub umbra alárum
tuárum prótege me. V. De vultu tuo
iudícium meum pródeat: óculi tui
vídeant aequitátem.

Senhor, guardai-me como a pupila dos
olhos e abrigai-me à sombra das vossas
asas. V. Que a minha causa encontre em
Vós um defensor, em Vós, Senhor, que
vedes o que é reto.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 64, 2 - Te decet hymnus, Deus, in
Sion: et tibi reddétur votum in
Ierúsalem. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
É bem glorificar-Vos, ó Deus, em Sião
e oferecer-Vos os nossos votos em
Jerusalém. Aleluia.

Naquele tempo: Propôs Jesus esta parábola a uns que confiavam em
si mesmos, como (se fossem) justos, e desprezavam os outros: Subiram dois
homens ao templo a fazer oração: um fariseu e outro publicano. O fariseu, de
pé, orava no seu interior desta forma: Graças te dou, ó Deus, porque não sou
como os outros homens: ladrões, injustos, adúlteros, nem como este
publicano. Jejuo duas vezes na semana; pago o dízimo de tudo o que possuo.
O publicano, porém, conservando-se à distância não ousava nem ainda
levantar os olhos ao Céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende
piedade de mim pecador. Digo-Vos que este voltou justificado para sua casa,
e não o outro; porque quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será
exaltado.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 24, 1-3 - Ad te, Dómine, levávi
ánimam meam: Deus meus, in te
confído, non erubéscam: neque
irrídeant me inimíci mei: étenim
univérsi, qui te exspéctant, non
confundéntur.

A Vós, Senhor, levantei a minha
alma. Meu Deus, eu confio em Vós,
não
serei
confundido.
Nem
motejarão de mim os meus inimigos,
porque, os que esperam em Vós, não
serão confundidos.

SECRETA
Tibi, Dómine, sacrifícia dicáta
reddántur: quae sic ad honórem
nóminis tui deferénda tribuísti, ut
éadem remédia fíeri nostra praestáres.
Per
Dóminum
nostrum
Iesum
Christum, Fílium tuum, qui tecum vívit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Aceitai, Senhor, os sacrifícios que
vos são consagrados e que Vós
instituístes para servirem ao mesmo
tempo de remédio às nossas almas e
de glória ao vosso nome. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na
Unidade do Espírito Santo pelos
séculos dos séculos.
R. – Amém.

EVANGELHO (Lucas 18, 9-14)
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangélii secundum
Lucam.
R. Glória tibi, Domine.

O Senhor seja convosco
R. E com vosso espírito.
Seqüência do santo Evangelho
segundo Lucas.
R. Glória a Vós, Senhor.
2

Subsídio Litúrgico da Forma Extraordinária do Rito Romano, segundo Motu
Próprio Summorum Pontificum do Papa Bento XVI.
http://subsidioliturgico.blogspot.com
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