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
Sap. 16, 20 - Panem de coelo dedísti Destes-nos, Senhor o pão do Céu, que
nobis,
Dómine,
habéntem
omne tem em si toda a suavidade e deleite.
delectaméntum, et omnem sapórem
suavitátis.

POSTCOMMUNIO
Sumptis,
Dómine,
coeléstibus
sacraméntis: ad redémptionis aetérnae,
quaésumus, proficiámus augméntum. 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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Que a recepção destes divinos
mistérios, Senhor, nos confira aumentos
de eterna salvação. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco
vive e reina na Unidade do mesmo
Espírito Santo pelos séculos dos
séculos. R. – Amém.

Forma Extraordinária do Rito Romano

MISSA DO 13º DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTROITO
Ps. 73, 20, 19 et 23 - Réspice, Dómine,
in testaméntum tuum, et animas
páuperum tuórum ne derelínquas in
finem: exsúrge, Dómine, et iúdica
causam tuam, et ne obliviscáris voces
quaeréntium te. Ps. 73, 1 - Ut quid,
Deus, repulísti in finem: irátus est fúror
tuus super oves páscuae tuae? Glória
Patri… Ps. 73, 20, 19 et 23 - Réspice,
Dómine…

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa
aliança e não abandoneis para
sempre as almas dos que esperam
em Vós. Levantai-Vos, Senhor, e
defendei-nos, que a demanda é
vossa. Não Vos esqueçais daqueles
que Vos procuram. Sl. Porque nos
apartastes, Senhor, de Vós para
sempre, e Vos encolerizastes contra
as ovelhas que apascentais? Glória
ao Pai... Lembrai-Vos, Senhor...

ORATIO (COLETA)
Omnípotens sempitérne Deus, da nobis
fídei, spei et caritátis augméntum: et, ut
mereámur ássequi quod promíttis, fac
nos amáre quod praécipis. 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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Aumentai em nós, Senhor eterno e
onipotente, a fé, a esperança e a
caridade
e, para merecermos
alcançar os efeitos da Vossa
promessa, fazei-nos amar os
preceitos da vossa lei. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que
convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos
séculos.R. Amém.

EPISTOLA (Gal 3, 16-22)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Galatas.
Irmãos: As promessas foram feitas a Abraão e à sua descendência. [A
Escritura] não diz: “E aos descendentes”, como se houvesse de haver muitos;
mas: “e à tua descendência”, como se não houvesse mais do que um, - que é
Cristo. O que eu quero dizer é isto: Tendo a Aliança sido confirmada por Deus, a
Lei, vinda quatrocentos anos depois, não a pode anular, de modo a abolir a
promessa. Porque, se é pela Lei que vem a herança, já não vem pela promessa.
Ora, pela promessa é que Deus a deu a Abraão. Para que é então a Lei? Foi
imposta, provocando as transgressões, até que viesse a descendência [de Abraão],
a quem tinha sido destinada a promessa; foi promulgada pelos anjos, com o
concurso de um mediador [Moisés]: Ora o mediador não o pode ser de um só, ao
passo que Deus é único. Vai estar então, a Lei contra as promessas de Deus? De
maneira nenhuma: Porque se fosse dada uma lei que pudesse dar a vida, a
santidade viria certamente da Lei. A Escritura, porém, encerrou tudo sob o
domínio do pecado, para que, pela fé em Jesus Cristo, a promessa fosse dada aos
crentes.
R. Deo grátias.

Naquele tempo: Indo Jesus de viagem para Jerusalém, atravessou a
Samaria e a Galiléia. Ao entrar numa aldeia, vieram-lhe ao encontro dez
leprosos. Tendo parado a uma certa distância, ergueram a voz, dizendo:
“Jesus, Mestre, tende compaixão de nós!” Ao vê-los, disse-lhes: “Ide mostrarvos aos sacerdotes”. Ora aconteceu que, no caminho, ficaram curados! Um
deles, ao ver-se curado, voltou, glorificando a Deus em alta voz, vindo
prostrar-se aos pés de Jesus, e agradecendo-Lhe. E este era um samaritano!
Jesus, porém, observou-lhe: “Mas então não foram curados todos os dez?
Onde estão os outros nove? Não se achou, pois, quem voltasse e desse glória
a Deus, senão este estrangeiro!” Depois, disse para ele: “Levanta-te e vai; a
tua fé te salvou.”
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 30, 15-16 - In te sperávi, Dómine; Esperei em Vós, Senhor, e disse:
dixi: Tu es Deus meus, in mánibus tuis “Vós sois o meu Deus, e nas vossas
témpora mea.
mãos estão os meus dias”.

SECRETA
GRADUAL
Ps. 73, 20, 19 et 22 – Réspice, Dómine,
in testaméntum tuum: et ánimas
páuperum tuórum ne obliviscáris in
finem. V. Exsúrge, Dómine, et iúdica
causam tuam: memor esto oppróbrii
servórum tuórum.

Lembrai-Vos, Senhor, da vossa aliança
e não abandoneis para sempre as almas
dos que esperam em Vós. V. LevantaiVos, Senhor, e defendei-nos, que a
demanda é vossa. Recordai-Vos das
injúrias que fizeram aos vossos servos.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 89, 1 - Dómine, refúgium factus es
nobis a generatióne et progénie.
Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Senhor, Vós fostes o nosso refúgio
através das gerações. Aleluia.

Propitiáre, Dómine, pópulo tuo,
propitiáre munéribus: ut, hac oblatióne
placátus, et indulgéntiam nobis tríbuas,
et postuláta concédas. Per Dóminum
nostrum Iesum Christum, Fílium tuum,
qui tecum vívit et regnat in unitáte
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

Sede, Senhor, indulgente com o
vosso povo, sede propício às suas
oferendas, para que, aplacado com
este sacrifício, nos concilieis a vossa
misericórdia e despacheis os nossos
rogos. 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 17, 11-19)
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

3

