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..

Forma Extraordinária do Rito Romano

MISSA DO 14º DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTROITO
Ps.83,10-11 - Protéctor noster, áspice,
Deus, et réspice in fáciem Christi tui:
quia mélior est dies una in átriis tuis
super míllia. Ps. 83, 2-3 - Quam dilécta
tabernácula tua, Dómine virtútum!
concupíscit, et déficit ánima mea in átria
Dómini. Glória Patri… Ps.83,10-11 Protéctor noster,…

COMMUNIO
Matt. 6, 33 - Primum quaérite regnum
Dei, et ómnia adiiciéntur vobis, dicit
Dóminus.

Procurai primeiro o reino de Deus e
tudo o mais vos será dado por
acréscimo, diz o Senhor.

POSTCOMMUNIO
Puríficent semper et múniant tua
sacraménta nos, Deus: et ad perpétuae
dúcant salvatiónis efféctum. Per
Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

Que os vossos sacramentos nos
purifiquem e fortaleçam sem cessar e
nos alcancem a 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.

ORATIO (COLETA)
Custódi, Dómine, quaésumus Ecclésiam
tuam propitiatióne perpétua: et quia sine
te lábitur humána mortálitas; tuis semper
auxíliis et abstrahátur a nóxiis, et ad
salutária dirigátur. 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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Ó Deus, que sois o nosso protetor,
olhai a face do vosso Cristo. Porque
vale por mil um dia passado nos
átrios da vossa casa. Sl. Como são
amáveis os vossos tabernáculos,
Senhor dos exércitos. A minha alma
arde e desfalece pelos átrios do
Senhor. Glória ao Pai... Ó Deus, que
sois...

Custódi,
Dómine,
quaésumus
Ecclésiam
tuam
propitiatióne
perpétua: et quia sine te lábitur
humána mortálitas; tuis semper
auxíliis et abstrahátur a nóxiis, et ad
salutária dirigátur. Per Dóminum
nostrum Iesum Christum Fílium
tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia saécula saeculórum.
R. Amém.

EPISTOLA (Gal 5, 16-24)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Galatas.
Irmãos: Andai segundo o espírito, e não dareis satisfação aos desejos da
carne. Porque os desejos da carne são contrários aos do espírito, e os do espírito
aos da carne: De fato, estas coisas opõem-se entre si de tal modo que não fazeis
aquilo que quereis. Se, porém, vos deixais levar pelo espírito, já não estais sob o
domínio da Lei. Por outro lado, todos conhecemos bem as obras da carne, que
vêm a ser: - a desonestidade, a impureza, a luxúria, a idolatria, a magia, as
inimizades, as rixas, as rivalidades, as exaltações, os conflitos, as discórdias, as
facções, as invejas, os homicídios, as embriaguezes, as orgias, e outras coisas
semelhantes. Já vo-lo disse, e torno-vo-lo a dizer: Os que se entregam a tais
excessos, não possuirão o reino de Deus. Ao contrário, o fruto do espírito é: - a
caridade, a alegria, a paz, a paciência, a afabilidade, a bondade, a longanimidade,
a mansidão a fidelidade, a doçura, a temperança, a castidade. Contra estas coisas
não há Lei. Os que são de Cristo, crucificaram a sua própria carne, com os seus
vícios e paixões.
R. Deo grátias.

GRADUAL
Ps. 117, 8-9 - Bonum est confídere in É melhor confiar no Senhor que nos
Dómino, quam confídere in hómine. V. homens. V. É melhor esperar no Senhor
Bonum est speráre in Dómino, quam que nos príncipes da Terra.
speráre in princípibus.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 94, 1 - Veníte, exsultémus Dómino,
iubilémus Deo salutári nostro. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Vinde e louvemos o Senhor, cantemos
com alegria diante de Deus, nosso
redentor. Aleluia.

EVANGELHO (Mateus 6, 24-33)
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangélii secundum

Naquele tempo: Disse Jesus aos seus discípulos: “Ninguém pode servir a dois
senhores: porque ou há de indispor-se com um, e amar o outro; ou há de
dedicar-se a um e desprezar o outro: Não podeis servir a Deus e à riqueza. É
por isto que vos digo: Não vos inquieteis, nem quanto À vossa vida, sobre o
que haveis de comer; nem quanto ao vosso corpo, sobre o que haveis de
vestir. Acaso não vale a vida mais que o alimento, e o corpo mais que o
vestido? Reparai nas aves do céu: Não semeiam e não ceifam, nem fazem
provisões nos celeiros; e o vosso Pai celeste alimenta-as! Acaso não sois vós
mais do que elas? E qual de vós, por muito que pense, pode acrescentar um
côvado à sua altura? E quanto ao vestido, porque vos inquietais? Reparai
como crescem os lírios do campo: não trabalham nem fiam! Pois digo-vos
que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles! Ora, se
Deus assim veste uma erva do campo, que hoje existe, e amanhã é deitada no
forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé! Portanto, não vos apoquenteis,
a dizer: Que havemos de comer? Ou: Que havemos de beber? Ou: Como nos
havemos de cobrir? Os pagãos é que se preocupam com estas coisas; o Pai
celeste, porém sabe que precisais delas. Em conclusão: Buscai primeiro o
reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso vos será dado por acréscimo”.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 33, 8-9 - Immíttet Angelus Dómini
in circúitu timéntium eum, et erípiet
eos: gustáte, et vidéte, quóniam suávis
est Dóminus.

O Senhor mandará um anjo para
velar por aqueles que O temem e
para os arrancar do perigo. Provai e
vede como o Senhor é bom.

SECRETA
Concéde nobis, Dómine, quaésumus, ut
haec hóstia salutáris, et nostrórum fiat
purgátio delictórum, et tuae propitiátio
potestátis. Per Dóminum nostrum Iesum
Christum, Fílium tuum, qui tecum vívit et
regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia saécula saeculórum. R. - Amen.

Fazei, Senhor, que esta vítima
salutar nos lave de todos os pecados
e nos concilie a vossa proteção. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, que convosco vive e reina na
Unidade do Espírito Santo pelos
séculos dos séculos. R. – Amém.

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

Matthaéum.

R. Glória tibi, Domine.
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