PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vere dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater omnípotente
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 Sancto 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..

COMUNIO: Salmo 95, 8-9
Tóllite hóstias, et introíte in átria ejus: Tomais vítimas e entrai nos seus átrios.
adoráte Dóminum in aula sancta ejus.
Adorai ao Senhor no átrio do santo
tabernáculo.

POSTCOMMUNIO
Grátias tibi reférimus, Dómine, sacro
múnere vegetáti: tuam misericórdiam
deprecántes; ut dignos nos ejus
participatióne perfícias. Per Dóminum...
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Fortalecidos, Senhor, com esta sagrada
comunhão, vos rendemos infinitas
graças; e humildemente rogamos que a
vossa misericórdia nos faça sempre
dignos destes dons celestiais. Por Nosso
Senhora Jesus Cristo...
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18º DOMINGO DEPOIS E PENTECOSTES

INTRÓITO: Eclesiástico 36. 18; Salmo 121.1
Da pacem Dómine sustinéntibus te, ut
prophétae tui fidélis inveniántur: exaudi
preces servi tui, et plebis tuae Israel.
Laetátus sum in his quae dicta sunt mihi:
in domum Dómini íbimus.. Glória
Patri...

Dai paz, Senhor, aos que em Vós
confiam: para que se manifeste a
verdade de vossos profetas; ouvi as
preces de vosso servo, e de vosso
povo Israel. Alegrei-me com o que
me disseram, que iremos para a casa
do Senhor. Glória ao Pai...

COLETA
Dírigat corda nostra, quǽsumus,
Dómine, tuæ miseratiónis operátio: quia
tibi sine te placére non póssumus. Per
Dóminum...
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A vossa divina graça, Senhor,
governe os nossos corações, como
vos pedimos, pois sem Vós não
podemos ser-vos agradáveis. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo...

EPÍSTOLA: I Coríntios I, 4-8
Léctio Epístolæ B. Pauli Apóstoli ad Corínthios
Irmãos: Sem cessar, agradeço a meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi
concedida por Cristo Jesus. Em tudo n’Ele fostes enriquecidos, em toda a palavra
e em toda a ciência; assim foi confirmado em vós o testemunho de Cristo, de
maneira que nenhuma graça vos falte, a vós, que esperais a manifestação de
Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vos confirmará até o fim, para serdes
irrepreensíveis no dia da vinda de Nosso Senhor Jesus Cristo.
R. Deo Grátias.

GRADUAL: Salmo 121. I, 7
Lætátus sum in his, quæ dicta sunt mihi: Eu me alegrei no que me foi dito: á casa
in domum Dómini íbimus. Fiat pax in do Senhor iremos. Seja feita paz no teu
virtúte tua: et abundántia in túrribus exército: e abundância nas tuas torres.
tuis.

ALELUIA: Salmo 101
Allelúja,
allelúja.Timébunt
gentes Aleluia, aleluia. Temerão as nações o
nomen tuum, Dómine, et omnes reges vosso nome, e todos os reis da terra
terræ glóriam tuam. Allelúja.
respeitarão a vossa glória. Aleluia.

Naquele tempo, subiu Jesus a uma barca, atravessou para o outro lado e foi à
sua cidade. E eis que Lhe apresentaram um paralítico, prostrado num leito.
Vendo Jesus a fé que eles tinham, disse ao paralítico: Tem confiança, filho,
os teus pecados te são perdoados. Pensaram logo alguns dos escribas em seu
íntimo: Este homem blasfema. E Jesus, penetrando-lhes os pensamentos,
disse: Por que pensais mal em vossos corações? Que é mais fácil dizer: Teus
pecados te são perdoados ou dizer: Levanta-te, e anda? Pois, para que saibais,
que o Filho do homem tem na terra o poder de perdoar pecados, disse, então,
ao paralítico: Levanta-te, toma teu leito, e vai para casa. E ele levantou-se e
foi para casa. As multidões, vendo isto, encheram-se de temor e glorificaram
a Deus, que tal poder confiava aos homens.
R. Laus tibi, Christe.

OFERTÓRIO: Êxodo 24, 4-5
Sanctificávit
Móyses
altáre
Dómino,ófferens
super
illud
holocáusta et ímmolans víctimas: fecit
sacrifícium vespertínum in odórem
suavitátis Dómino Deo, in conspéctu
filiórum Israël.

Erigiu Moisés um altar ao Senhor,
tendo oferecido holocaustos sobre
ele, e imolado vítimas: fez sacrifício
da manhã em odor de suavidade, ao
Senhor Deus, na presença dos filhos
de Israel.

SECRETA
EVANGELHO: Mateus 9, 1-8
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangelií secundum
MaTthaeum.
R. Glória tibi Domine.

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

Deus, qui nos, per hujus sacrifícii
veneránda commércia, uníus summæ
divinitátis partícipes éfficis: præsta,
quǽsumus; ut, sicut tuam cognóscimus
veritátem, sic eam dignis móribus
assequámur. Per Dóminum...
R. Amen

Ó Deus, que nos fazeis participantes
da vossa soberana divindade, pela
sagrada comunhão deste sacrifício,
que vos oferecemos; concedei-nos
que, assim como conhecemos a
vossa eterna verdade, a mereçamos
gozar, praticando já as virtudes que
ela nos ensina. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo...
R. Amém
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