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. 12, 6 – Cantábo Dómino, qui bona Cantarei ao Senhor por todos os bens
tríbuit mihi : et psallam nómini Dómini que me deu e celebrarei o nome do
altíssimi.
Altíssimo.

Forma Extraordinária do Rito Romano

MISSA DO 2º DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTROITO
Ps. 17, 19-20 - Factus est Dominus
protector meus, et eduxit me in
latitudinem: salvum me fecit, quoniam
voluit me. Ps. 17, 2-3 - Diligam te
Domine fortitudo mea: Dominus
firmamentum meum, et refugium meum,
et liberator meus.
Gloria Patri...
Factus est Dominus...

O Senhor fez-se o meu protetor e
levou-me para um lugar espaçoso.
Salvou-me porque me queria. Sl.
Amo-Vos, Senhor, porque sois a
minha fortaleza; sois o meu arrimo,
o meu refúgio e libertador.
Glória ao Pai...
O Senhor fez-se...

POSTCOMMUNIO
Sumptis munéribus sacris, quaésumus,
Dómine : ut cum frequentatióne mystérii,
crescat nostrae salútis efféctus. 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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Alimentados
com
estes
dons,
humildemente Vos suplicamos a graça
de encontrarmos na recepção destes
mistérios aumentos de 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)
Sancti Nominis tui, Domine, timorem
pariter et amorem fac nos habere
perpetuum,
quia
numquam
tua
gubernatione destituis, quos in soliditate,
tuae dilectionis instituis.
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 nos anime
sempre o temor e o amor do Vosso
Santo Nome, porque nunca deixais
de dirigir os que firmais na vossa
caridade. 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 João, 3, 13-18)
Léctio Epístolae B. Joánnis Apóstoli.
Caríssimos, não vos admireis de que o mundo vos tenha ódio. Nós
sabemos que fomos transladados da morte (do pecado) para a vida (da graça),
porque amamos os nossos irmãos. Aquele que não ama permanece na morte.
Todo o que tem ódio a seu irmão, é homicida. E vós sabeis que a vida eterna não
tem morada em nenhum homicida. Nisto conhecemos o amor de Deus: em que
Ele deu a sua vida por nós; e nós devemos também (estar preparados a) dar a vida
pelos nossos irmãos. O que tiver bens deste mundo, e vir o seu irmão em
necessidade, e lhe fechar as suas entranhas, como está nele a caridade de Deus?
Meus filhos, não amemos (somente) de palavra e com a língua, mas por obra e
em verdade.
R. Deo grátias.

Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus a seguinte parábola: Um
homem fez uma grande ceia, e convidou muitos. E, à hora da ceia, mandou
um seu servo dizer aos convidados que viessem, porque tudo estava
preparado. E todos à uma começaram a escusar-se. O primeiro disse-lhe:
Comprei uma quinta, e é-me necessário ir vê-la; rogo-te que me dês por
escusado. E outro disse: Comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-los;
rogo-te que me dês por escusado. Disse também outro: Casei-me, e por isso
não posso ir. E, voltando o servo, referiu estas coisas ao seu Senhor. Então,
irado, o pai de família disse ao seu servo: Vai já pelas praças e pelas ruas da
cidade; e traze cá os pobres, aleijados, cegos e coxos. E disse o servo: Senhor,
está feito como mandaste, e ainda há lugar. E disse o senhor ao servo: Vai
pelos caminhos e ao longo dos cercados; e força-os a vir, para que se encha a
minha casa. Porque eu vos digo que nenhum daqueles que foram convidados
provará a minha ceia.
R. Laus tibi, Christe.

GRADUAL
Ps. 119, 1-2 - Ad Dominum cum
tribularer, clamavi, et exaudivit me.
V. Domine, libera animam meam a
labiis iniquis et a lingua dolosa.

Clamei pelo Senhor quando me
atribularam e Ele ouviu-me.
V. Senhor, livrai a minha alma dos
lábios pecadores e da língua mentirosa.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 7, 2 – Domine, Deus meus, in te
sperávi: salvum me fac ex ómnibus
persequéntibus me et libera me.
Alelluia.

Aleluia, Aleluia.
Meu Senhor e meu Deus, esperei em
Vós, salvai-me das mãos dos que me
perseguem livrai-me.

EVANGELHO (Lucas 14, 16-24)
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.
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ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 6, 5 – Domine, convértere, et éripe Voltai, Senhor, e salvai a minha
animam meam: salvum me fac propter alma.
Salvai-me
por
vossa
misericórdiam tuam.
misericórdia.

SECRETA
Oblátio nos, Domine, tuo nómini
dicánda puríficet: et de die in diem ad
caeléstis vitae tránsferat actiónem. Per
Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Que este sacrifício, que oferecemos
em honra do vosso nome, nos lave,
Senhor, e dia a dia nos guie na
prática da virtude. 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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