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 24º DOMINGO
DE PENTECOSTES

INTROITO
Ier. 29, 11, 12 et 10 - Dicit Dóminus:
Ego cógito cogitatiónes pacis, et non
afflictiónis: invocábitis me, et ego
exáudiam vos: et redúcam captivitátem
vestram de cunctis locis. Ps. 84, 2 Benedixísti, Dómine, terram tuam:
avertísti captivitátem Iacob. Glória
Patri…
Ier. 29, 11, 12 et 10 – Dicit Dóminus:…

Diz o Senhor: Eu tenho pensamentos
de paz e não de aflição; invocar-meeis e escutarei a vossa oração: e
reconduzirei os vossos cativos de
todos os lugares em que andem
dispersos. Sl. Abençoastes, Senhor,
a vossa terra e pusestes termo ao
cativeiro de Jacob. Glória ao
Pai...Diz o Senhor:..

COMMUNIO
Mc. 11, 20 - Amen dico vobis, quidquid
orántes pétitis, crédite quia accipiétis, et
fiet vobis.

Em verdade vos digo que tudo o que
pedirdes na oração, crede que o
recebereis e que vos será concedido.

POSTCOMMUNIO
Concéde nobis, quaésumus, Dómine: ut
per haec sacraménta quae súmpsimus,
quidquid in nostra mente vitiósum est,
ipsórum medicatiónis dono curétur. 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 a ação benéfica
destes sacramentos sirva de medicina e
de cura a tudo o que há de irregular na
nossa alma. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que convosco vive
e reina na Unidade do mesmo Espírito
Santo pelos séculos dos séculos.
R. Amem.

ORATIO (COLETA)
Excita, quaésumus, Dómine, tuórum
fidélium voluntátes: ut divíni óperis
fructum propénsius exsequéntes; pietátis
tuae remédia maióra percípiant. 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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Excitai, Senhor, a vontade dos
Vossos fiéis, para que, procurando
com mais fervor o fruto das boas
obras, alcancem maiores remédios
da Vossa misericórdia. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo vosso Filho, que
convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos
séculos.
R. Amen.

EPISTOLA (Col 1, 9-14)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Colossenses.
Irmãos: Não cessamos de orar por vós, e de pedir que sejais cheios do
conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual;
para que andeis dum modo digno de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando
em toda a boa obra, e crescendo na ciência de Deus; confortados com toda a
fortaleza pelo Seu poder glorioso, para suportar tudo com paciência,
longanimidade e alegria; dando graças a Deus Pai, que nos fez dignos de
participar da sorte e herança dos santos na luz do céu; o qual nos livrou do poder
das trevas, e nos transferiu para o reino do Filho do Seu amor, no qual, pelo Seu
sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. R. Deo grátias.

GRADUAL
Ps. 43, 8-9 - Liberásti nos, Dómine, ex
affligéntibus nos: et eos, qui nos
odérunt, confundísti. V. In Deo
laudábimur tota die, et in nómine tuo
confitébimur in saécula.

Libertastes-nos, Senhor, dos que nos
oprimiam e confundiste aqueles que nos
odiaram. V. Em Deus nos gloriaremos
por todo o dia e louvaremos o vosso
nome para sempre.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 129, 1-2 - De profúndis clamávi ad
te, Dómine: Dómine, exáudi oratiónem
meam. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Do fundo do abismo chamei por Vós,
Senhor; Senhor, ouvi a minha oração.
Aleluia.

EVANGELHO (Mt 24, 15-35)
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangélii secundum
Matthaéum.
R. Glória tibi, Domine.

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

Naquele tempo: Disse Jesus aos seus discípulos: Quando pois virdes a
abominação, que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, - o que lê
entenda – então os que se acham na Judéia, fujam para os montes; e o que se acha
sobre o telhado, não desça para tomar coisa alguma de sua casa; e o que está no
campo, não volte a tomar a sua túnica. Mas, ai das mulheres grávidas, e das que
tiverem crianças de peito naqueles dias! Rogai pois que não seja a vossa fuga no
inverno, ou em dia de sábado; porque então será grande a aflição, como nunca
houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E, se não se
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abreviassem aqueles dias, não se salvaria pessoa alguma; porém, serão
abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos. Então, se alguém vos
disser: Eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não deis crédito. Porque se
levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes milagres e
prodígios, de tal modo que (se fosse possível) até os escolhidos se
enganariam. Eis que eu vo-lo predisse. Se pois vos disserem: Eis que ele está
no deserto, não saiais; ei-lo no lugar mais retirado da casa, não deis crédito.
Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até ao ocidente,
assim será também a vinda do Filho do homem. Em qualquer lugar, em que
estiver o corpo, aí se juntarão também as águias. E, logo depois da tribulação
daqueles dias, escurecer-se-á o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas
cairão do céu, e as potestades dos céus serão abaladas. E então aparecerá o
sinal do Filho do homem no céu; e todos os povos da terra chorarão, e verão o
Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. E
mandará os seus anjos com trombetas e com grande clamor, e juntarão os
seus escolhidos dos quatro ventos, duma extremidade dos céus até a outra.
Ouvi uma comparação tirada da figueira: Quando os seus ramos estão tenros
e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o estio; assim também, quando
virdes tudo isto, sabei que (o Filho do Homem) está perto, (está) às portas. Na
verdade vos digo que não passará esta geração, sem que se cumpram todas
estas coisas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM (Salmo 24, 1-3)
Ad te levávi ánimam meam; Deus
meus, in te confido, non erubéscam:
neque irrídeant me inimíci mei: étenim
univérsi, qui te exspéctant non
confundéntur.

Para Vós, Senhor, levantei a minha
alma, meu Deus, em Vós confio;
não me envergonharei, nem os meus
inimigos se vangloriarão de mim,
porque nunca serão confundidos
todos aqueles que esperam em Vós.

SECRETA
Haec sacra nos, Dómine, poténti
virtúte mundátos, ad suum fáciant
purióres veníre princípium. Per
Dóminum nostrum, Jesum Christum
Filium tuum, qui tecum vivit et regnat
in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Fazei, Senhor, que, purificados pela
poderosa virtude destes dons
sagrados, alcancemos, mais puros, a
fonte destes mesmos dons. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, que, sendo Deus, vive e reina
convosco na Unidade do Espírito
Santo, pelos séculos dos séculos.
R. – Amen.
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