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
Lc. 15, 10 - Dico vobis: gáudium est Digo-vos que os anjos de Deus se
Angelis Dei super uno peccatóre alegram por um pecador que faz
poeniténtiam agénte.
penitência.

POSTCOMMUNIO
Sancta tua nos, Dómine, sumpta
vivíficent: et misericórdiae sempitérnae
préparent expiátos. 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 sagrados
mistérios nos dê vida, e purificados nos
prepare para a misericórdia eterna. 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 3º DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTROITO
Ps. 24, 16 et 18 - Réspice in me, et
miserére mei, Dómine: quóniam únicus,
et páuper sum ego: vide humilitátem
meam, et laborem meum: et dimítte
ómnia peccáta mea, Deus meus. Ps. 24,
1-2 - Ad te, Dómine, levávi ánimam
meam: Deus meus, in te confído, non
erubéscam. Glória Patri…
Ps. 24, 16 et 18 - Réspice in me…

Olhai para mim, Senhor, porque sou
pobre e estou sozinho. Vede o meu
nada e a minha dor e perdoai-me, ó
Deus meu, todos os meus pecados.
Sl. Levantei até Vós, Senhor, o meu
coração. Por isso tenho confiança de
não ser confundido.
Glória ao Pai...
Olhai para mim...

ORATIO (COLETA)
Protéctor in te sperántium, Deus, sine
quo nihil est válidum, nihil sanctum:
multíplica super nos misericórdiam
tuam, ut, te rectóre, te duce, sic
transeámus per bona temporália, ut non
amittámus aetérna. 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 protetor dos que
esperam em Vós e o princípio de
toda a virtude e santidade,
multiplicai sobre nós a vossa
misericórdia, para que, governados e
conduzidos por Vós, passemos por
esta vida sem perder a eterna. Por
Nosso Senhor Jesus Cristo vosso
Filho, que convosco vive e reina na
unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos. R. Amém.

EPISTOLA (1 Pedro, 5, 6-11)
Léctio Epístolae B. Petri Apóstoli.
Caríssimos, humilhai-vos sob a mão poderosa de Deus, para que Ele
vos exalte no tempo da (sua) visita; descarregando sobre Ele toda a vossa
solicitude, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigiai, porque o
demônio, vosso adversário, anda ao redor, como um leão que ruge, buscando a
quem devorar. Resisti-lhe fortes na fé, sabendo que os vossos irmãos, que estão
espalhados pelo mundo, sofrem as mesmas coisas. Mas o Deus de toda a graça,
que nos chamou em Jesus Cristo à sua eterna glória, depois que tiverdes sofrido
um pouco, vos aperfeiçoará, fortificará e consolidará. A Ele seja dada glória e
império pelos séculos dos séculos. Amém.
R. Deo grátias.

GRADUAL
Ps. 54, 23, 17 et 19 - Iacta cogitátum
tuum in Dómino: et ipse te enútriet. V.
Dum clamárem ad Dóminum, exaudívit
vocem meam ab his, qui appropínquant
mihi.

Deita no Senhor o teu pensamento e Ele
te sustentará. V. Clamei pelo Senhor e
Ele me ouviu e defendeu dos que se
aproximavam de mim.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 7-12 - Deus iudex iustus, fortis et
pátiens, numquid iráscitur per síngulos
dies? Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Deus, que é juiz íntegro, forte e
paciente, acaso andará sempre irado?
Aleluia.

Naquele tempo, iam-se aproximando de Jesus os publicanos e os
pecadores para o ouvirem. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo:
Este recebe os pecadores, e come com eles. E ele propôs-lhes esta parábola,
dizendo: Qual de vós, tendo cem ovelhas, se perde uma delas, não deixa as
noventa e nove no deserto, e vai procurar a que se tinha perdido, até que a
encontre? E, tendo-a encontrado, a põe sobre os ombros alegremente; e, indo
para casa, chama os seus amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Congratulai-vos
comigo, porque encontrei a minha ovelha, que se tinha perdido? Digo-vos
que, do mesmo modo, haverá maior júbilo no céu por um pecador que fizer
penitência, que por noventa e nove justos que não têm necessidade de
penitência. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, e perdendo uma, não
acende a candeia, e não varre a casa, e não procura diligentemente até que a
encontre? E que, depois de achar, não convoca as amigas e vizinhas, dizendo:
Congratulai-vos comigo, porque encontrei a moeda que tinha perdido? Assim
vos digo eu que haverá júbilo entre os anjos de Deus por um pecador que faz
penitência.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 9, 11, 12 et 13 - Sperent in te
omnes, qui novérunt nomen tuum,
Dómine: quóniam non derelínquis
qaeréntes in te: psállite Dómino, qui
hábitat in Sion: quóniam non est
oblítus oratiónem páuperum.

Todos os que conheceram o teu
nome esperam em Ti, Senhor,
porque não abandonaste os que Te
buscavam. Cantai ao Senhor que
tem em Sião sua morada, porque Ele
não esquece a oração do pobre.

SECRETA
EVANGELHO (Lucas 15, 1-10)
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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Réspice, Dómine, múnera supplicántis
Ecclésiae: et salúti credéntium
perpétua sanctificatióne suménda
concéde. Per Dóminum nostrum Iesum
Christum, Fílium tuum, qui tecum vívit
et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

Olhai, Senhor, os dons da Igreja
suplicante e fazei que os fiéis os
recebam
para
sua
perpétua
santificação. 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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