PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
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...

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...

COMMUNIO
Ps. 103, 13 et 14-15 - De fructu óperum
tuórum, Dómine, satiábitur terra: ut edúcas
panem de terra, et vinum laetíficet cor
hóminis: ut exhílaret fáciem in óleo, et panis
cor hóminis confírmet.

Enchestes, Senhor, a terra com o fruto das
vossas obras para lhe tirardes do seio o pão
e o vinho que alegra o coração dos homens;
e o azeite com que se unjam, e pão que os
robusteça.

***MISSA DO DIA***

12° DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTRÓITO
Ps. 69, 2-3 - Deus, in adiutórium meum
inténde: Dómine, ad adiuvándum me
festína: confundántur et revereántur inimíci
mei, qui quaérunt animam meam.
Ps. 69, 4 - Avertántur retrórsum, et
erubéscant: qui cógitant mihi mala.
Glória Patri…

Vinde, Senhor, em meu auxílio! Dai-Vos
pressa, ó meu Deus, em me socorrer!
Confundi e envergonhai os meus inimigos
que procuram tirar-me a vida.
Sl. Voltem-se para trás envergonhados os
que conspiram contra mim.
Glória ao Pai...

Ps. 69, 2-3 - Deus, in adiutórium meum
inténde…

Vinde, Senhor, em meu auxílio...

ORATIO
POSTCOMMUNIO
Vivíficet nos, quaésumus, Dómine, huius
participátio sancta mystérii: et páriter nobis
expiatiónem tríbuat, et munímen.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.

Que a recepção, Senhor, destes santos
mistérios nos infunda uma vida nova e nos
sirva de expiação e de escudo.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
mesmo Espírito Santo pelos séculos dos
séculos.

R. - Amen.

R. – Amen.

Omnípotens et miséricors Deus, de cuius
múnere venit, ut tibi a fidélibus tuis digne et
laudabíliter serviátur: tríbue, quaésumus,
nobis; ut ad promissiónes tuas sine
offensióne currámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

Deus Onipotente e misericordioso, por cuja
graça os vossos fiéis Vos servem digna e
louvavelmente, fazei que, sem ofensa,
corramos a alcançar as vossas promessas.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho,
que convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.
R. Amen.
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EPISTOLA (2 Cor 3, 4-9)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Corínthios.
Irmãos: É esta a confiança que temos em Deus por Cristo. De nós mesmos e por nós
mesmos, nada [de sobrenaturalmente bom] somos capazes de pensar: a nossa capacidade
vem só de Deus, que também nos fez ministros idôneos duma Nova Aliança – não a da letra
mas a do espírito: porque a letra mata, e o espírito é que vivifica. Ora, se o ministério da
morte gravado em letras sobre as [pedras da Lei], foi acompanhada de tal glória que os filhos
de Israel não podiam olhar para o rosto de Moisés por causa do esplendor, transitório, do seu
semblante, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Com efeito, se o
ministério da condenação foi glorioso, de quanta maior glória não há de ser o ministério da
santidade?

R. Deo grátias.

GRADUAL
Ps. 33, 2-3 - Benedícam Dóminum in omni
témpore: semper laus eius in ore meo.
In Dómino laudábitur ánima mea: áudiant
mansuéti et laeténtur.

Bendirei ao Senhor em todo o tempo e trarei
na boca o seu louvor.
V. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma.
Que is humildes escutem e se alegrem.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 87, 2 - Dómine Deus, salútis meae, in
die clamávi et nocte coram te. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Senhor, Deus da minha salvação, clamei dia
e noite diante de Ti. Aleluia.

respondendo, disse: “Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua
alma, com todas as tuas forças, e com todo o teu espírito; e o teu próximo como a ti mesmo.”
Jesus disse-lhe: “Respondeste bem; faz isso, e viverás”. Ele, porém, querendo justificar-se,
disse a Jesus: “E quem é o meu próximo?” Jesus, então, retomando a palavra, disse: “Um
homem descia de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos ladrões, que o despojaram;
além disto, depois de o terem espancado, retiraram-se, deixando-o meio morto. Aconteceu,
entretanto, passar pelo mesmo caminho um sacerdote: viu-o, mas passou de largo.
Igualmente um levita de passagem por aquele sítio, viu-o também, mas passou adiante. Um
samaritano, porém, que ia sei caminho, chegou perto dele; e, quando o viu, encheu-se de
compaixão. Aproximou-se, pois, e ligou-lhe as feridas, deitando-lhes em cima azeite e vinho.
Em seguida lá o acomodou sobre a própria montada, levou-o à estalagem, e tratou dele. No
dia seguinte, puxou por dois dinheiros, e deu-os ao estalajadeiro, dizendo: Trata dele; e, tudo
o que gastares a mais, eu te pagarei, quando voltar a passar. Qual destes três te parece que foi
o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões?”. “Foi, respondeu ele, o que usou com ele
de misericórdia”. Jesus, então, disse-lhe: “Vai, e faz também o mesmo”.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Exodi 32, 11, 13 et 14 - Precátus est Móyses
in conspéctu Dómini Dei sui, et dixit:
Quáre, Dómine, irásceris in pópulo tuo?
Parce irae ánimae tuae: meménto Abraham,
Issac, Iacob, quíbus iurásti dare terram
fluéntem lac et mel. Et placates factus est
Dóminus de malignitáte, quam dixit fácere
pópulo suo.

Orou Moisés na presença do Senhor, seu
Deus, e disse: “Porque Vos irritais, Senhor,
contra o vosso povo? Desterrai a cólera do
vosso coração. Lembrai-Vos de Abraão, de
Isaac e de Jacob, a quem jurastes que daríeis
terra de cujas entranhas manam leite e mel.”
E aplacou-Se o Senhor, e não fez contra o
seu povo o mal com que o havia ameaçado.

SECRETA
EVANGELHO (Lucas 10, 23-37)
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

O Senhor seja convosco
R. E com vosso espírito.

 Sequentia Sancti Evangélii

 Seqüência do santo Evangelho segundo

secundum Lucam.

Lucas.
R. Glória a Vós, Senhor.

R. Glória tibi, Domine.

Naquele tempo: Disse Jesus aos seus discípulos: “Ditosos os olhos que vêem o que
vós vedes: Pois vos afirmo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não
viram; e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram.” Nisto, porém, levantou-se um certo doutor
da Lei que Lhe disse para O experimentar: “Mestre, que devo eu fazer para possuir a vida
eterna?” Jesus perguntou-lhe: “Que é que está escrito na Lei? Como lês tu?” Ele,
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Hóstias, quaésumus, Dómine, propítius
inténde, quas sacris altáribus exhibémus: ut
nobis indulgéntiam largiéndo, tuo nomini
dent hónorem..

Dignai-Vos olhar, Senhor, favoravelmente
este sacrifício que colocamos sobre o vosso
altar, para que nos concilie a vossa
misericórdia e glorifique o vosso nome.

Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
Espírito Santo pelos séculos dos séculos.

R. - Amen.

R. – Amen.
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