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. 118, 4-5 - Tu mandásti mandáta tua
custodíri nimis: útinam dirigántur viae
meae, ad custodiéndas iustificatiónes tuas.

Tu mandaste guardar os teus mandamentos
com rigor. Oh! Oxalá que os meus passos
me conduzam na guarda da tua lei.

***MISSA DO DIA***

19° DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTRÓITO
Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus: de
quacúmque tribulatióne clamáverint ad me,
exáudiam eos: et ero illórum Dóminus in
perpétuum.
Ps. 77, 1 - Atténdite, pópule meus, legem
meam: inclináte áurem vestram in verba
oris mei.
Glória Patri…

Eu sou a salvação do povo, diz o Senhor, e
ouvi-lo-ei sempre que na tribulação, chamar
por Mim; serei o Senhor dele para sempre.
Sl. Guarda, povo meu, a minha lei e inclina
o ouvido às palavras que saem da minha
boca.
Glória ao Pai...
Eu sou a salvação...

Salus pópuli ego sum, dicit Dóminus,……

POSTCOMMUNIO
Tua nos, Dómine, medicinális operátio, et a
nostris perversitátibus cleménter expédiat et
tuis semper fáciat inhaerére mandátis.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

Que o remédio, Senhor, da vossa graça nos
livre das nossas culpas e nos infunda a
perseverança no amor da vossa lei.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
mesmo Espírito Santo pelos séculos dos
séculos.
R. – Amen.
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ORATIO (COLETA)
Omnípotens et miséricors Deus, univérsa
nobis adversántia propitiátus exclúde: ut
mente et córpore páriter expedíti, quae tua
sunt, líberis méntibus exsequámur.

Ó Deus onipotente e misericordioso, dignaiVos afastar para longe tudo o que se opõe à
nossa salvação, para que, desembaraçados
de corpo e alma, Vos possamos servir
livremente.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho,
que convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.
R. Amen.

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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EPISTOLA (Ef 4, 23-28)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Ephésios.
Irmãos: Renovai-vos, espiritualizando o vosso pensamento, e vesti-vos do homem
novo, que foi criado segundo Deus, na justiça e na santidade autênticas. Portanto, repeli a
mentira, e que cada um fale verdade ao seu próximo, pois somos membros uns dos outros.
Se vos irardes, não pequeis. Que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Nada tenhais com o
demônio: O que roubava, que não volte a roubar; ao contrário, que se ocupe trabalhando com
as suas mãos em qualquer coisa honesta, para ter de que dar ao que está em necessidade.

R. Deo grátias.

Vinde à boda.” Eles porém, não quiseram saber, e foram-se embora, - este para a sua casa de
campo, aquele para o seu negócio; os outros, por sua vez, agarraram os servos, e mataramnos, depois de os terem maltratado. O rei, ao ter conhecimento disto, irou-se: mandando os
seus exércitos, exterminou aqueles homicidas, e incendiou-lhes a cidade. Então, disse aos
servos: “O banquete estava pronto, mas os convidados não eram dignos! Ide, pois, às
encruzilhadas dos caminhos, e convidai para a boda a todos os que encontrardes.” Os servos
espalharam-se pelos caminhos, e juntaram todos os que encontraram, fossem maus,
fossembons. Assim se encheu de convidados o banquete. Entrou, depois, o rei para observar
os canvivas, e viu lá um que não estava com o vestido de boda. Perguntou-lhe, pois:
“Amigo! Como entraste aqui, sem ter vestido de boda?!” Ficou-se ele sem nada dizer. O rei,
porém, ordenou aos servos: “Atai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas lá de fora; aí será o
choro e o ranger de dentes: Porque os chamados são muitos, mas os escolhidos são poucos.”
R. Laus tibi, Christe.

GRADUAL
Ps. 140, 2 - Dirigátur orátio mea, sicut
incénsum in conspéctu tuo, Dómine.
V. Elevátio mánuum meárum sacrifícium
vespertínum.

Que a minha oração se eleve à vossa
presença como o incenso.
V. Que as minhas mãos se ergam como um
sacrifício da tarde.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 104, 1 - Confitémini Dómino, e t
invocáte nomen eius: annuntiáte inter gentes
ópera eius. Allelúia.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 137, 7 - Si ambulávero in médio
tribulatiónis, vivificábis me, Dómine: et
super iram inimicórum meórum exténdes
manum tuam, et salvum me fáciet déxtera
tua.

Quando a tribulação me cercar, dar-me-eis
coragem, Senhor, e, estendendo contra o
ódio dos meus inimigos a vossa mão,
salvar-me-eis com a vossa destra.

Aleluia, Aleluia.
Glorificai o Senhor e invocai o seu nome;
proclamai entre as nações as suas obras.
Aleluia.

SECRETA
EVANGELHO (Mateus 22, 1-14)
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 Matthaéum.

Mateus.
R. Glória a Vós, Senhor.

R. Glória tibi, Domine.

Haec múnera, quaésumus, Dómine, quae
óculis tuae maiestátis offérimus, salutária
nobis esse concéde.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.

Fazei, Senhor, que estes dons, que
apresentamos diante da vossa majestade,
sejam úteis à nossa salvação.
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.

Naquele tempo: Jesus falava aos principais dos sacerdotes e aos fariseus, em
parábolas, dizendo-lhes: “O reino dos céus pode-se comparar a um rei que fez o banquete de
bodas ao seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas, mas eles
não quiseram vir. Tornou a enviar outros servos com a ordem de dizer aos convidados: “O
banquete já está pronto; já matei os touros e os animais para isto engordados: Tudo pronto.
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