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:

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 Unigénito 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. Sanctus...

R. Santo...

COMMUNIO
Ps. 26, 6 - Circuíbo, et immolábo in
tabernáculo eius hóstiam iubilatiónis:
cantábo, et psalmum dicam Dómino.

Cercarei o vosso altar e sacrificarei no vosso
templo uma vítima de júbilo. E entoarei e
cantarei um salmo ao Senhor.

***MISSA DO DIA***

6° DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTRÓITO
O Senhor é a fortaleza do Seu povo e
castelo de salvação para o Seu Ungido.
Senhor, salvai o vosso povo, abençoai a
vossa herança e governai-a até ao fim dos
séculos.
Sl. Chamarei por Vós, ó meu Deus, para
que Vos não caleis a meus rogos. Tenho
medo que Vos caleis e me assemelhe aos
que descem à cova escura.
Glória ao Pai...
O Senhor é a fortaleza do Seu povo...

Ps. 27, 8- 9 - Dóminus fortitúdo plebis suae,
et protéctor salutárium Christi sui est:
salvum fac pópulum tuum, Dómine, et
bénedic haereditáti tuae, et rege eos usque
in saéculum.
Ps. 27, 1 - Ad te, Dómine, clamábo, Deus
meus, ne síleas a me: nequándo táceas a me,
et assimilábor descendéntibus in lacum.
Glória Patri…
Ps. 27, 8- 9 - Dóminus fortitúdo plebis
suae…

POSTCOMMUNIO
Repléti sumus, Dómine, munéribus tuis:
tríbue, quaésumus; ut eórum et mundémur
efféctu, et muniámur auxílio.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

Reanimados, Senhor, com os vossos dons,
fazei que neles sejamos purificados e
encontremos proteção.
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
Deus virtútum, cuius est totum quod est
óptimum: ínsere pectóribus nostris amórem
tui nóminis, et praesta in nobis religiónis
augméntum; ut, quae sunt bona, nútrias, ac
pietátis stúdio, quae sunt nutríta, custódias.

Ó Deus, a quem tudo o que é bom pertence,
infundi no nosso coração o amor do vosso
nome e despertai em nós o espírito de
religião, para que alenteis o que é bem e
conserveis esse bem que nos destes e
desenvolvestes.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho,
que convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.

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

R. Amen.

1

EPISTOLA (Romanos 6, 3-11)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Romanos.
Irmãos: Vós não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo,
fomos batizados na sua morte? Porque nós fomos sepultados com ele, a fim de
morrermos (para o pecado) pelo batismo, para que, assim como Cristo ressuscitou
dos mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos uma vida nova. Porque, se nós
(pelo batismo) nos tornamos uma mesma planta com ele, à semelhança da sua
morte, sê-lo-emos também à semelhança da sua ressurreição, sabendo nós que o
nosso homem velho foi crucificado juntamente com ele, a fim de que seja destruído
o corpo do pecado, para que não sirvamos jamais ao pecado. Porque aquele que
morreu (para o pecado), justificado está do pecado. E, se morrermos com Cristo,
cremos que viveremos também juntamente com Cristo, sabendo que Cristo,
ressuscitado dos mortos, não morre mais, nem a morte terá sobre ele mais domínio.
Porque, quanto a ele morrer pelo pecado, morreu uma só vez; mas, quanto a viver,
vive (uma vida imortal) para (glória de) Deus. Assim também vós considerai-vos
como estando mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Nosso Senhor Jesus
Cristo.
R. Deo grátias.

EVANGELHO (Marcos 8, 1-9)
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.

O Senhor seja convosco
R. E com vosso espírito.

 Sequentia Sancti Evangélii

 Seqüência do santo Evangelho segundo

R. Glória tibi, Domine.

R. Glória a Vós, Senhor.

secundum Marcum.

Naquele tempo, estando com Jesus grande multidão, e, não tendo que comer,
chamados os discípulos, disse-lhes: Tenho compaixão deste povo, porque há já três dias que
não se afastam de mim, e não têm o que comer; e, se os despedir em jejum para suas casas,
desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os discípulos
responderam-lhe: Como poderá alguém saciá-los de pão aqui no deserto? E (Jesus)
perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Responderam: Sete. E ordenou ao povo que se
sentasse no chão; e tomando os sete pães, dando graças, partiu-os e deu a seus discípulos,
para que os distribuíssem; e eles os distribuíram pelo povo. Tinham também uns poucos de
peixinhos; e ele os abençoou, e mandou que fossem distribuídos. Comeram e ficaram
saciados, e dos pedaços que sobejaram juntaram sete cestos. Ora os que comeram eram cerca
de quatro mil. Em seguida (Jesus) despediu-os.
R. Laus tibi, Christe.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM

GRADUAL
Ps. 89, 13 et 1 - Convértere, Dómine,
aliquántulum, et deprecáre super servos
tuos.
V. Dómine, refúgium factus es nobis, a
generatióne et progénie.

Voltai-Vos, Senhor, um pouquinho e tende
piedade dos vossos servos.
V. Senhor, Vós fostes a nossa proteção em
todos os tempos.

Marcos.

Ps. 16, 5 et 6-7 - Pérfice gressus meos in
sémitis tuis, ut non moveántur vestígia mea:
inclina áurem tuam, et exáudi verba mea:
mirífica misericórdias tuas, qui salvos facis
sperántes in te, Dómine.

Firmai, Senhor, os meus passos no vosso
caminho, para que não vacilem. Inclinai o
vosso ouvido e escutai as minhas palavras.
Mostrai a vossa misericórdia, Vós que
salvais os que esperam em Vós, Senhor.

SECRETA
ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 30, 2-3 - In te, Dómine, sperávi, non
confúndar in aetérnum: in iustítia tua líbera
me, et éripe me: inclína ad me áurem tuam,
accélera ut erípias me. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Esperei, Senhor, em Vós e não serei
confundido para sempre. Livrai-me por
vossa justiça e salvai-me. Inclinai para mim
o vosso ouvido e daí-Vos pressa em me
libertar. Aleluia.

Propitiáre, Dómine,supplicatiónibus nostris:
et has pópuli tui oblatiónes benígnus
assume: et ut nullíus sit írritum votum,
nullíus vácua postulátio, praesta: ut, quod
fidéliter pétimus, efficáciter consequámur.

Sede, Senhor, propício às nossas orações e
aceitai as oferendas do vosso povo; e para
que nenhum pedido seja sem efeito nem em
vão nenhum desejo, fazei que realmente
alcancemos o que cheios de fé Vos
pedimos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
Espírito Santo pelos séculos dos séculos.

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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R. – Amen.
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