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 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. 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. 33, 9 - Gustáte et vidéte, quóniam suávis
est Dóminus: beátus vir, qui sperat in eo.

Provai e vede que o Senhor é bom. Feliz o
homem que espera nEle.

***MISSA DO DIA***

8° DOMINGO DEPOIS DE
PENTECOSTES

INTRÓITO
Recebemos, ó Deus, a vossa misericórdia
no meio do vosso templo. A vossa glória, ó
Deus, chega aos confins da Terra, porque a
vossa direita está cheia de justiça.
Sl. Grande é o Senhor e infinitamente digno
de louvor; na cidade do nosso Deus e no
seu monte santo.
Glória ao Pai...
Recebemos, ó Deus...

Ps.47,10-11 - Suscépimus, Deus,
misericórdiam tuam in médio templi tui:
secúndum nomen tuum, Deus, ita et laus tua
in fines terrae: iustítia plena est déxtera tua.
Ps. 47, 2 - Magnus Dóminus, et laudábilis
nimis: in civitáte Dei nostri, in monte
sancto eius.
Glória Patri…
Ps.47,10-11 - Suscépimus, Deus,…

POSTCOMMUNIO
Sit nobis, Dómine, reparátio mentis et
córporis coeléste mystérium: ut, cuius
exséquimur cultum, sentiámus efféctum.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.

Que este divino mistério, Senhor, nos
renove a alma e o corpo, a fim de sentirmos
o efeito do sacrifício que celebramos.
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.
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ORATIO
Largíre nobis, quaésumus, Dómine, semper
spíritum cogitándi quae recta sunt, propítius
et agéndi: ut, qui sine te esse non póssumus,
secúndum te vívere valeámus.

Daí-nos, Senhor, nós Vos suplicamos, a
graça de pensar e de agir sempre com
justiça, para que, não podendo existir sem
Vós, vivamos conformes com a vossa
vontade.
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.
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EPISTOLA (Romanos 8, 12-17)
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Romanos.
Irmãos: Não somos devedores à carne, para que vivamos segundo a carne.
Porque, se viverdes segundo carne, morrereis; mas se, pelo espírito, fizerdes morrer
as obras da carne, vivereis. Porque todos aqueles que são conduzidos pelo Espírito
de Deus, são filhos de Deus. Porque vós não recebestes o espírito de escravidão
para estardes novamente com temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos,
mercê do qual clamamos, dizendo: Aba (Pai). Porque o mesmo Espírito dá
testemunho ao nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E, se somos filhos,
também somos herdeiros; herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo.
R. Deo grátias.

Naquele tempo: Disse Jesus a seus discípulos esta parábola: Havia um homem rico
que tinha um feitor; e este foi acusado diante dele como esbanjador dos seus bens. E ele
chamou-o, e disse-lhe: Que é isto que ouço dizer de ti? Dá conta da tua administração;
porque não mais poderás ser meu feitor. Então o feitor disse consigo: Que farei, visto que o
meu senhor me tira a administração? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Sei o
que hei e fazer, para que, quando for removido da administração, haja quem me receba em
sua casa. Tendo chamado, pois, cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro:
Quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: Cem medidas de azeite. Então disse-lhe:
Toma o teu título de obrigação, senta-te depressa, e escreve cinqüenta. Depois disse a outro:
E tu, quanto deves? E ele respondeu: Cem alqueires de trigo. E disse-lhe o feitor: Toma as
tuas letras, e escreve oitenta. E o senhor louvou o feitor iníquo por ter procedido
prudentemente; porque os filhos deste século são mais hábeis na sua geração que os filhos da
luz. Portanto Eu vos digo: Grangeai amigos com as riquezas da iniqüidade, para que, quando
vierdes a precisar, vos recebam nos tabernáculos eternos.
R. Laus tibi, Christe.

GRADUAL
Ps. 30, 3 - Esto mihi in Deum protectórem,
et in locum refúgii, ut salvum me fácias.
Ps. 70, 1 - Deus, in te sperávi: Dómine, non
confúndar in aetérnum..

Sede para mim um Deus de proteção e um
lugar de abrigo e salvai-me.
V. Esperei em Vós, Senhor, e não serei
confundido para sempre.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 17, 28 et 32 – Pópulum Húmilem
salvum fácies, Dómine, et óculos
superbórum humiliábis: quóniam quis Deus.

O Senhor há de salvar o povo qu é humilde
e derribar a arrogância do soberbo; porque
só Vós sois Deus e Senhor.

ALELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 47, 2 - Magnus Dóminus, etlaudábilis
valde: in civitáte Dei nostri, in monte sancto
eius. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
É grande o Senhor e muito digno de louvor,
na cidade do nosso Deus e no seu monte
santo. Aleluia.

EVANGELHO (Lucas 16, 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 Lucam.

SECRETA
Súscipe, quaésumus, Dómine, múnera, quae
tibi de tua largitáte deférimus: ut haec
sacrosáncta mystéria, grátiae tuae operante
virtúte, et praeséntis vitae nos conversatióne
sanctíficent, et ad gáudia sempitérna
perdúcant.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.

Dignai-Vos aceitar, Senhor, os dons que
Vos oferecemos epois de os havermos
recebido da vossa generosidade, e fazei que,
mediante a vossa graça, estes santos
mistéios nos santifiquem na vida presente e
nos conduzam às alegrias da eterna.
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.

Lucas.
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