PREFÁCIO DO DOMINGO DA ASCENSÃO
Vere dignum et justum est, æquum et É verdadeiramente digno e justo,
salutáre, nos tibi semper et ubíque necessário e salutar que sempre e
grátias ágere: Dómine sancte, Pater em toda a parte Vos demos graças,
omnípotens, ætérne Deus: per Senhor,
Pai
santo,
Deus
Christum, Dóminum nostrum. Qui omnipotente e eterno, por Jesus
post resurrectiónem suam ómnibus Cristo Nosso Senhor, o qual, depois
discípulis suis maniféstus appáruit et, da sua ressurreição, apareceu e se
ipsis cernéntibus, est elevátus in manifestou a todos os seus
coelum, ut nos divinitátis suæ tribúeret discípulos e à vista deles subiu ao
esse partícipes. Et ídeo cum Angelis et céu, para nos tornar participantes da
Archángelis,
cum
Thronis
et sua divindade. Por isso, em união
Dominatiónibus cumque omni milítia com os Anjos e Arcanjos, com os
coeléstis exércitus hymnum glóriæ tuæ Tronos e Dominações, com toda a
cánimus, sine fine dicéntes:
milícia do exército celeste, cantamos
um hino à vossa glória, repetindo
R. Sanctus etc.
sem fim:
R. Santo etc.
COMMUNIO
Joann. 17,12-13 et 15. Pater, cum Pai, quando estava com eles, eu
essem cum eis, ego servábam eos, guardava os que me deste, aleluia.
quos dedísti mihi, allelúja: nunc autem Agora que vou para ti, não te peço
ad te vénio: non rogo, ut tollas eos de que os tires do mundo, mas que os
mundo, sed ut serves eos a malo, guardes do mal, aleluia, aleluia.
allelúja, allelúja.
POSTCOMMUNIO
Repléti, Dómine, munéribus sacris: da, Saciados, Senhor, com estes
quǽsumus; ut in gratiárum semper sagrados mistérios, humildemente
actióne maneámus. Per Dóminum bvos pedimos a mercê de viver em
nostrum.
contínua ação de graças. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo. R. – Amém.
R. - Amen.
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Forma Extraordinária do Rito Romano

DOMINGO DEPOIS DA
ASCENSÃO DO SENHOR

INTROITUS: Sl. 26, 7-9
Exáudi, Dómine, vocem meam, qua Ouvi, Senhor, o clamor com que
clamávi ad te, allelúja: tibi dixit cor vos imploro, aleluia. O meu
meum, quæsívi vultum tuum, vultum coração falou, Senhor, e disse:
tuum, Dómine, requíram: ne avértas procurei o vosso rosto e procuráfáciem tuam a me, allelúja, allelúja. lo-ei, Senhor, sem cessar. Não
Dóminus illuminátio mea et salus afasteis de mim a vossa face,
mea: quem timébo?
aleluia, aleluia. O Senhor é a
V. Glória Patri.
minha luz e a minha salvação, de
quem hei de ter medo.
V. Glória ao Pai.
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ORATIO
Omnípotens sempitérne Deus: fac Fazei,
Senhor,
eterno
e
nos tibi semper et devótam gérere omnipotente, que conservemos
voluntátem; et majestáti tuæ sincéro sempre sujeita a vós a nossa
corde servíre.
Per
Dóminum vontade, e procuremos servir de
nostrum.
coração puro vossa majestade.
Por Nosso Senhor. R. Amém.
R. Amen.
EPISTOLA: Pedro I, 4, 7-11
Léctio Epístolae B. Petri Apóstoli.
Caríssimos: Sede prudentes e velai na oração. E sobretudo tende
perseverante entre vós a caridade mútua, porque a caridade cobre a
multidão dos pecados. Exercei a hospitalidade uns com os outros, sem
murmuração; cada um, segundo o dom que recebeu, comunique-o aos
outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém
fala, fale com palavras de Deus; se alguém exerce um ministério, exerça-o
como por uma virtude que Deus dá, para que em todas as coisas seja Deus
honrado, por Jesus Cristo Nosso Senhor.
R. Deo grátias.
ALLELUIA
Allelúia, allelúia. Ps. 46, 9. Aleluia, aleluia. O Senhor reina
Regnávit Dóminus super omnes sobre todos os povos, Deus está
gentes: Deus sedet super sedem sentado no seu trono santo. Aleluia.
sanctam suam. Allelúja. Joann. 14, Não vos deixarei órfãos. Vou e volto
18. Non vos relínquam órphanos: para vós e o vosso coração se
vado, et vénio ad vos, et gaudébit alegrará, aleluia.
cor vestrum. Allelúja.
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EVANGELHO: João 15, 26-27; 16, 1-4
Dominus vobiscum.
O Senhor seja convosco
R. Et cum spiritu tuo.
R. E com vosso espírito.
Sequentia
Sancti
Evangélii Seqüência do santo Evangelho
secundum Joánnem.
segundo João.
R. Glória tibi, Domine.
R. Glória a Vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Quando, porém, vier o
Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade que procede do
Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho porque
estais comigo desde o princípio. Eu disse-vos estas coisas, para que não
vos escandalizeis. Lançar-vos-ão fora das sinagogas; e virá tempo em que
todo o que vos matar julgará prestar serviço a Deus E tentar-vos-ão assim,
porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Ora eu disse-vos estas
coisas, para que, quando chegar esse tempo, vos lembreis que eu vo-las
disse.
R. Laus tibi, Christe.

OFERTÓRIO
Ps. 46, 6. Ascéndit Deus in Deus subiu entre aclamações de
jubilatióne, et Dóminus in voce tubæ, júbilo e o Senhor ao clamor da
allelúja.
trombeta, aleluia.

SECRETA
Sacrifícia nos, Dómine, immaculáta Que este sacrifício imaculado,
puríficent: et méntibus nostris Senhor, nos purifique e comunique à
supérnæ grátiæ dent vigórem. Per nossa alma o vigor da graça divina.
Dóminum nostrum.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo.
R. Amen.
R. Amém.
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