PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vere dignum et justum est, aequum et
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias
ágere: Dómine sancte, Pater omnípotente
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...

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..

COMUNIO: Salmo 30, 17-18
Illúmina fáciem tuam super servum tuum,
et salvum me fac in tua misericordia:
Dómine, non confúndar, quóniam
invocávi te.

Iluminai a Vossa face sobre o Vosso
servo
e salvai-me por
vossa
misericórdia. Senhor, porque esperei
em vós, não serei confundido.

POSTCOMMUNIO
Fidéles tui, Deus, per tua dona firméntur:
ut éadem et percipiéndo requírant, et
quæréndo sine fine percípiant. Per
Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
sǽcula sæculórum.

Que os Vossos fiéis, Senhor, sejam
fortificados pelos vossos dons, a fim de
que recebendo-os, os procurem sempre
e procurando-os, os recebam sem fim.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso
Filho, que sendo Deus, vive e reina
Convosco na unidade do Espírito Santo
por todos os séculos dos séculos.

Forma Extraordinária do Rito Romano

DOMINGO DA SEPTUAGÉSIMA

INTRÓITO: Salmo 17, 5-7; 17, 2-3
CIRCUMDEDERUNT me gémitus
mortis, dolóris inférni circumdedérunt
me: et in tribulatióne mea invocávi
Dóminum, et exaudívit de templo sancto
suo vocem meam. Díligam te, Dómine,
fortitúdo mea: Dóminus firmaméntum
meum, et refúgium meum, et liberátor
meus. V. Glória Patri...

CERCARAM-ME as agonias da
morte e as dores do Inferno me
cingiram. Invoquei o Senhor na
minha aflição e lá do seu templo
santo ouviu a minha voz. Eu vós
amarei, Senhor, ó minha fortaleza,
meu arrimo, meu refúgio e meu
Salvador. V. Gloria ao Pai...

COLETA
Preces pópuli tui, quǽsumus, Dómine,
cleménter exáudi: ut, qui iuste pro
peccátis nostris afflígimur, pro tui
nóminis glória misericórditer liberémur.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat,
in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen

Dignai-Vos ouvir, Senhor, as preces
do vosso povo e fazei que, pois
somos justamente punidos pelos
nossos pecados, deles sejamos
misericordiosamente libertados pela
glória de Vosso Nome. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
que sendo Deus, vive e reina
Convosco na unidade do Espírito
Santo por todos os séculos dos
séculos. R. Amem

EPÍSTOLA: 1 Coríntios 9, 24-27; 10, 1-5
Léctio Epístolæ B. Pauli Apóstoli ad Corínthios
Irmãos, não sabeis que os que correm no estádio, todos correm, não á dúvida, mas
só um é que alcança o prêmio? Correi, pois, de tal maneira que o alcanceis. E
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aqueles que combatem na arena, de tudo se abstêm para alcançar uma coroa
corruptível; nós, porém, uma incorruptível. Quanto a mim, corro não como à
ventura, combato, não como quem esgrime no ar, mas castigo o meu corpo, e o
reduzo à escravidão, não suceda que, tendo pregado aos outros, eu mesmo venha
a ser réprobo. Não quero, pois, irmãos, que vós ignoreis que nossos pais
estiveram todos debaixo da nuvem, e que todos passaram o mar e todos foram
batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram do mesmo alimento
espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual (porque bebiam da pedra
espiritual que os seguia, e esta pedra era Cristo). Mas de muitos Deus não se
agradou.
R. Deo Grátias.

GRADUAL: Salmo 9, 10-11; 9, 19-20
Adiútor
in
opportunitátibus,
in
tribulatióne: sperent in te, qui novérunt
te: quóniam non derelínquis quæréntes
te, Dómine. V. Quóniam non in finem
oblívio
erit
páuperis:
patiéntia
páuperum non períbit in ætérnum:
exúrge, Dómine, non præváleat homo.

Senhor, Vós sois o nosso auxílio, no
tempo favorável e na tribulação.
Esperem em Vós todos os que Vos
conhecem porque não abandonais os
que Vos procuram, ó Senhor. V. Não
Vos esqueceis do pobre, nem deixais
perecer infrutuosa a sua paciência.
Levantai-Vos, Senhor, e que o homem
não prevaleça.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O Reino dos
Céus é semelhante a um pai de família que, ao romper da manhã, saiu a
contratar operários para a sua vinha. E tendo ajustado com os operários um
denário por dia, mandou-os a sua vinha. E, tendo saído cerca da terceira hora,
viu outros que estavam na praça ociosos. E disse-lhes: ide vós também para a
minha vinha, e dar-vos ei o que for justo. E eles foram. Saiu outra vez, perto
da hora sexta e perto da hora nona, e fez o mesmo. E cerca da undécima, saiu,
e encontrou outros que estavam de costas direitas e disse-lhes: porque estais
aqui todo dia Ociosos? Eles responderam: Porque ninguém nos assalariou.
Ele disse-lhes: ide vós também para a minha vinha. No fim da tarde, o senhor
da vinha disse ao seu mordomo: Chama os operários e paga-lhes o salário,
começando pelos últimos até os primeiros. Tendo chegado, pois, os que
tinham ido cerca da hora undécima, recebeu cada um seu denário. E,
chegando os que tinham ido primeiro, julgaram que haviam de receber mais,
porém, eles também receberam um denário cada. E ao receberem,
murmuravam contra o pai de família dizendo: Estes (que vieram) por último,
trabalharam (somente) uma hora e os igualaste conosco, que suportamos o
peso do dia e do calor. Porém ele, respondendo a um deles, disse: Amigo, eu
não te faço injustiça: não ajustasse comigo um denário? Toma o que é teu e
vai-te, que eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é lícito
fazer (dos meus bens) o que quero? Porventura o teu olho é mau porque sou
bom? Assim serão últimos os primeiros, e primeiros os últimos; porque são
muitos os chamados, mas poucos os escolhidos.
R. Laus tibi, Christe.

TRACTO: Salmo 129, 1-4
De profúndis clamávi ad te, Dómine:
Dómine, exaudi vocem meam. V. Fiant
aures tuæ intendéntes in oratiónem servi
tui. V. Si iniquitátes observáveris,
Dómine: Dómine, quis sustinébit? V.
Quia apud te propitiátio est, et propter
legem tuam sustínui te, Dómine.

Do abismo do meu nada, chamei,
senhor, por Vós. Senhor, escutai a
minha oração, daí ouvidos a súplica do
vosso servo, porque se fordes rigoroso
com os nossos pecados, quem poderá
resistir? Mas em Vós está a
misericórdia e é por isso que espero no
Vosso auxílio.

EVANGELHO: Mateus 20, 1-16
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
Sequentia Sancti Evangélii secundum
Mattháeum.
R. Glória tibi, Domine.

O Senhor seja convosco
R. E com vosso espírito.
Seqüência do santo Evangelho
segundo Mateus.
R. Glória a Vós, Senhor.
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OFERTÓRIO: Salmo 91, 2
Bonum est confitéri Dómino,
psállere nómini tuo, Altíssime. .

et É bom louvar ao Senhor e cantar
salmos ao teu nome, ó Altíssimo.

SECRETA
Munéribus
nostris,
quǽsumus,
Dómine, Precibúsque suscéptis: et
cæléstibus nos munda mystériis, et
cleménter exáudi. Per Dóminum
nostrum Iesum Christum, Fílium tuum,
qui tecum vivit et regnat, in unitáte
Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
sǽcula sæculórum.
R. - Amen.

Dignai-Vos, Senhor, receber as
nossas ofertas e preces; purificainos, por meio destes divinos
mistérios,
e
ouví-nos
com
clemência. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, Vosso Filho, que sendo
Deus, vive e reina Convosco na
unidade do Espírito Santo pelos
séculos dos séculos. R. – Amem.
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