COMMUNIO
Tob. 12, 6 - Benedícimus Deum coeli, et
coram ómnibus vivéntibus confitébimur
ei: quia fecit nobíscum misericórdiam
suam.

Bendizemos o Deus do Céu e diante de
todos os homens confessamos o Seu
nome, porque fez conosco a Sua
misericórdia.

Forma Extraordinária do Rito Romano

SANTA MISSA
FESTA DA SANTÍSSIMA TRINDADE

POSTCOMMUNIO
Profíciat nobis ad salútem córporis et
ánimae, Dómine Deus noster, huius
sacraménti suscéptio: et sempitérnae
sanctae Trinitátis, eiusdémque indivíduae
unitátis conféssio.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

Que a recepção deste sacramento e a fé,
que professamos na Santíssima
Trindade e na Sua indivisível unidade,
nos aproveitem à salvação do corpo e
da alma. Por Nosso Senhor Jesus
Cristo, vosso Filho, que convosco vive
e reina na Unidade do mesmo Espírito
Santo pelos séculos dos séculos.
R. Amém.

INTROITUS
Tob. 12, 6 - Benedícta sit Sancta
Trínitas,
atque
indivísa
únitas:
confitébimur ei, quia fecit nobíscum
misericórdiam suam. Ps. 8, 2 - Dómine,
Dóminus noster, quam admirábile est
nomen tuum in univérsa terra.
Glória Patri…Tob. 12, 5 - Benedícta sit
Sancta Trínitas…

Bendita seja a Santíssima Trindade e
indivisível Unidade. Louvemo-la
porque fez conosco a sua
misericórdia. Sl. Senhor, Senhor
nosso, como é admirável o Vosso
nome por toda a terra. Glória ao
Pai... Bendita seja...

ORATIO
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Omnípotens sempitérne Deus, qui
dedísti fámulis tuis in confessióne verae
fídei, aetérnae Trinitátis glóriam
agnóscere, et in poténtia maiestátis
adoráre unitátem: quaésumus; ut
eiúsdem fídei firmitáte, ab ómnibus
semper
muniámur
advérsis.
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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Ó Deus eterno e onipotente, que
fizestes que os vossos servos
iluminados com a luz da fé
conhecessem a glória da Trindade
eterna e adorassem a Unidade no
poder da majestade, fazei que pela
firmeza da mesma fé sejamos
protegidos de toda a adversidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso
Filho, que convosco vive e reina na
unidade do Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos. R. Amém.

EPISTOLA: Romanos, 11, 33-36
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Romános.
Ó profundeza das riquezas da sabedoria e da ciência de Deus! Quão
incompreensíveis são os seus juízos, e imperscrutáveis os seus caminhos! Porque,
quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou
quem lhe deu alguma coisa primeiro, para que tenha de receber em troca? Porque
dEle, e por Ele, e para Ele são todas as coisas; a Ele (seja dada) glória por todos
os séculos. Amém.
R. Deo grátias.

GRADUALE
Dan. 3, 55-56 - Benedíctus es, Dómine,
qui intuéris abyssos, et sedes super
Chérubim. Benedíctus es, Dómine, in
firmaménto coeli, et laudábilis in
saécula.

Bendito sois Vós, Senhor, que vigiais os
abismos e Vos sentais sobre os
Querubins. V. Bendito sois Vós na
amplidão dos Céus, bendito o louvável
para sempre.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Tob. 12, 6 - Benedíctus sit Deus Pater,
unigenitúsque Dei Fílius, Sanctus
quoque Spíritus: quia fecit nobíscum
misericórdiam suam.

SECRETA
Sanctífica, quaésumus, Domine Deus
noster, per tui sancti nóminis
invocatiónem, huius oblatiónis hóstiam:
et per eam nosmetípsos tibi pérfice
munus aetérnum. Per Dóminum nostrum
Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum
vívit et regnat in unitáte Spíritus Sancti,
Deus, per ómnia saécula saeculórum.
R. - Amen.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia.
Dan. 52 - Benedíctus es, Dómine, Deus
patrum nostrórum: et laudábilis in
saécula. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Bendito sois Vós, ó Deus de nossos
pais, bendito e louvável para sempre.
Aleluia.

EVANGELHO: Mateus 28, 18-20
Dominus vobiscum.
Senhor seja convosco
R. Et cum spiritu tuo.
R. E com vosso espírito.
Sequentia Sancti Evangélii secundum Seqüência do santo Evangelho segundo
Matthaéum.
Mateus.
R. Glória tibi, Domine.
R. Glória a Vós, Senhor.
Naquele tempo: Disse Jesus aos seus discípulos: Foi-Me dado todo o poder no
céu e na terra. Ide, pois, e ensinai todas as gentes, batizando-as em nome do Pai, e
do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a observar todas as coisas que Eu vos
mandei; e eis que Eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.

Nós Vos suplicamos, Senhor,
consagreis pela invocação do Vosso
santo nome esta hóstia que Vos
oferecemos e por ela façais sejamos
para Vós um dom eterno. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na
Unidade do Espírito Santo pelos
séculos dos séculos.
R. – Amém.

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:
R. Sanctus...

R. Laus tibi, Christe.
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Bendito seja o Deus Pai, o Filho
unigênito de Deus e o Espírito
Santo, porque restabeleceu conosco
a Sua misericórdia.
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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
nasingularidade 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: Santo...

