COMMUNIO
Io. 16, 8 - Cum vénerit Paráclitus Spíritus
veritátis, ille árguet mundum de peccáto, et
de iustítia, et de iudício, allelúia, allelúia.

SANTA MISSA
4° DOMINGO APÓS A PÁSCOA

Quando o Paráclito vier, o Espírito da
verdade há de argüir o mundo do pecado, da
justiça e do juízo, aleluia, aleluia.

POSTCOMMUNIO
INTRÓITUS

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

Velai por nós, Senhor e nosso Deus, e fazei,
por estes mistérios que recebemos, que nos
lavemos dos nossos vícios e encontremos
proteção contra todos os perigos.
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.

Adésto nobis, Dómine Deus noster: ut per
haec, quae fidéliter súmpsimus, et purgémur
a vítiis, et a perículis ómnibus eruámur.

Cantai ao Senhor um cântico novo, aleluia,
porque o Senhor fez maravilhas, aleluia,
revelou às nações a sua justiça, aleluia,
aleluia, aleluia.

Ps. 97, 1 et 2 - Cantáte Dómino cánticum
novum, allelúia: quia mirabília fecit
Dóminus, allelúia: ante conspéctum
géntium revelávit iustítiam suam, allelúia,
allelúia, allelúia.
Ps. 97, 1 - Salvávit sibi déxtera eius: et
bráchium sanctum eius.
Glória Patri…
Ps. 97, 1 et 2 - Cantáte Dómino cánticum
novum…

Extraído do blog:
http://subsidioliturgico.blogspot.com

Sl. Foi a sua direita e o seu santo braço que
o salvou.
V. Glória ao Pai...
Cantai ao Senhor...

ORATIO
Deus, qui fidélium mentes uníus éfficis
voluntátis: da pópulis tuis id amáre quod
praécipis, id desideráre quod promíttis; ut
inter mundanas varietátes ibi nostra fixa sint
corda, ubi vera sunt gáudia.

Ó Deus, que unis numa só vontade todos os
fiéis, daí ao vosso povo que ame o que
ordenais e deseje o que prometeis, para que,
entre a instabilidade das coisas presentes, se
fixe o nosso coração onde está a verdadeira
felicidade.
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 (Tiago 1, 17-21)
Léctio Epístolae B. Jacóbi Apóstoli.
Caríssimos: Toda a dádiva excelente e todo o dom perfeito vem do alto e
descende do Pai das luzes, no qual não há mudança, nem sombra de vicissitude.
Porque por sua vontade nos gerou pela palavra de verdade, a fim de que sejamos
como que as primícias das suas criaturas. Vós os sabeis, meus diletíssimos irmãos.
E assim, todo o homem seja pronto para ouvir, porém tardo para falar, e tardo para
se irar. Porque a ira do homem não cumpre a justiça de Deus. Pelo que,
renunciando a toda a impureza e abundância de malícia, recebei com mansidão a
palavra enxertada (em vós), a qual pode salvar as vossas almas.
R. Deo grátias.
ALLELUIA
Allelúia, allelúia.
Ps. 117, 16 - Déxtera Dómini fecit virtútem:
déxtera Dómini exaltávit me. Allelúia.
Rom. 6, 9 - Christus resúrgens ex mórtuis,
iam non móritur: mors illi ultra non
dominábitur. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
A direita do Senhor manifestou o seu poder,
a direita do Senhor me exaltou. Aleluia.
V. Cristo ressuscitado de entre os mortos já
não morre; a morte não terá mais domínio
sobre ele. Aleluia.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 65, 1-2 et 16 - Iubiláte Deo, universa
terra, psalmum dícite nómini eius: veníte, et
audíte, et narrábo vobis, omnes qui timétis
Deum, quanta fecit Dóminus ánimae meae,
allelúia.

Entoe a terra toda um cântico de alegria ao
Senhor e um salmo ao seu nome. Vinde e
escutai, que vos contarei, aos que temeis a
Deus, quanto o Senhor fez em prol da minha
alma, aleluia.

SECRETA
Ó Deus, que pelo admirável comércio deste
sacrifício nos fizestes participantes da vossa
uma e soberana divindade, fazei que, depois
de termos conhecido a vossa verdade, a
realizemos pela irrepreensível correção dos
nossos costumes.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
Espírito Santo pelos séculos dos séculos.

Deus, qui nos per huius sacrifícii veneránda
commércia, uníus summae divinitátis
partícipes effecísti: praesta, quaésumus: ut,
sicut tuam cognóscimus veritátem, sic eam
dignis móribus assequámur.
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.

EVANGELHO (João 16, 5-14)
Dominus vobiscum.

O Senhor seja convosco

R. Et cum spiritu tuo.

Joannem.

R. E com vosso espírito.
Seqüência do santo Evangelho segundo
João.

R. Glória tibi, Domine

R. Glória a Vós, Senhor.

 Sequentia Sancti Evangélii secundum

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vou para aquele que me enviou; e
nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas, porque eu vos disse estas coisas, a
tristeza encheu o vosso coração. Mas eu digo-vos a verdade: A vós convém que eu vá,
porque, se eu não for, não virá a vós o Consolador; mas, se for, eu vo-lo enviarei. E ele,
quando vier, convencerá o mundo, quanto ao pecado, e à justiça, e ao juízo. Quanto ao
pecado, porque não creram em mim; quanto à justiça, porque vou para o Pai, e vós não me
vereis mais; e quanto ao juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda
muitas coisas a dizer-vos, mas vós não as podeis compreender agora. Quando vier, porém,
aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo,
mas dirá tudo o que tiver ouvido, e anunciar-vos-á as coisas que estão para vir. Ele me
glorificará, porque receberá do que é meu, e vo-lo anunciará.

PREFÁCIO DA PÁSCOA
Vere dignum et justum est, aequum et
salutare, te quidem Domine omni tempore,
sed in hoc potissimum die gloriosis
praedicare, cum Pascha nostrum immolatus
est Christus. Ipse enim verus est Angus qui
abstulit peccata mundi. Qui mortem nostram
moriendo destruxit, et vitam resurgendo
reparavit. Et ideo cum Angelis et
Archangelis, cum Thronis et
Dominationibus, cumque omnia milita
coelestis exercitus, hymnum gloriae tuae
canimus, sine fine dicentes:

É verdadeiramente digno e justo, necessário
e salutar que Vos louvemos, Senhor, em
todo o tempo, mas de modo particular neste
dia, em que foi imolado Jesus Cristo, nossa
Páscoa. É Ele, com efeito, o verdadeiro
Cordeiro, que tirou os pecados do mundo,
que morrendo destruiu a nossa morte e com
sua ressurreição nos restituiu a vida. Por
isso, em união com os Anjos e Arcanjos,
com os Tronos e Dominações, com toda a
milícia do exército celeste, cantamos um
hino à Vossa Glória, repetindo sem fim:

R. Sanctus ...

R. Santo ...

R. Laus tibi, Christe.
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