COMMUNIO
Ps. 95, 2 - Cantáte Dómino, allelúia: cantáte
Dómino, et benedícite nomen eius: bene
nuntiáte de die in diem salutáre eius,
allelúia, allelúia..

Cantai ao Senhor, aleluia, cantai ao Senhor
e bendizei o seu nome; proclamai de dia em
dia a sua obra de salvação, aleluia, aleluia.

SANTA MISSA
5° DOMINGO APÓS A PÁSCOA

POSTCOMMUNIO
INTRÓITUS
Fazei, Senhor, que, saciados co a virtude
deste banquete divino, desejemos o que é
reto e justo e realizemos o objeto de tão
caros desejos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
mesmo Espírito Santo pelos séculos dos
séculos.
R. – Amen.

Tríbue nobis, Dómine, coeléstis mensae
virtúte satiátis: et desideráre quae recta sunt,
et desideráta percípere.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

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

Entoai um cântico de alegria, que se faça
ouvir, aleluia, e ressoe até aos confins da
terra: O Senhor libertou o seu povo, aleluia,
aleluia.
Sl. Rejubilai diante de Deus com gritos de
alegria e cantai um salmo ao seu nome.
Ponde a vossa glória em celebrá-lo.
Glória ao Pai...
Entoai um cântico de alegria...

Is. 48, 20 - Vocem iucunditátis annuntiáte,
et audiátur, allelúia: annuntiáte usque ad
extrémum terrae: liberávit Dóminus
pópulum suum, allelúia, allelúia.
Ps. 65, 1-2 - Iubiláte Deo, omnis terra,
psalmum dícite nómini eius: date glóriam
laudi eius.
Glória Patri…
Is. 48, 20 - Vocem iucunditátis
annuntiáte…

ORATIO
Deus, a quo bona cuncta procédunt, largíre
supplícibus tuis: ut cogitémus, te inspiránte,
quae recta sunt; et, te gubernánte, éadem
faciámus.
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, de quem todo o bem procede,
escutai as nossas preces e concedei: que por
vossa inspiração pensemos o que é reto e,
dirigidos por Vós o realizemos.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo vosso Filho,
que convosco vive e reina na unidade do
Espírito Santo, pelos séculos dos séculos.
R. Amen.
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EPISTOLA (Tiago 1, 22-27)
Léctio Epístolae B. Jacóbi Apóstoli.
Irmãos caríssimos: Sede realizadores da palavra e não vos contenteis apenas
de a ouvir, iludindo-vos a vós mesmos. Porque se alguém se limita apenas a escutar
a palavra e a não põe por obra, é semelhante a um homem que se considera ao
espelho; considera-se, vai e logo esquece o que era. Mas quem fixar a sua vista na
(doutrina do Evanglho que é a) lei perfeita da liberdade, e perseverar nela, não
sendo ouvinte esquecediço, mas executor da obra, este será bem-aventurado no que
fizer. Se alguém, pois, julga que é religioso, não refreando a sua língua mas
seduzindo o seu coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula aos
olhos de Deus e nosso Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações e
conservar-se (cada um) puro (da corrupção) deste século.
R. Deo grátias.

ALLELUIA
Allelúia, allelúia.
Surréxit Christus, et illúxit nobis, quos
redémit sánguine suo. Allelúia.
Io. 16, 28 - Exívi a Patre, et veni in
mundum: íterum relínquo mundum, et vado
ad Patrem. Allelúia.

Aleluia, Aleluia.
Cristo ressuscitou e iluminou os que
redimiu com o seu sangue.
V. Saí do Pai e vim ao mundo; agora deixo
o mundo e volto para o Pai. Aleluia.

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM
Ps. 65, 8-9 et 20 - Benedícite gentes,
Dóminum Deum nostrum, et obaudíte
vocem láudis eius: qui pósuit ánimam meam
ad vitam, et non dedit commovéri pedes
meos: benedíctus Dóminus, qui non amóvit
deprecatiónem meam, et misericórdiam
suam a me, allelúia.

SECRETA
Súscipe, Dómine, fidélium preces cum
oblatiónibus hostiárum: ut per haec piae
devotiónis offícia, ad coeléstem glóriam
transeámus.
Per Dóminum nostrum Iesum Christum,
Fílium tuum, qui tecum vívit et regnat in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia
saécula saeculórum.
R. - Amen.

EVANGELHO (João 16, 23-30)
Dominus vobiscum.

O Senhor seja convosco

R. Et cum spiritu tuo.

R. E com vosso espírito.
Seqüência do santo Evangelho segundo
João.
R. Glória a Vós, Senhor.

 Sequentia Sancti Evangélii secundum
Joannem.
R. Glória tibi, Domine

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em verdade, em verdade vos digo
que, se pedirdes a meu Pai alguma coisa em meu nome, ele vo-la dará. Até agora não
pedistes nada em meu nome; pedi e recebereis, para que o vosso gozo seja completo. Eu
disse-vos estas coisas em parábolas. Mas vem o tempo em que eu não vos falarei já por
parábolas, mas abertamente vos falarei do Pai. Nesse dia pedireis em meu nome e não vos
digo que hei de rogar ao Pai por vós, porque o mesmo Pai vos ama, porque vós me amastes e
crestes que eu vim do Pai. Vim do Pai para o mundo; outra vez deixo o mundo e vou para o
Pai. Disseram-lhe os discípulos: Eis que agora falas claramente e não usas de nenhuma
parábola. Agora conhecemos que sabes tudo e que não é necessário que alguém te
interrogue; por isto cremos que vieste de Deus.
R. Laus tibi, Christe.
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Bendizei, ó povos, o nosso Deus, e acreditai
a voz do seu louvor. É ele que sustenta na
vida a minha alma e que não permite que os
meus pés vacilem. Bendito seja o Senhor
que não rejeitou a minha súplica, nem me
privou da sua misericórdia.

Recebei, Senhor, as preces e as oblações dos
vossos fiéis e fazei que, por meio deste
ofício de piedade, alcancemos a glória
celeste.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que convosco vive e reina na Unidade do
Espírito Santo pelos séculos dos séculos.
R. – Amen.

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 ...
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