PREFÁCIO DA QUARESMA
Vere dignum et justum est, aequum et
salutare, nos tibi semper, et ubique gratias
agere: Domine sancte, Pater Omnipotens,
aeterne Deus. Qui corporali jejunio vitia
comprimis, mentem elevas, virtutem
largiris et praemia : per Christum
Dominum nostrum. Per quem majestatem
tuam
laudant
Angeli,
adorant
Dominationes, tremunt Potestates. Coeli,
caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim,
socia exsultatione concelebrant. Cum
quibus et nostras voces, ut admitti jubeas
Deprecamur,
supplici
confessione
dicentes:
R. Sanctus etc.

É verdadeiramente digno e justo,
necessário e salutar que sempre e em
toda a parte Vos demos graças, Senhor,
Pai santo, Deus onipotente e eterno,
que, por meio do jejum corporal,
reprimis os vícios, levantais o espírito,
nos fortaleceis e premiais, por Jesus
Cristo nosso Senhor, por quem louvam
os Anjos a vossa Majestade, a adoram
as Dominações, a reverenciam as
Potestades, a celebram os Céus e as
Forças celestes, com os bem
aventurados Serafins, unidos todos em
comum exaltação. Juntas com as deles,
Vos pedimos aceiteis as nossas vozes,
que em suplicante louvor Vos aclamam:

COMUNIO: Salmo 1, 2-3
Qui meditabitur in lege Domini die ac Aquele que medita dia e noite na lei do
nocte, dabit fructum suum in tempore suo. Senhor, dará a seu tempo fruto
abundante.
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INTRÓITO: (Sab 11, 24-25.27)
Misereris omnium, Domine, et nihil
odisti eorum quae fecisti, dissimulans
peccata hominum propter poenitentiam
et parcens illis : quia tu es Dominus
Deus noster. (Psalm 56: 2). Miserere
mei, Deus, miserere mei : quoniam in te
confidit anima mea.
V. Gloria Patri, et Filio, et Spiritui
Sancto. Sicut erat... Misereris omnium...

Senhor, Vós tendes compaixão de
todos e ninguém odiais do que
criastes. Dissimulais os pecados dos
homens para que façam penitência e
lhes perdoeis; porque Vós sois o
Senhor nosso Deus. Sl. Tende
compaixão de mim, Senhor, tende
compaixão de mim, porque a minha
alma confia em Vós. V. Glória ao
Pai.

POSTCOMMUNIO
Oremus. Percepta nobis, Domine,
praebeant sacramenta subsidium, ut tibi
grata sint nostra jejunia, et nobis
proficiant ad medelam. Per Dominum
nostrum Jesum Christum. Qui vivis et
regnas in cum Deo Patri in unitate Spiritus
Sancti, Deus, unum Deum. Per omnia
saecula saeculorum.

Oremos. Fazei, Senhor, que a recepção
deste sacramento Vos torne agradável o
nosso jejum e o faça redundar para cura
dos nossos males. Por Nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco
vive e reina na unidade do Espírito
Santo, pelos séculos dos séculos.
R. Amen

O Celebrante diz então a oração sobre o povo.

Oremus. Humiliáte cápita vestra Deo.
Inclinantes se, Dómine, majestáti tuæ,
propitiátus inténde : ut, qui divino múnere
sunt refécti, cælestibus semper nutriántur
auxíliis. Per Dóminum nostrum Jesum
Christum. V. Benedicámus Dóminum.
R. Deo Gratias
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Oremos. Baixai as vossas cabeças diante
de Deus. Dignai-Vos olhar, Senhor, com
bondade aqueles que se humilham na
vossa presença e fazei que, reanimados
com estes dons divinos, se alimentem
sempre com o socorro celeste. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo. V. Bendigamos ao
Senhor R. Demos graças a Deus.

ORATIO
Oremus: Praesta, Domine, fidelibus tuis:
ut jejuniorum veneranda solemnia, et
côngrua pietate, et secura devotione
percurrant. Per Dominum nostrum
Jesum Christum, Qui Tecum vivit et
regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus,
Per omnia saecula saeculorum.
R. Amen.
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Oremos: Fazei, Senhor, que os
vossos fiéis entrem com piedade
conveniente
nesta
venerável
solenidade dos jejuns e a levem ao
fim com devoção sincera. Por Nosso
Senhor Jesus Cristo, que convosco
vive e reina na unidade do Espírito
Santo. R. Amen.

EPÍSTOLA: (Joel 2, 12-19)
Leitura do Profeta Joel
Agora, pois, diz o Senhor, convertei-vos a Mim de todo o vosso coração, com
jejuns, com lágrimas e com gemidos. E rasgai os vossos corações e não os vossos
vestidos, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é benigno e
compassivo, paciente e de muita misericórdia, e inclinado a suspender o castigo.
Quem sabe se Ele quererá voltar-se para vós e perdoar-vos, e deixar após si
alguma bênção, algum sacrifício e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a
trombeta em Sião, ordenai um jejum sagrado, convocai uma assembléia, fazei vir
todo o povo, adverti a todos em geral que se purifiquem, juntai os velhos,
congregai os pequeninos e os meninos de peito; saia o esposo da sua câmara, e a
esposa de seu leito. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, postos entre o
vestíbulo e o altar, e digam: Perdoa, Senhor, perdoa ao teu povo, e não deixeis
cair a tua herança em opróbrio, de sorte que as nações a dominem; porque os
povos diriam: Onde está o Deus deles? O Senhor olhou com amor ardente a sua
terra e perdoou ao seu povo. E o Senhor falou, e disse ao seu povo: Eis que vou
enviar-vos trigo, e vinho e azeite, e ficareis abastecidos destes gêneros; e não vos
entregarei mais ao insulto das nações, diz o Senhor onipotente.
R. Deo Grátias.

EVANGELHO: Mateus 6, 16-21
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
✣Sequentia Sancti Evangelií
secundum Matthaeum.
R. Glória tibi Domine.

O Senhor seja convosco.
R. E com Vosso espírito.
✣Seqüência do santo Evangelho
segundo Mateus.
R. Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quando jejuais, não queirais
fazer-vos tristes como os hipócritas; porque eles desfiguram os seus rostos,
para mostrar aos homens que jejuam. Na verdade vos digo que (já) receberam
sua recompensa. Mas tu, quando jejuas, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, a
fim de que não pareça aos homens que jejuas, mas a teu Pai, que está presente
ao (que há de mais) secreto, e teu Pai, que vê o secreto, te dará a recompensa.
Não queirais entesourar para vós tesouros na terra onde a ferrugem e a traça
os consome, e onde os ladrões os desenterram e roubam, mas entesourai para
vós tesouros no céu, onde nem a ferrugem, nem a traça os consome, e onde os
ladrões não os desenterram, nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí
está o teu coração.
R. Laus tibi, Christe.

GRADUAL: Salmo 56, 2-4
Miserere mei, Deus, Miserere mei :
quoniam in te confidit anima mea. V.
Misit de caelo, et liberavit me : dedit in
opprobrium conculcantes me.

Tende compaixão de mim, Senhor,
tende compaixão de mim, porque a
minha alma confia em Vós. V. Veio do
Céu e libertou-me e condenou ao
opróbrio os que me espezinhavam.

OFERTÓRIO: Salmo 29, 2-3
Exaltabo te, Domine, quoniam
suscepistis me, nec delectasti inimicos
meos, super me: Domine, clamavi ad
te, et sanasti me.

Louvar-vos-ei, Senhor, porque me
tomastes sob a vossa proteção e não
deixaste que os inimigos motejassem
de mim. Senhor, gritei por Vós e
curaste-me.

TRACTO: Salmo 102, 10
Domine, non secundum peccata nostra,
quae fecimus nos: neque secundum
iniquitates nostras retribuas nobis.
V. (Ps. 78. 8, 9) Domine, ne memineris
iniquitatem nostrorum antiquarum, cito
anticipant nos misericordiae tuae : quia
paupers facti sumus nimis. (Ajoelharse)
V. Adjuva nos, Deus salutaris noster: et
propter gloriam nominis tui, Domine,
libera nos : et propititus esto peccatis
nostris, propter nomen tuum.
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Senhor, não nos trateis conforme
merecem os pecados que fizemos, nem
segundo a ignomínia das nossas
iniquidades.
V. Senhor, não Vos lembreis dos nossos
crimes passados mas mandai-nos a
vossa misericórdia porque somos muito
pobres, Senhor. (Ajoelhar-se todos)
V. Ajudai-nos, ó Deus, nossa salvação e
livrai-nos, Senhor, que assim o pede a
glória do vosso nome. Pelo vosso nome,
sede indulgente com os nossos pecados.

SECRETA
Fac nos, quaesumus, Domine, his
muneribus offerendis convenienter
aptare: quibus ipsius venerabilis
sacramenti celebramus exordium. Per
Dominum nostrum Jesum Christum,
Filius tuus Dominus noster, Qui
Tecum vivit et regnat in unitate
Spiritus Sancti, Deus, Per omnia
saecula saeculorum.R. Amen

Fazei, Senhor, que Vos ofereçamos
devidamente dispostos estes dons,
com os quais celebramos o exórdio
do próprio venerável sacramento.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, que convosco vive e
reina na unidade do Espírito Santo,
pelos séculos dos séculos.
R. Amém
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