ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens,
ætérne Deus: Qui cum unigénito Filio tuo
et Spiritu Sancto unus es Deus, unus es
Dóminus: non in uníus singularitáte persónæ, sed in uníus Trinitáte substántiæ.
Quod enim de tua glória revelánte te crédimos, hoc de Fílio tuo, hoc de Spíritu
Sancto, sine differéntia discreciónis sentímus. Ut in confessióne veræ sempiternǽque Deitátis, et in persónis propríetas,
et in esséntia únitas, et in majestate adorétur æquálitas. Quam laudant Angeli atque
Archángeli, Chérubim quoque ac Séraphim: qui non cessant clamáre quotídie,
una voce dicéntes:
R. Sanctus...

parte Vos rendemos 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 de uma só
pessoa, mas na Trindade de uma 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 Arcanjos, os
Querubins e os Serafins, que não cessam de cantar dizendo uma só voz:
R. Santo...

COMUNHÃO: João 2, 7-8; 2, 10-11

Dicit Dóminus: Impléte hydrias aqua,
et ferte architriclíno. Cum gustásset
architriclínus aquam vinum factam,
dicit sponso: Servásti bonum vinum
usque adhuc. Hoc signum fecit Iesus
primum coram discípulis suis.

O Senhor disse: Enchei as talhas de
água e levai ao arquitriclino. Tendo
este provado a água convertida em
vinho, disse para o esposo: Guardaste o melhor vinho até agora. Este
foi o primeiro milagre de Jesus diante dos seus discípulos.

PÓS-COMUNHÃO

Augeátur in nobis, quǽsumus Dómine, tuæ virtútis operátio: ut divínis
vegetáti sacraméntis, ad eórum promíssa capiénda, tuo múnere praeparémur. Per Dóminum nostrum Iesum
Christum, Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen.

Aumentai, Senhor, em nós a ação do
vosso poder e fazei que a recepção
dos vossos divinos mistérios nos
prepare para recolhermos os frutos
eternos de que estes mesmos mistérios encerram a promessa. 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.

Extraido do blog:
www.subsidioliturgico.blogspot.com
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2° DOMINGO DEPOIS DA
EPIFANIA
***MISSA DO DIA***

INTRÓITO: Salmo 65, 4; Salmo 65, 1-2
Ps. 65, 4 - OMNIS terra adóret te,
Deus, et psallat tibi: psalmum dicat
nómini tuo, Altíssime.
Ps. 65, 1-2 - Iubiláte Deo, omnis terra,
psalmum dícite nómini eius: date
glóriam laudi eius.
Glória Patri...
Ps. 65, 4 - Omnis terra adóret te...

Sl. 65, 4 – A TERRA inteira adorarvos-á, Senhor, entoar-vos-á um cântico; entoará um cântico ao vosso
nome, ó Altíssimo.
Sl. 65, 1-2 – Que a Terra toda aclame ao Senhor e cante a glória do
seu nome, que se glorie de o louvar.
V. Gloria ao Pai...
Sl. 65, 4 – A TERRA inteira adorarvos-á...

COLETA
Omnípotens sempitérne Deus, qui
cæléstia simul et terréna moderáris:
supplicatiónes pópuli tui cleménter
exáudi; et pacem tuam nostris
concéde tempóribus. Per Dóminum
nostrum Iesum Christum, Fílium
tuum, qui tecum vivit et regnat, in
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
ómnia sǽcula sæculórum.
R. Amen

Ó Deus eterno e onipotente, que
governais todas as coisas da terra e
do céu, ouvi clemente as preces do
vosso povo e daí a paz aos nossos
tempos de perturbação. 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
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EPÍSTOLA: Romanos 12, 6-16
Léctio Epístolæ B. Pauli Apóstoli ad Romános

Temos dons diferentes, conforme a graça que nos foi conferida. Aquele
que tem o dom da profecia, exerça-o conforme a fé. Aquele que é
chamado ao ministério, dedique-se ao ministério. Se tem o dom de
ensinar, que ensine; o dom de exortar, que exorte; aquele que distribui
as esmolas, faça-o com simplicidade; aquele que preside, presida com
zelo; aquele que exerce a misericórdia, que o faça com afabilidade.
Que vossa caridade não seja fingida. Aborrecei o mal, apegai-vos
solidamente ao bem. Amai-vos mutuamente com afeição terna e
fraternal. Adiantai-vos em honrar uns aos outros. Não relaxeis o vosso
zelo. Sede fervorosos de espírito. Servi ao Senhor. Sede alegres na
esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Socorrei
às necessidades dos fiéis. Esmerai-vos na prática da hospitalidade.
Abençoai os que vos perseguem; abençoai-os, e não os praguejeis.
Alegrai-vos com os que se alegram; chorai com os que choram. Vivei
em boa harmonia uns com os outros. Não vos deixeis levar pelo gosto
das grandezas; afeiçoai-vos com as coisas modestas. Não sejais sábios
aos vossos próprios olhos.
R. Deo Grátias.

GRADUAL: Salmo 106, 20-21
Misit Dóminus verbum suum, et
sanávit eos: et erípuit eos de intéritu
eórum.
Confiteántur Dómino misericórdiæ
eius: et mirabília eius fíliis hóminum.

O Senhor mandou-os o seu verbo e
curou-os e livrou-os da perdição.
V. louvemos o Senhor pela sua
misericórdia e pelas maravilhas que
fez para salvar os homens.

ALELUIA: Salmo 148, 2
Allelúia, allelúia.
V. Laudáte Dóminum, omnes Ángeli
eius: laudáte eum, omnes virtútes
eius. Allelúia.

Aleluia, aleluia.
V. Anjos de Deus, louvai o Senhor e
vós, exércitos do céu, glorificai-o.
Aleluia.

EVANGELHO: João 2, 1-11
Dominus vobiscum.
R. Et cum spiritu tuo.
✣ Sequentia Sancti Evangelií secundum Joánnem.
R. Glória tibi Domine.

O Senhor seja convosco.
R. E com Vosso espírito.
✣ Seqüência do santo Evangelho
segundo João.
R. Glória a Vós, Senhor.
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Três dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galiléia, e achava-se
ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus
discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: Eles já
não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: Mulher, isso compete a nós?
Minha hora ainda não chegou. Disse, então, sua mãe aos serventes:
Fazei o que ele vos disser. Ora, achavam-se ali seis talhas de pedra para
as purificações dos judeus, que continham cada qual duas ou três
medidas. Jesus ordena-lhes: Enchei as talhas de água. Eles encheramnas até em cima. Tirai agora, disse-lhes Jesus, e levai ao chefe dos
serventes. E levaram. Logo que o chefe dos serventes provou da água
tornada vinho, não sabendo de onde era (se bem que o soubessem os
serventes, pois tinham tirado a água), chamou o noivo e disse-lhe: É
costume servir primeiro o vinho bom e, depois, quando os convidados
já estão quase embriagados, servir o menos bom. Mas tu guardaste o
vinho melhor até agora. Este foi o primeiro milagre de Jesus; realizou-o
em Caná da Galiléia. Manifestou a sua glória, e os seus discípulos
creram nele.
R. Laus tibi, Christe.
OFERTÓRIO: Salmo 65, 1-2
Iubiláte Deo, univérsa terra: psalmum
dícite nómini eius: veníte, et audíte, et
narrábo vobis, omnes qui timétis
Deum, quanta fecit Dóminus ánimæ
meæ. Allelúia.

Que a Terra inteira aclame ao
Senhor e entoe um cântico ao seu
nome: Vinde e ouvi e contar-vos-ei,
a vós todos que temeis o Senhor,
quanto ele fez pela minha alma,
Aleluia.

SECRETA

Obláta, Dómine, múnera sanctífica:
nosque a peccatórum nostrórum
máculis emúnda. 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 santificar, Senhor, os
dons que vos oferecemos e lavainos da nódoa dos nossos pecados.
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

PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE
Vere dignum et justum est, aequum et
salutare, nos tibi semper et ubíque grátias

É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre e em toda a
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