COMMUNIO
Io. 10, 14 - Ego sum pastor bonus,
Eu sou o bom pastor, aleluia, e
allelúia: et cognósco oves meas, et
conheço as minhas ovelhas e elas
cognóscunt me meae, allelúia, allelúia. me conhecem a mim, aleluia,
aleluia.
POSTCOMMUNIO
Quaésumus, Dómine Deus noster: ut
Nós Vos suplicamos, Senhor e
sacrosáncta mystéria, quae pro
nosso Deus, que estes sagrados
reparatiónis nostrae munímine
mistérios que instituístes em penhor
contulísti: et praésens nobis remédium da nossa redenção nos sirvam de
esse fácias, et futúrum. Per Dóminum remédio nesta vida e de garantia da
nostrum Iesum Christum, Fílium
outra. Por Nosso Senhor Jesus
tuum, qui tecum vívit et regnat in
Cristo, vosso Filho, que convosco
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
vive e reina na Unidade do mesmo
ómnia saécula saeculórum.
Espírito Santo pelos séculos dos
séculos.
R. - Amen.
R. – Amém.

Forma Extraordinária do Rito Romano

SEGUNDO DOMINGO DEPOIS DA PÁSCOA

INTROITUS
Ps. 32, 5-6 - Misericórdia Dómini A terra está cheia da misericórdia
plena est terra, allelúia: verbo do Senhor, aleluia: foi a palavra
Dómini coeli firmáti sunt, allelúia, do Senhor que fez os céus,
allelúia. Ps. 32, 1 - Exsultáte, iusti, in aleluia, aleluia. Sl. Rejubilai, ó
Dómino: rectos decet collaudátio.
justos, no Senhor: o louvor fica
Glória Patri… Ps. 32, 5-6 - bem aos retos.
Misericórdia Dómini plena est V. Glória ao Pai... A terra está
terra…
cheia...
ORATIO
Deus, qui in Fílii tui humilitáte Ó Deus, que pela humilhação do
iacéntem mundum erexísti: fidélibus vosso Filho levantastes o mundo
tuis perpétuam concéde laetítiam; ut caído, daí aos vossos fiéis a
quos perpétuae mortis eripuísti alegria perpétua; para que gozem
cásibus, gáudiis fácias pérfrui da felicidade eterna os que
sempitérnis. Per eúmdem Dóminum arrancastes dos perigos da eterna
nostrum Iesum Christum Fílium morte. Pelo mesmo Nosso Senhor
tuum, qui tecum vívit et regnat in Jesus Cristo Vosso Filho, que
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per convosco vive e reina na Unidade
ómnia saécula saeculórum. R. do Espírito Santo pelos séculos
dos séculos. R. Amém.
Amen.
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EPISTOLA: 1 Pedro 2, 21-25
Léctio Epístolae B. Petri Apóstoli.
Caríssimos: Cristo sofreu por nós, deixando-vos o exemplo, para que
sigais as suas pisadas; ele não cometeu pecado, nem se encontrou engano
na sua boca; quando O amaldiçoavam, não amaldiçoava; sofrendo, não
ameaçava, mas entregava-se àquele que o julgava injustamente; foi ele
mesmo que levou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro (da
cruz), a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça; por
suas chagas fostes sarados. Porque vós éreis como ovelhas desgarradas,
mas agora vos convertestes ao pastor e bispo das vossas almas.
R. Deo grátias.
ALLELUIA
Allelúia, allelúia.
Aleluia, Aleluia.
Luc. 24, 35 – Cognovérunt discípuli Os discípulos conheceram o Senhor
Dóminum Iesum in fractióne panis. Jesus na fração do pão. Aleluia.
Allelúia.
V. Eu sou o bom pastor e conheço as
Io. 10, 14 - Ego sum pastor bonus: et minhas ovelhas e as que são minhas
cognósco oves meas, et cognóscunt me conhecem. Aleluia.
me meae. Allelúia.
EVANGELHO: João 10, 11-16
Dominus vobiscum.
O Senhor seja convosco
R. Et cum spiritu tuo.
R. E com vosso espírito.
Sequentia
Sancti
Evangélii Seqüência do santo Evangelho
secundum Joannem
segundo João.
R. Glória tibi, Domine.
R. Glória a Vós, Senhor.
Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu sou o bom pastor. O bom
pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Porém o mercenário e o que não é
pastor, de quem não são propriedade as ovelhas, vê vir o lobo, e deixa as
ovelhas, e foge; e o lobo arrebata e faz desgarrar as ovelhas. O mercenário
foge, porque é mercenário, e porque não se importa com as ovelhas. Eu
sou o bom pastor, e conheço as minhas (ovelhas), e as minhas (ovelhas)
conhecem-me. Como o Pai me conhece, assim eu conheço o Pai; e dou a
minha vida pelas minhas ovelhas. Tenho também outras ovelhas que não
são deste aprisco; e importa que eu as traga, e elas ouvirão a minha voz, e
haverá um só rebanho e um só pastor.
R. Laus tibi, Christe.
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PREFÁCIO DA PÁSCOA
Vere dignum et justum est, aequum et
salutare, te quidem Domine omni
tempore, sed in hoc potissimum
gloriosis praedicare, cum Pascha
nostrum immolatus est Christus. Ipse
enim verus est Agnus 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 militia
coelestis exercitus, hymnum gloriae
tuae canimus, sine fine dicentes:: R.
Sanctus etc.

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. Santo etc.

OFERTÓRIO
Ps. 62, 2 et 5 - Deus, Deus meus,ad Deus meu, Deus meu, desde o
te de luce vígilo: et in nómine tuo
romper do dia que velo e vos
levábo manus meas, allelúia.
procuro. Erguerei as mãos ao céu
e invocarei o vosso nome, aleluia.
SECRETA
Benedictiónem nobis, Dómine,
Fazei, Senhor, que esta sagrada
conférat salutárem sacra semper
oblação nos confira uma bênção
oblátio: ut, quod agit mystério,
salutar e que produza em nós os
virtúte perfíciat. Per Dóminum
efeitos dos mistérios que renova.
nostrum Iesum Christum, Fílium
Por Nosso Senhor Jesus Cristo,
tuum, qui tecum vívit et regnat in
vosso Filho, que convosco vive e
unitáte Spíritus Sancti, Deus, per
reina na Unidade do Espírito
ómnia saécula saeculórum.
Santo pelos séculos dos séculos.
R. Amen.
R. – Amém.
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