
 

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

ágere: Dómine sancte, Pater omnípotente 

aetérne Deus: Qui cum unigénito Filio tuo 
et Spiritu Sancto unus es Deus, unus es 

Dóminus: non in uníus singularitáte 

persónae, sed in uníus Trinitáte 
substántiae. Quod enim de tua glória, 

revelánte te, crédimus, hoc de Fílio tuo, 

hoc de Spíritu Sanco sine differéntia 

discretiónis sentímus. Ut in confessióne 
verae sempiternaéque Deitátis, et in 

persónis propríetas, et in esséntia únitas, 

et in majestáte adorétur aequálitas. Quam 
laudant Angeli atque Archángeli, 

Chérubim quoque ac Séraphim: qui non 

cessant clamáre quotídie, una voce 
dicéntes: 

R. Sanctus... 

 

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

a parte Vos rendamos 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 
duma só pessoa, mas na Trindade duma 

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 os Arcanjos, os Querubins e 

os Serafins, que não cessam de cantar 

dizendo a uma só voz: R. Santo.. 
 

 

COMUNIO: Salmo 77, 29-30 
Manducavérunt, et saturáti sunt nimis, et 

desidérium eórum áttulit eis Dóminus: 
non sunt fraudáti a desidério suo.  

Comeram e saciaram-se muito e o 

Senhor lhes deu o que queriam: não 
foram malogrados os seus desejos.  

 

POSTCOMMUNIO 
Quaésumus, omnípotens Deus, ut qui 

coeléstia aliménta percépimus, per haec 

contra ómnia advérsa muniámur. Per 

Dóminum nostrum Iesum Christum, 
Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, in 

unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia 

sǽcula sæculórum. 

Nós Vos suplicamos, Senhor 

onipotente, que este divino alimento 

que recebemos, nos proteja de todos os 

revezes. 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.  
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INTRÓITO: Salmo 30, 3-4; 30, 2 
ESTO mihi in Deum protectórem et in 

locum refúgii, ut salvum me fácias: 

quóniam firmaméntum meum, et 
refúgium meum es tu: et propter nomen 

tuum dux mihi eris, et enútries me. Ps. 

Dómine, sperávi, non confúndar in 

aetérnum: in iustítia tua líbera me, et 
éripe me. V. Glória Patri... 

SEDE para mim um Deus protetor e 

um lugar de refúgio onde eu possa 

me salvar. Porque Vós sois a minha 
fortaleza e o meu auxílio e, para a 

glória do vosso nome, sereis o meu 

guia e pastor. Sl. Esperei em Vós, 

Senhor, e não serei confundido 
jamais. Pela Vossa justiça livrai-me 

e salvai-me. V. Gloria ao Pai... 

 

COLETA 

Preces nostras, quǽsumus, Dómine, 

cleménter exáudi: atque a peccatórum 
vínculis absolútos, ab omni nos 

adversitáte custódi. Per Dóminum 

nostrum Iesum Christum Fílium tuum, 
qui tecum vívit et regnat in unitáte 

Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula 

sæculórum.  

Dignai-Vos escutar, Senhor, as 

nossas preces e, livres dos laços do 
pecado, defendei-nos de todos os 

males. 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.  
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Forma Extraordinária do Rito Romano 
 

DOMINGO DA QUINQUAGÉSIMA 



EPÍSTOLA: 1 Coríntios 13, 1-13 
Léctio Epístolæ B. Pauli Apóstoli ad Corínthios 

 

Irmãos, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver 

caridade, sou como um bronze que soa, ou como um címbalo que tine. E ainda 
que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, 

e tivesse toda a fé, até ao ponto de transportar montes, se não tiver a caridade, não 

sou nada. E, ainda que distribuísse todos os meus bens no sustento dos pobres, e 

entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, nada disto me 
aproveita. A caridade é paciente, é benigna; a caridade não é invejosa, não é 

temerária; não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os seus próprios 

interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga 
com a verdade; tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca 

há de acabar, mas as profecias passarão, e as línguas cessarão, e a ciência será 

abolida. Porque imperfeitamente conhecemos e imperfeitamente profetizamos. 
Mas, quando vier o que é perfeito, será abolido o que é imperfeito. Quando eu era 

menino, falava das coisas de menino, apreciava as coisas como menino, discorria 

como menino. Mas quando me tornei homem feito, deixei as coisas que eram de 

menino. Nós agora vemos a Deus como por um espelho, em enigma, mas então O 
veremos face a face. Agora conheço-O em parte, mas então eu hei conhecê-Lo, 

como eu mesmo sou dele conhecido. Agora, pois, permanecem necessárias a 

todos, três coisas: a fé, a esperança e a caridade, porém a maior delas é a 
caridade. 

R. Deo Grátias. 
 

GRADUAL: Salmo 76, 15-16 
Tu es Deus, qui facis mirabília solus: 

notam fecísti in géntibus virtútem tuam. 
V. Liberásti in bráchio tuo pópulum 

tuum, fílios Israël et Ióseph.  

Vós sois o Deus que faz coisas 

admiráveis. Revelastes as nações o 
Vosso poder. V. Livrastes com a força 

do vosso braço o Vosso povo, os filhos 

de Israel e José.  

 

TRACTO: Salmo 99, 1-2 
Iubiláte Deo, omnis terra: servíte  
Dómino in lætítia. V. Intráte in 

conspéctu eius, in exsultatióne: scitóte, 

quod Dóminus ipse est Deus. V. Ipse 

fecit nos, et non ipsi nos: nos áutem 
pópulus eius, et oves páscuæ eius. 

Que a Terra inteira entoe um cântico de 
júbilo ao Senhor, e que o sirva com 

alegria. V. Entrai à sua presença 

rejubilantes e sabei que o Senhor é 

nosso Deus. V. Foi Ele quem nos fez e 
não nós a nós mesmos. Nós somos o seu 

povo e ovelhas dos seus pascigos. 
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EVANGELHO: Lucas 18, 31-43 
Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

✣ Sequentia Sancti Evangelií 

secundum Lucam. 

R. Glória tibi Domine. 

O Senhor seja convosco. 

R. E com Vosso espírito. 

✣ Seqüência do santo Evangelho 

segundo Lucas. 

R. Glória a Vós, Senhor. 
 

Naquele tempo tomou Jesus à parte os doze, e disse-lhes: Eis que vamos para 
Jerusalém, e será cumprido tudo o que está escrito pelos profetas relativo ao 

Filho do Homem. Porque ele será entregue aos gentios, e será escarnecido, e 

acoitado e cuspido; e depois de o açoitarem, o matarão e ressuscitará ao 

terceiro dia. E eles nada disso compreenderam, e este discurso era para eles 
obscuro, e não penetravam coisa alguma do que lhes dizia. E sucedeu que, 

aproximando-se ele de Jericó, estava sentado a borda da estrada um cego 

pedindo esmola. E, ouvindo a turba que passava, perguntou o que era aquilo. 
E disseram-lhe que era Jesus Nazareno que passava. Então ele clamou, 

dizendo: Jesus, Filho de Davi, tende piedade de mim! E os que iam adiante 

repreendiam-no para que se calasse. Porém ele cada vez gritava mais: Filho 
de Davi, tende piedade de mim! E Jesus, parando, mandou que o trouxessem. 

E, quando ele chegou, interrogou-o, dizendo: Que queres que Eu te faça? E 

ele respondeu: Senhor, faze com que eu veja. E Jesus disse-lhe: Vê, a tua fé te 

salvou. E, imediatamente, viu, e foi-O seguindo, glorificando a Deus. E todo 
o povo, vendo isto, deu louvor a Deus. 

R. Laus tibi, Christe. 

 

OFERTÓRIO: Salmo 118, 12-13 
Benedíctus es, Dómine, doce me 

iustificatiónes tuas: in lábiis meis 
pronuntiávi ómnia iudícia oris tui. 

Senhor, Vós sois bendito, ensinai-

me a andar nos caminhos da Vossa 
lei e a pronunciar com os meus 

lábios os decretos da sua boca.  
 

SECRETA 
Hæc hóstia, Dómine, quaésumus, 

emúndet nostra delícta: et ad 

sacrifícium celebrándum, subditórum 

tibi córpora mentésque sanctíficet. Per 
Dóminum nostrum Iesum Christum, 

Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat, 

in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per 
Ómnia sǽcula sæculórum. R. Amen 

 

Que esta vítima, Senhor, nos 

purifique dos nossos crimes e  

santifique o corpo e a alma dos teus  

súditos para celebrar dignamente 
este sacrifício. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, Vosso Filho, que sendo 

Deus, vive e reina Convosco na 
unidade do Espírito Santo pelos 

séculos dos séculos. R. Amém 
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