
PREFÁCIO DA SANTÍSSIMA TRINDADE 
 

Vere dignum et justum est, aequum et 
salutáre, nos tibi semper et ubíque grátias 

ágere: Dómine sancte, Pater omnípotens, 

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.. 
 

COMMUNIO (Salmo 84, 13) 
 

Dóminus dabit benignitátem: et terra 

nostra dabit fructum suum.  

O Senhor dará a sua benignidade, e a 

nossa terra dará o seu fruto.  

 
POSTCOMMUNIO 

Suscipiamus, Dómine, misericórdiam 

tuam in médio templi tui: ut reparatiónis 

nostrae ventúra solémnia cóngruis 
honóribus praecedámus. Per Dóminum 

nostrum Jesum Christum, Fílium tuum, 

qui tecum vivit et regnat in unitáte 

Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula 
saeculórum. 

R. Amen. 

Possamos nós, Senhor, receber a vossa 

misericórdia no Vosso templo, a fim de 

podermos antecipar, com as devidas 
homenagens, as próximas solenidades 

da nossa Redenção. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e 

reina convosco na Unidade do Espírito 
Santo, pelos séculos dos séculos.  

R. Amem. 
 

Subsídio Litúrgico, segundo o Motu Próprio Summorum Pontificum de Sua Santidade o Papa 

Bento XVI. Disponível em: http://subsidioliturgico.blogspot.com 
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INTROITO (Salmo 24, 1-4) 
 

AD TE levávi animam meam Deus 
meus, in te confído, non erubéscam: 

neque irrideant me inimici mei: étenim 

univérsi, qui te exspéctant, non 
confundéntur. Ps. Vias tuas, Dómine, 

demónstra mihi: et sémitas tuas édoce 

me. Glória Patris, et Filio, et Spirítui 

Sancto. Sicut erat in princípio, et nunc, 
et semper, et in saécula saeculórum. 

Amen. Ad te levávi ánimam meam. 

 

Para Vós elevei a minha alma; meu 
Deus em Vós confio: Não me 

envergonharei nem zombarão de 

mim os meus inimigos, pois nunca 
serão confundidos todos aqueles que 

em Vós confio. Sl. Mostre-me, 

Senhor, os vossos caminhos e 

ensina-me os vossos atalhos. Glória 
ao Pai, e ao Filho e ao Espírito 

Santo. Assim como era no princípio, 

agora e sempre e por todos os 
séculos dos séculos. Amem. A Vós 

elevei a minha alma. 

 
 

ORATIO (COLETA) 
 

Excita, quaésumus, Dómine, poténtiam 

tuam, et veni: ut ab imminéntibus 

peccatórum nostrórum perículis, te 
mereámur protegente éripi, te liberánte 

salvári: Qui vivis et regnas cum Deo 

Patre in unitate Spíritus Sancti Deus, per 
omnia saécula saeculorum. 

R. Amen 
 

Manifestai, Senhor, o vosso poder, e 

vinde, para que, pela Vossa 

proteção, mereçamos ser livres dos 
perigos iminentes de nossos pecados 

e com o vosso auxilio alcancemos a 

salvação. Vós que sendo Deus, 
viveis e reinais com Deus Pai na 

unidade do Espírito Santo, por todos 

os séculos dos séculos. 

R. Amem 
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Forma Extraordinária do Rito Romano 
 

MISSA DO PRIMEIRO 

DOMINGO DO ADVENTO 

http://subsidioliturgico.blogspot.com/


 
EPISTOLA (Rm XIII, 11-14) 

Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Romanos. 

Irmãos: Sabeis bem em que tempo estamos: Chegou, por isso, a hora de 

despertarmos do sono. Na verdade, agora está mais perto a nossa salvação, do que 
quando abramos a fé. A noite passou, e o dia aproxima-se. Atiremos para longe, 

portanto as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Caminhemos como 

de dia, honestamente, não em orgias e na embriaguez, não na luxúria, nem nas 
dissoluções, não em contendas nem em invejas; mas revesti-vos do Senhor Jesus 

Cristo. 

R. Deo grátias. 

 
GRADUAL (Salmo 24, 3-4) 

 

Univérsi, qui te exspéctant, non 

confundétur, Dómine. Vias tuas, 

Dómine, notas fac mihi: et sémitas tuas 
édoce me.  

Todos os que esperam em Vós, Senhor, 

não serão confundidos. Mostre-me, 

Senhor, os Vossos caminhos, e ensina-
me os Vossos atalhos.  

 

ALELUIA (Salmo 84, 8) 
 

Allelúia, allelúia. 

Osténde nobis, Dómine, misericórdiam 

tuam: et salutáre tuum da nobis. 
Allelúia. 

Aleluia, Aleluia. 

Mostrai-nos, Senhor, a Vossa 

misericórdia, e concedei-nos a Vossa 
salvação. Aleluia. 

 

EVANGELHO (Lc XXI, 25-33) 
 

Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

Sequentia Sancti Evangélii 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. 
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Naquele tempo: Disse Jesus a seus discípulos: Haverá sinais no sol, na lua, 
nas estrelas, e, na terra, consternação dos povos, pela confusão do bramido do 

mar e das ondas, mirrando-se os homens de susto, na expectativa do que virá 

sobre todo o mundo; porque as forças cósmicas abalar-se-ão. Ver-se-á, então, 
o Filho do Homem vir sobre uma nuvem, com grande poder e majestade. 

Quando começarem, pois, a  cumprir-se estas coisas, reparai e levantai as 

vossas frontes, porque está próxima a vossa redenção. Disse-lhes, ainda, esta 
parábola: Vede a figueira e as restantes árvores: quando começam a 

desabrochar, sabes que está próximo o Verão; assim, também, quando virdes 

que acontecem estas coisas, sabei que está próximo o Reino de Deus. Em 

verdade vos digo que não passará esta geração, sem que todas estas coisas se 
cumpram. O céu e a terra passará; mas as minhas palavras, essas jamais 

passarão. 

R. Laus tibi, Christe. 
 

 

ANTÍPHONA AD OFFERTÓRIUM (Salmo 24, 1-3) 
 

Ad te levávi ánimam meam; Deus 

meus, in te confido, non erubéscam: 

neque irrídeant me inimíci mei: étenim 
univérsi, qui te exspéctant non 

confundéntur.  

Para Vós, Senhor, levantei a minha 

alma, meu Deus, em Vós confio; 

não me envergonharei, nem os meus 
inimigos se vangloriarão de mim, 

porque nunca serão confundidos 

todos aqueles que esperam em Vós. 

 
 

SECRETA 
 

Haec sacra nos, Dómine, poténti 

virtúte mundátos, ad suum fáciant 

purióres veníre princípium. Per 
Dóminum nostrum, Jesum Christum 

Filium tuum, qui tecum vivit et regnat 

in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per 
ómnia saécula saeculórum. 

R. - Amen. 

Fazei, Senhor, que, purificados pela 

poderosa virtude destes dons 

sagrados, alcancemos, mais puros, a 
fonte destes mesmos dons. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 

Filho, que, sendo Deus, vive e reina 
convosco na Unidade do Espírito 

Santo, pelos séculos dos séculos. 

R. – Amen. 
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