
PREFÁCIO DA SANTA CRUZ 
Vere dignum et iustum est, aequum et 
salutare, nos tibi semper, et ubique gratias 

agere: Domine sancte, Pater omnipotens, 

aeterne Deus. Qui salutem humani generis 
in ligno crucis constituisti: ut, unde mors 

oriebatur, inde vita resurgeret: et qui in 

ligno vincebat, in ligno quoque vinceretur, 

per Christum Dominum nostrum. Per 
quem maiestatem tuam laudant Angeli, 

adorant Dominationes, tremunt Potestates. 

Coeli, coelorumque Virtutes, ac beata 
Seraphim, socia exsultatione concelebrant. 

Cum quibus et nostras voces, ut admitti 

iubeas, deprecamur, supplici confessione 
dicentes. R. Sanctus .... 

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 
no madeiro da Cruz pusestes a salvação 

do gênero humano, a fim de que, donde 

nascera a morte, daí ressurgira a vida, e 

aquele que no madeiro vencera, no 
madeiro fosse vencido, 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 exultação. Juntas com as deles, 

Vos pedimos aceiteis as nossas vozes, 

que em súplice louvor Vos aclamam: 

R. Santo... 
 

COMUNIO 
I Cor. 11, 24 et 25 - Hoc corpus, quod pro 

vobis tradétur: hic calix novi testaménti 

est in meo sánguine, dicit Dóminus: hoc 

fácite, quotiescúmque súmitis, in meam 
commemoratiónem. 

Este é o meu Corpo, que será entregue 

por Vós. Este é o cálice do Novo 

Testamento fundado no meu sangue, 

diz o Senhor. Isto fazei, todas as vezes 
que receberdes, em minha memória.  

 

POSTCOMMUNIO 
Adésto nobis, Dómine Deus noster: et 

quos tuis mystériis recreásti, perpétuis 

defénde subsídiis. Per Dóminum nostrum 
Iesum Christum, Fílium tuum, qui tecum 

vívit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, 

Deus, per ómnia saécula saeculórum. R. 

Amen. 

Assisti-nos, Senhor, e defendei com a 

vossa eterna proteção aqueles que 

reanimastes com estes santos mistérios. 
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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Até a Páscoa omite-se o salmo Judica me e o Glória ao Pai no Intróito 
 

INTRÓITO 
Ps. 42, 1-2 - Iúdica me, Deus, et 
discérne cáusam meam de gente non 

sancta: ab hómine iníquo et dolóso éripe 

me: quia tu es Deus meus, et fortitúdo 
mea. Ps. 42, 3 - Emítte lucem tuam et 

veritátem tuam: ipsa me deduxérunt, et 

adduxérunt in montem sanctum tuum, et  

in tabernácula tua. Ps. 42, 1-2 - Iúdica 
me, Deus … 

Julgai-me, Senhor, discerni a minha 
causa deste povo ímpio e arrancai-

me das mãos do homem iníquo e 

enganador. Porque Vós sois o meu 
Deus e a minha fortaleza. Sl. Enviai, 

Senhor, lá do Céu a vossa luz e a 

vossa verdade, para que me  

conduzam ao vosso monte santo e 
aos vossos tabernáculos. 

Julgai-me, Senhor... 
 

ORATIO 

Quaésumus, omnípotens Deus, famíliam 

tuam propítius réspice: ut, te largiénte, 

regátur in córpore, et, te servánte, 

custodiátur in mente. Per Dóminum 
nostrum Iesum Christum Fílium tuum, 

qui tecum vívit et regnat in unitáte 

Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula 
saeculórum. R. - Amen. 

Olhai, Senhor, com bondade para o 

vosso povo; governai-o com a vossa 

graça no corpo e defendei-o com a 

vossa assistência na alma. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, 

que convosco vive e reina na 

Unidade do Espírito Santo. R. 

Amém. 
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Forma Extraordinária do Rito Romano 
 

PRIMEIRO DOMINGO DA PAIXÃO 



EPISTOLA: Heb 9, 11-15 
Léctio Epístolae B. Pauli Apóstoli ad Hebraéos. 

Irmãos: Cristo, vindo como Pontífice dos bens futuros, pelo meio de um 

tabernáculo mais excelente e perfeito, não feito por mão de homem, isto é, 

não desta criação, e não com o sangue dos bodes ou dos bezerros, mas com 

o seu próprio sangue, entrou uma só vez no Santo dos Santos, depois de ter 

adquirido uma redenção eterna. Portanto, se o sangue dos bodes e dos 

touros, e a cinza duma novilha aspergindo os impuros, os santifica quanto 

à pureza da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo 

se ofereceu a Si mesmo sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência 

das obras da morte para servir a Deus vivo? E por isso Ele é mediador do 

Novo Testamento, a fim de que intervindo a morte para o perdão daquelas 

prevaricações que havia sob o primeiro Testamento, os chamados recebam 

a herança eterna que lhes foi prometida em Cristo Jesus Nosso Senhor. 

R. Deo Grátias. 
 

GRADUAL 
Ps. 142, 9 et 10 - Éripe me, Dómine, 

de inimícis meis: doce me fácere 

voluntátem tuam. Ps. 17, 48-49 - 

Liberátor meus, Dómine, de 

géntibus iracúndis: ab insurgéntibus 

in me exaltábis me: a viro iníquo 

erípies me.  

Arrancai-me, Senhor, das mãos dos 

meus inimigos e ensinai-me os 

caminhos da vossa vontade. V. 

Porque Vós sois quem me salvais da 

fúria do povo e que me exaltais 

sobre aqueles que se insurgem 

contra mim: arrancar-me-eis das 

mãos do homem perverso. 
 

TRACTO 
Ps. 128, 1-4 - Saepe expugnavérunt 

me a iuventúte mea. V. Dicat nunc 

Israël: saepe expugnavérunt me a 

iuventúte mea. V. Étenim non 

potuérunt mihi: supra dorsum meum 

fabricavérunt peccatóres. V. 

Prolongavérunt iniquitátes suas: 

Dóminus iustus concídit cervíces 

peccatórum.  

Muitas vezes me tem combatido 

desde os dias da minha juventude. 

V. Israel que o diga: muitas vezes 

me combateram desde a minha 

juventude. V. Mas não se tiveram 

comigo: sobre as minhas costas 

trabalhavam os pecadores. V. 

Prolongaram as suas iniquidades, 

porém Deus, que é justo, cortará as 

cervizes dos pecadores. 
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EVANGELHO: João 8, 46-59 
Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. 

Sequentia Sancti Evangélii secundum Joánnem. R. Glória tibi, Domine. 

Naquele tempo, disse Jesus às turbas dos Judeus: Qual de vós Me arguirá 

de pecado? Se Eu vos digo a verdade, porque Me não credes? O que é de 

Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso vós não as ouvis, porque não sois 

de Deus. Responderam então os judeus, e disseram-Lhe: Não dizemos nós 

com razão que tu és um samaritano, e que tens demônio? Jesus respondeu: 

Eu não tenho demônio, mas honro meu Pai, e vós a mim desonraste-Me. E 

Eu não busco a minha glória; há quem tome cuidado dela, e fará justiça. 

Em verdade, em verdade vos digo: Quem guardar a minha palavra, não 

verá a morte eternamente. Disseram-Lhe, pois, os Judeus: Agora 

reconhecemos que estás possesso do demônio. Abraão morreu e os 

Profetas, e Tu dizes: Quem guardar a minha palavra, não provará a morte 

eternamente. Porventura és maior do que nosso pai Abraão, que morreu? E 

os Profetas também morreram. Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: 

Se eu me glorifico a mim mesmo, não é nada a minha glória; meu Pai é 

que me glorifica: Aquele que vós dizeis que é vosso Deus. Mas vós não O 

conhecestes; Eu sim, conheço-O; e se disser que não o conheço, serei 

mentiroso como vós. Mas conheço- O, e guardo a sua palavra. Abraão, 

vosso pai, suspirou por ver o meu dia; viu-o, e ficou cheio de gozo. 

Disseram-Lhe, por isso, os Judeus: Tu ainda não tens cinqüenta anos, e 

viste Abraão? Disse-lhes Jesus: Em verdade, em verdade vos digo que 

antes que Abraão fosse feito, Eu sou. Então pegaram em pedras para Lhe 

atirarem; mas Jesus encobriu-se, e saiu do Templo. R. Laus tibi, Christe. 
 

OFERTÓRIO 
Ps. 118, 17 et 107 - Confitébor tibi, 
Dómine, in toto corde meo: retríbue 

servo tuo: vivam, et custódiam 

sermónes tuos: vivífica me secúndum 
verbum tuum, Dómine.  

Louvar-Vos-ei, Senhor, com toda a 
minha alma. Abençoai o vosso 

servo. Viverei e guardarei a vossa 

palavra. Vivificai-me, segundo a 
vossa palavra, Senhor.  

 

SECRETA 
Haec múnera, quaésumus, Dómine, et 

víncula nostrae pravitátis absólvant, et 
tuae nobis misericórdiae dona 

concílient. Per Dóminum nostrum 

Iesum Christum.... R. Amen. 

Fazei, Senhor, que estes dons nos 

libertem dos laços da nossa maldade 
e nos conciliem a graça da vossa 

misericórdia. Por NSJC, Vosso 

Filho... R. Amém. 
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