
PREFÁCIO DA QUARESMA 
Vere dignum et justum est, aequum et 
salutare, nos tibi semper, et ubique gratias 

agere: Domine sancte, Pater Omnipotens, 

aeterne Deus. Qui corporali jejunio vitia 
comprimis, mentem elevas, virtutem 

largiris et praemia : per Christum 

Dominum nostrum. Per quem majestatem 

tuam laudant Angeli, adorant 
Dominationes, tremunt Potestates. Coeli, 

caelorumque Virtutes, ac beata Seraphim, 

socia exsultatione concelebrant. Cum 
quibus et nostras voces, ut admitti jubeas 

deprecamur, supplici confessione 

dicentes: R. Sanctus etc. 

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, por meio do jejum corporal, 

reprimis os vícios, levantais o espírito, 

nos fortaleceis e premiais, 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 

bemaventurados Serafins, unidos todos 

em comum exaltação. Juntas com as 
deles, Vos pedimos aceiteis as nossas 

vozes, que em suplicante louvor Vos 

aclamam: R. Santo etc. 
 

COMUNIO 
Ps. 121, 3-4 - Ierúsalem, quae aedificátur  

ut cívitas, cuius participátio eius in  
idípsum: illuc enim ascendérunt tribus, 

tribus Dómini, ad confiténdum nómini 

tuo, Dómini.  

Jerusalém, cidade santa, cujas partes 

formam um todo admirável, lá sobem 
as tribos do Senhor para louvar o seu 

nome.  

 

POSTCOMMUNIO 
Da nobis, quaésumus, miséricors Deus: ut 

sancta tua, quibus incessánter explémur, 
sincéris tractémus obséquiis, et fidéli 

semper mente sumámus.Per Dóminum 

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

Spíritus Sancti, Deus, per ómnia saécula 

saeculórum. R. Amen. 

Dai, ó Deus de misericórdia, que 

celebremos com piedade sincera e 
recebamos de coração puro os vossos 

santos mistérios, de que sem cessar nos 

alimentamos. 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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INTRÓITO 
Is. 66, 10 et 11 - Laetáre, Ierúsalem: et 

convéntum fácite omnes qui dilígitis  

eam: gaudéte cum laetítia, qui in tristítia 

fuístis: ut exsultétis, et satiémini ab 
ubéribus consolatiónis vestrae. Ps. 121, 

1 - Laetátus sum in his, quae dicta sunt 

mihi: in domum Dómini íbimus. V. 
Glória Patri…Is. 66, 10 et 11 - Laetáre, 

Ierúsalem … 

Rejubila, Jerusalém, e vós todos que 

a amais, reuni-vos para partilhar do 

seu júbilo. Regozijai-vos com ela de 

prazer, vós que tendes vivido na 
tristeza, porque sereis fartos de 

consolações abundantes. Sl. Alegrei-

me naquilo que me foi dito: Iremos 
para a casa do Senhor. V. Glória ao 

Pai... Rejubila, Jerusalém... 
 

 

ORATIO 

Concéde, quaésumus, omnípotens Deus: 

ut qui ex mérito nostrae actiónis 
afflígimur tuae grátiae consolatióne 

respirémus. Per Dóminum nostrum 

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

Deus, per ómnia saécula saeculórum.  

R. Amen. 

Dai, Senhor onipotente, que sendo 

merecidamente castigados pela 
nossa má conduta, encontremos 

refrigério na paz da vossa graça. 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 
 

QUARTO DOMINGO DA QUARESMA 



EPISTOLA: Gal 4, 22-31 
Léctio Epístolae B. Pauli Ap. Ad Gálatas. 

Irmãos: Está escrito que Abraão teve dois filhos: um da escrava e outro da 

(mulher) livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne; e o da livre 

(nasceu) em virtude da promessa; estas coisas foram ditas por alegoria. 

Porque estas (duas mães) são os dois testamentos. Um do monte Sinai, que 

gera para a escravidão: este é (figurado em) Agar; porque o Sinai é um 

monte da Arábia, o qual corresponde à Jerusalém daqui debaixo (isto é, a 

Sinagoga), a qual é escrava com seus filhos. Mas aquela Jerusalém, que é 

de cima, (isto é a Igreja de Jesus figurada em Sara) é livre, e é nossa mãe. 

Porque está escrito: Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz; exulta e clama, 

tu que não estás de parto; porque são muitos mais os filhos da (que estava) 

abandonada (como estéril) que os daquela que tem marido. E nós, irmãos, 

somos filhos da promessa como Isaac. Mas, assim como então aquele que 

tinha nascido segundo a carne perseguia o que tinha nascido segundo o 

espírito, assim (acontece) também agora. Mas o que diz a Escritura? Lança 

fora a escrava e o seu filho, porque o filho da escrava não será herdeiro 

com o filho da livre. Por isso, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da 

livre; e é com esta liberdade que Cristo nos fez livres. R. Deo Grátias. 
 

GRADUAL 
Ps. 121, 1 et 7 - Laetátus sum in his, 

quae dicta sunt mihi: in domum 

Dómini íbimus. V. Fiat pax in 

virtúte tua: et abundántia in túrribus 

tuis.  

Alegrei-me naquilo que foi me dito: 

Iremos para a casa do Senhor. V. 

Haja paz nas tuas torres e 

abundância nos teus celeiros.  

 

TRACTO 
Ps. 124, 1-2 - Qui confídunt in 

Dómino sicut mons Sion: non 

commovébitur in aetérnum, qui 

hábitat in Ierúsalem. Montes in 

circúitu eius: et Dóminus in circúitu 

pópuli sui, ex hoc nunc et usque in 

saéculum. 

Aqueles que confiam no Senhor são 

como a montanha de Sião, porque 

não vacilará jamais o que habita em 

Jerusalém. V. Está cingida de 

montanhas e o Senhor vela em volta 

do seu povo agora e sempre.  

EVANGELHO: João 6, 1-15 
Dominus vobiscum. R. Et cum spiritu tuo. 

Sequentia Sancti Evangélii secundum Joánnem. R. Glória tibi, Domine. 
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Naquele tempo, passou Jesus à outra banda do mar da Galiléia, isto é, de 

Tiberíades; e seguia-o uma grande multidão, porque via os milagres que 

fazia em favor dos que estavam enfermos. Subiu, pois, Jesus a um monte; 

e sentou-se ali com seus discípulos. Ora a Páscoa, a festa dos Judeus, 

estava próxima. Jesus, pois, tendo levantado os olhos, e visto que vinha ter 

com ele uma grande multidão, disse a Filipe: Onde compraremos nós pão, 

para dar de comer a esta gente? Dizia, porém, isto para o experimentar, 

porque sabia o que havia de fazer. Respondeu-lhe Filipe: Duzentos 

dinheiros de pão não bastam para que cada um receba um pequeno bocado. 

Um de seus discípulos, (chamado) André, irmão de Simão Pedro, disse-

lhe: Está aqui um jovem, que tem cinco pães de cevada e dois peixes; mas 

que é isto para tanta gente? Jesus, porém, disse: Fazei sentar essa gente. E 

havia naquele lugar muito feno. Sentaram-se, pois, em número de cerca de 

cinco mil (homens). Tomou, pois, Jesus os pães, e, tendo dado graças, 

distribui-os aos que estavam sentados; e igualmente dos peixes, quanto 

eles queriam. Estando saciados, disse a seus discípulos: Recolhei os 

pedaços que sobejaram, para que não se percam. E eles os recolheram, e 

encheram doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram 

aos que tinham comido. Vendo então aqueles homens o milagre que Jesus 

fizera, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E 

Jesus, sabendo que o viriam arrebatar para o fazerem rei, retirou-se de 

novo ele só para o monte. R. Laus tibi, Christe. 
 

OFERTÓRIO 

Ps. 134, 3 et 6 - Laudáte Dóminum, 

quia benígnus est: psállite nómini 

eius, quóniam suávis est: ómnia 

quaecúmque vóluit, fecit in coelo et 

in terra.  

Louvai o Senhor, porque é bom; 

cantai ao seu nome um salmo; 

porque é suave e fez no Céu e na 

Terra tudo o que quis.  

 

SECRETA 

Sacrifíciis praeséntibus, Dómine, 

quaésumus, inténde placátus: ut et 

devotióni nostrae profíciant, et 

salúti. Per Dóminum nostrum 

Iesum Christum, Fílium tuum, qui 

tecum vívit et regnat in unitáte 

Spíritus Sancti, Deus... R. Amen. 

Dignai-Vos olhar, Senhor, com 

bondade para este sacrifício e 

fazei que nos aproveite ao 

progresso espiritual e à salvação. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, 

vosso Filho... R. – Amem. 
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