
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. 5, 2-4 - Intéllige clamórem meum: 

inténde voci oratiónis meae, Rex meus, et 
Deus meus: quóniam ad te orábo, 

Dómine.  

Ouvi o meu clamor e atendei, ó meu 

Deus e Senhor, às vozes da minha 
oração, porque é por Vós, Senhor, que 

eu chamo.  
 

POSTCOMMUNIO 
Súpplices te rogámus, omnípotens Deus: 

ut, quos tuis réficis sacraméntis, tibi étiam 

plácitis móribus dignánter deservíre 
concédas. Per Dóminum nostrum Iesum 

Christum, Fílium tuum, qui tecum vívit et 

regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per 
ómnia saécula saeculórum. R. Amen. 

Nós Vos suplicamos, Senhor 

onipotente, que façais que dignamente 

Vos sirvam os que alimentais com estes 
sacramentos. 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 
Ps. 24, 6-3 et 22 – Reminíscere 

miseratiónum tuárum, Dómine, et 

misericórdiae tuae, quae a século sunt:  
ne unquam dominéntur nobis inimíci 

nostri: líbera nos, Deus Israël, ex 

ómnibus angústiis nostris. Ps. 24, 1-2 - 
Ad te, Dómine, levávi ánimam meam, 

Deus meus, in te confído, non 

erubéscam. Glória Patri… Ps. 24, 6-3 et 

22 – Reminíscere miseratiónum 
tuárum… 

Recordai-Vos, Senhor, da vossa 

misericórdia e da vossa piedade, que 

já vêm desde o princípio, e não 
deixeis que os inimigos nos 

sobrepujem, mas livrai-nos, ó Deus 

de Israel, de toda a nossa aflição. Sl. 
A Vós, Senhor, levantei a minha 

alma. Tenho confiança em Vós, ó 

meu Deus, por isso não serei 

confundido. Glória ao Pai... 
Recordai-Vos, Senhor...  

 

ORATIO 

Deus, qui cónspicis omni nos virtúte 
destítui: intérius exteriúsque custódi: ut 

ab ómnibus adversitátibus muniámur in 

córpore, et a pravis cogitatiónibus 

mundémur 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. 

Ó Deus, que nos vedes destituídos 
de toda virtude, guardai-nos interior 

e exteriormente e, defendendo o 

nosso corpo de toda a adversidade, 

purificai a nossa alma dos maus 
pensamentos. 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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Forma Extraordinária do Rito Romano 
 

SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA 



EPISTOLA: 1 Tess 4, 1-7 
Léctio Epístolae B. Pauli Ap. Ad Thessalonicénces; 

Irmãos: Nós vos rogamos e suplicamos no Senhor Jesus que, como 

aprendestes de nós, de que maneira deveis andar e agradar a Deus, assim 

andeis para ir progredindo cada vez mais (na perfeição). Pois sabeis que 

preceitos vos dei, por parte do Senhor Jesus. Porquanto esta é a vontade de 

Deus, a vossa santificação: que eviteis a fornicação, que cada um de vós 

saiba possuir o seu corpo em santidade e honra, não nas paixões da 

concupiscência, como fazem os Gentios, que não conhecem a Deus; e que 

ninguém oprima ou engane o seu irmão em qualquer assunto, porque o 

Senhor é vingador de todas estas coisas, como já vos dissemos e 

atestamos. Porque Deus não vos chamou para a imundície, mas para a 

santidade em Jesus Cristo Nosso Senhor. 

R. Deo Grátias. 
 

 

 

GRADUAL 
Ps. 24, 17-18 - Tribulatiónes cordis 

mei dilatátae sunt: de necessitátibus 

meis éripe me, Dómine. V. Vide 

humilitátem meam, et labórem 

meum: et dimítte ómnia peccáta 

mea.  

A angústia do meu coração dilatou-

se, arrancai-me, Senhor, da minha 

extrema miséria. V. Vede onde caí e 

como sofro e perdoai todos os meus 

pecados.  

 

 

TRACTO 
Ps. 105, 1-4 - Confitémini Dómino, 

quóniam bonus: quóniam in 

saéculum misericórdia eius. V. Quis 

loquétur poténtias Dómini: audítas 

fáciet omnes láudes eius? V. Beáti 

qui custódiunt iudícium, et fáciunt 

iustítiam in omni témpore. V. 

Meménto nostri, Dómine, in 

beneplácito pópuli tui: vísita nos in 

salutári tuo. 

Louvai ao Senhor, porque Ele é 

bom, porque é terna a sua 

misericórdia. V. Quem cantará as 

maravilhas do Senhor, e publicará os 

seus louvores? V. Ditosos os que 

guardam a justiça e a praticam a 

todo o tempo. V. Lembrai-Vos, 

Senhor, de nós segundo o amor que 

tendes ao vosso povo, e visitai-nos 

com a vossa salvação.  
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EVANGELHO: Mateus 17, 1-9 
Dominus vobiscum. 

R. Et cum spiritu tuo. 

Sequentia Sancti Evangélii secundum 
Mattháeum. 

R. Glória tibi, Domine. 

O Senhor seja convosco 

R. E com vosso espírito. 

Seqüência do santo Evangelho 
segundo Mateus. 

R. Glória a Vós, Senhor. 

Naquele tempo, tomou Jesus consigo Pedro e Tiago e João, seu irmão, e 

levou-os à parte a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E o seu 

rosto ficou refulgente como o sol, e as suas vestiduras tornaram-se brancas 

como a neve. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com Ele. E 

Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é nós estarmos aqui; 

se queres, façamos aqui três tabernáculos, um para ti, um para Moisés, e 

outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem 

resplandecente os envolveu; e eis que (saiu) da nuvem uma voz que dizia: 

Este é o meu Filho dileto em quem pus toda a minha complacência; ouvi-

o. E, ouvindo isto, os discípulos caíram de bruços, e tiveram grande medo. 

Porém Jesus aproximou-se deles, e tocou-os, e disse-lhes: Levantai-vos, e 

não temais. Eles então, levantando os olhos, não viram ninguém mais 

senão Jesus. E, quando desciam do monte, Jesus ordenou-lhes, dizendo: 

Não digais a ninguém o que vistes, até que o Filho do homem ressuscite 

dos mortos. 

R. Laus tibi, Christe. 
 

OFERTÓRIO 
Ps. 118, 47 et 48 - Meditábor in 

mandátis tuis, quae diléxi valde: et 
levábo manus meas ad mandáta tua, 

quae diléxi.  

Meditarei nos teus preceitos, que 

amei com ardor; e levantarei as 
minhas mãos para cumprir os teus 

mandamentos, que amei.  

 

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, per ómnia saécula saeculórum. 

R. Amen. 

Dignai-Vos olhar, Senhor, com 

bondade para este sacrifício e fazei 
que nos aproveite para progresso 

espiritual e salvação. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 
que convosco vive e reina na 

Unidade do Espírito Santo, pelos 

séculos dos séculos. R. – Amem. 
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