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TRIDENTINUM
            

 SEMANÁRIO LITÚRGICO - DOMINICAL E FESTIVO

 FESTA DE SÃO MATEUS
Matrimônio de Carlos e Fernanda

Paramento vermelho

ANO I - N0 34

    São Matheus foi um após-
tolo chamado Levi ou Matheus 
de Levite.
Ele provavelmente nasceu na 
Galilea e trabalhou como co-
letor de impostos em Caphar-
naum quando Cristo o chamou 
para o seguir.
São Matheus é o autor do pri-
meiro evangelho escrito entre 
os anos 60 e 90.  Escrito pro-
vavelmente em Hebraico ou 
em Aramaico na sua forma 

original. Alguns escolares acham que provavelmente São Matheus estava na Antió-
quia, Síria quando escreveu o Evangelho.
   Ele pregava em Jerusalém e depois foi para a Etiópia. São Matheus no seu Evan-
gelho, provê um retrato extremamente bem feito de Cristo, inclusive sua genealogia, 
ministério, paixão, e ressurreição.
  Todo o seu evangelho é destinado a provar o verdadeiro reconhecimento de que 
Cristo era o Messias. São Matheus é representado no arte litúrgica por um anjo segu-
rando uma lança, uma moeda e uma pena.
   Sua festa é celebrada no dia 21 de setembro. 

  1  APRESENTAÇÃO DOS NUBENTES 
Voltado para os nubentes, apresenta-os à comunidade, dizendo:

Aqui se acham presentes, a fim de se unirem pelo sacramento do Matrimônio, 
o Sr. CARLOS AUGUSTO CARDOSO RIBEIRO
e a Sra.  FERNANDA VIEIRA ALVES RIBEIRO
Se entre eles existir algum impedimento canônico que torne o casamento nulo 
ou ilícito, quem o souber é obrigado a denunciá-lo sob pecado mortal. 

  2  EXORTAÇÃO
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  3  CONSENTIMENTO

CARLOS, queres receber FERNANDA aqui presente, por tua legítima esposa, conforme o 
rito da nossa santa Mãe, a Igreja?

Quero.
FERNANDA, queres receber CARLOS, aqui presente, por teu legítimo marido, conforme o 
rito da nossa santa Mãe, a Igreja?

Quero.

  4  CONFIRMAÇÃO DA IGREJA 
Sobre a palma da mão esquerda estende o Sacerdote a ponta esquerda da estola, sobre a qual a noiva 
coloca a sua mão direita, sem luvas e com a palma voltada para cima. Sobre a palma da mão direita 
da noiva coloca o noivo á palma da sua mão direita, sem luvas. O Sacerdote coloca sobre as mãos dos 
noivos assim unidas a outra extremidade da estola e sobre esta a sua mão direita.

Eu, CARLOS, vos recebo, FERNANDA, por minha legítima esposa, pelo Sacramento do 
Matrimônio indissolúvel. ,

Eu, FERNANDA, vos recebo, CARLOS, por meu legítimo esposo, pelo Sacramento do Ma-
trimônio indissolúvel. 

Ego conjúngo vos in matrimónium. 
In nómine Patris, et Fílii,  et Spíritus 

Sancti. 
Amen.

Eu vos declaro unidos em Matri-
mônio, em nome do Pai e do Fi-

lho  e do Espírito Santo.
Amém.

Descobrindo as mãos dos esposos, asperge-as com água benta, dizendo:

Pela aspersão da água benta Deus todo-poderoso vos conceda a sua graça e sua bênção.

  5  BÊNÇÃO DAS ALIANÇAS

Adjutórium nostrum in nómine Dómi-
ni.

Qui fecit cælum et terram.
Dómine, exáudi oratiónem meam.
Et clamor meus ad te véniat.
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

Orémus.

A nossa proteção está no nome 
do Senhor.

Que fez o céu e a terra.
Ouvi, Senhor, minha oração.
E chegue a vós meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
E com teu espírito.
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Em seguida o Sacerdote asperge as alianças com água benta, em forma de cruz, e o esposo, receben-
do a aliança da mão do Sacerdote, coloca-a no dedo anular da mão esquerda da esposa, enquanto o 
Sacerdote diz:
Em nome do Pai , e do Filho e do Espírito Santo.
R. Amém.
O mesmo se fará ao receber o esposo a aliança que lhe é entregue pela esposa.
E logo acrescenta, estando os esposos ajoelhados:

Confirmai, Senhor, o que realizas-
tes em nós.

Do vosso templo santo que está em 
Jerusalém.
Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
Pai Nosso (em voz baixa até)

E não nos deixeis cair em tentação.
Mas livrai-nos do mal.
Protegei os vossos servos. ,
Que esperam em Vós, meu Deus.
Enviai-lhes do vosso santuário o 

vosso socorro.
Defendei-os do alto de Sião.
Sede para eles, Senhor, uma fortale-

za.
Diante do inimigo.
Senhor, ouvi a minha oração.
E chegue até Vós o meu clamor.
O Senhor esteja convosco.
E com o teu espirito.

Oremos
Senhor, volvei o vosso olhar, nós vos 
pedimos, sobre estes vossos servos e 
concedei vossa benévola assistência a 
esta vossa instituição que destinastes a 
propagação do gênero humano a fim de 
conservem com o vosso auxilio os que 
se uniram sob a vossa autoridade. 
Por Cristo Nosso Senhor.

Amém.

Confírma hoc, Deus,quod operátus es 
in nobis.

A templo sancto tuo, quod est in Jerú-
salem.
Kýrie, éleison. 
Christe, éleison. 
Kýrie, éleison.
Pater noster (secreto usque ad)

Et ne nos indúcas in tentatiónem.
 Sed líbera nos a malo.
Salvos fac servos tuos.
Deus meus, sperántes in te.
Mitte eis, Dómine, auxílium de sanc-

to.
Et de Sion tuére eos.
Esto eis, Dómine, turris fortitúdinis.
A fácie inimíci.
Dómine, exáudi oratiónem meam.
Et clamor meus ad te véniat.
Dóminus vobíscum.
Et cum spíritu tuo.

Orémus.
Réspice, quǽsumus, Dómine, super hos fá-
mulos tuos: et institútis tuis, quibus propa-
gatiónem humáni géneris ordinásti, beníg-
nus assíste; ut que te auctóre jungúntur, te 
auxiliánte servéntur. 
Per Christum Dóminum nostrum. 

Amen.

Béne  dic, Dómine, ánulum hunc, quem 
nos in tuo nómine bene  dícimus: ut, quæ 
eum gestáverit, fidelitátem íntegram suo 
sponso tenens, in pace et voluntáte tua per-
máneat, atque in mútua caritáte semper vi-
vat. Per Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Oremos.
Abençoai,  Senhor, estas alianças 
que benzemos    em vosso nome, 
para que aqueles que vão usá-las, 
guardando recíproca fidelidade, per-
maneçam em paz na vossa vonta-
de e vivam sempre em mútuo amor.
Por Cristo, nosso Senhor.

Amém.
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  6  INTROITO Ps. 36, 30-31.

s justi meditábitur sapién-
tiam, et lingua ejus loquétur 
judíci‚ um: lex Dei ejus in cor-
de ipsíus.
Ps. ibid.,1. Noli æmulári in 

malignántibus: neque zeláveris faciéntes 
iniquitátem.

Glória Patri.
Os justi meditábitur  ...

boca do justo fala a sabe-
doria e sua língua profere 
a equidade. A lei de seu 
Deus está em seu coração.  
Sl. Não rivalizes com os 

maus, nemtenhas inveja dos que prati-
cam a iniquidade.

Glória ao Pai. 
A boca do justo fala ...

  7  COLETA

O Senhor esteja convosco.
E com teu espírito.

Dóminus vobíscum. 
Et cum spíritu tuo.

Beáti Apóstoli et Evangelístæ Matthǽi, 
Dómine, précibus adjuvémur: ut, quod 

possibílitas nostra non óbtinet, ejus nobis 
intercessióne donétur.
Per Dominum nostrum Iesum Christum. 

Amen.

Senhor, as preces do Apóstolo e Evan-
gelista S. Mateus venham em nosso 

auxílio, a fim de que por sua interces-
são nos sejam concedidas as graças 
que por nossa fraqueza não podemos 
alcançar. 

Amém.
  Votiva pro Sponso et Sponsa

Exáudi nos, omnípotens et misericors 
Deus: ut, quod nostro ministrate offi-

cio, tua benedictióne potius impleatur. 
Per Dominum nostrum Iesum Christum.

Amen.

Atendei-nos, ó Deus onipotente e mi-
sericordioso, a fim de que isto que se 

faz por nosso ministério. receba de vossa 
bênção perfeito complemento.Por N. S.

Amém.

  8  EPÍSTOLA  Ezech. 1, 10-14.

Leitura do Profeta Esequiel.

Similitúdo vultus quátuor animálium: 
fácies hóminis, et fácies leónis a dex-

tris ipsórum quátuor: fácies autem bovis a 
sinístris ipsórum quátuor, et fácies áquilæ 
désuper ipsórum quátuor. Fácies eórum 
et pénnæ eórum exténtæ désuper: duæ 
pennæ singulórum jungebántur et duæ te-
gébant córpora eórum: et unumquódque 
eórum coram fácie sua ambulábat: ubi erat 
ímpetus spíritus, illuc gradiebántur, nec 

Era esta a aparência dos quatro seres 
animados: rosto de homem, e rosto 

de leão, à direita em todos os quatro; 
e à esquerda, rosto de boi em todos os 
quatro e rosto de águia, acima de todos 
eles. Estes eram seus rostos, e suas asas 
estendiam-se para o alto; duas asas de 
cada um se juntavam e duas cobriam 
seus corpos. Cada um deles caminhava 
para a frente, indo para onde o espírito 
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  9  GRADUALE   Ps. 111, 1-2.

Beátus vir, qui timet Dóminum: in mandá-
tis ejus cupit nimis. 

Potens in terra erit semen ejus: generá-
tio rectórum benedicétur.

Bem-aventurado o homem que teme o Se-
nhor e se alegra em cumprir os seus man-
damentos. 

Sua descendência será poderosa na 
terra e sua posteridade abençoada.

Deo grátias. Graças a Deus.

  10  ALELLUIA  Ps. 101, 2.

Allelúja, allelúja.
Te gloriosus Apostolórum chorus lau-

dat, Dómine.
Allelúja.

Aleluia, aleluia. 
O glorioso coro dos Apóstolos can-

ta os vossos louvores, ó Senhor.
Aleluia.

revertebántur cum ambulárent. Et simi-
litúdo animálium, aspéctus eórum quasi 
carbónum ignis ardéntium et quasi aspéc-
tus lampadárum. Hæc erat vísio discúrrens 
in médio animálium, splendor ignis, et de 
igne fulgur egrédiens. Et animália ibant et 
revertebántur in similitúdinem fúlguris co-
ruscántis.

  11  EVANGELHO  Matth. 9, 9-13.

Antes do Evangelho, o Celebrante diz a oração «Munda cor meum» e pede a Deus que 
o abençoe.

Dominus vobiscum.

Et cum spiritu tuo.

Sequéntia sancti Evangélii  secún-
dum  Matthǽum.

 Glória Tibi Domine.

O Senhor seja convosco

E com vosso espírito.

Seqüência do santo Evangelho  se-
gundo Mateus.

Glória a Vós, Senhor.

Naquele tempo, viu Jesus, 
sentado ao telônio, um 

homem chamado Mateus, e 
disse-lhe: Segue-me! Este se 
levantou e O acompanhou. 
Ora, aconteceu que, estando 
Jesus assentado à mesa em 
casa (deste homem ), vieram 
muitos publicanos e pecado-

In illo témpore: Vidit Jesus 
hóminem sedéntem in teló-

nio, Matthǽum nómine. Et ait 
illi: Séquere me. Et surgens, 
secútus est eum. Et factum 
est, discumbénte eo in domo, 
ecce, multi publicáni et pec-
catóres veniéntes discumbé-

os impelia e não se voltavam, enquanto 
caminhavam. E desses seres animados 
o aspecto era como o de carvões arden-
tes e tochas acesas. Via-se circular no 
meio desses seres animados o fogo cin-
tilante e do fogo saiam relâmpagos. E 
os seres animados iam e vinham, à se-
melhança de relâmpagos coruscantes.
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Laus tibi, Christe. Louvor a vós, ó Cristo.

O Senhor esteja convosco.
E com teu espírito.

Dóminus vobíscum. 
Et cum spíritu tuo.

  12  OFERTÓRIO Ps. 20, 4-5.

Com o Ofertório, começa a segunda parte da Missa ou Sacrifício propriamente dito. 
O celebrante volta-se ao povo com esta saudação

bant cum Jesu et discípulis ejus. Et vidéntes 
pharisǽi, dicébant discípulis ejus: Quare 
cum publicánis et peccatóribus mánducat 
Magíster vester? At Jesus áudiens, ait: Non 
est opus valéntibus médicus, sed male ha-
béntibus. Eúntes autem díscite, quid est: 
Misericórdiam volo, et non sacrifícium. Non 
enim veni vocáre justos, sed peccatóres.

res e assentaram-se a comer com Jesus 
e seus discípulos. Vendo isto, os fariseus 
disseram aos discípulos: Por que razão 
come o vosso Mestre com os publicanos 
e os pecadores? Jesus, que os ouvira, res-
pondeu: Os sâos no necessitam de médi-
co, e sim os enfermos. Ide, e aprendei o 
que significa esta palavra: Quero a mi-
sericórdia e não o sacrifício. Pois eu não 
vim chamar os Justos, mas os pecadores. 

  13  SECRETA

Supplicatiónibus beáti Matthǽi Apósto-
li et Evangelístæ, quǽsumus, Dómine, 

Ecclésiæ tuæ commendétur oblátio: cujus 
magníficis prædicatiónibus erúditur.
Per Dóminum nostrum Jesum Christum. 
Amen.

Nós Vos suplicamos, Senhor, que as 
orações de S. Mateus, vosso Após-

tolo e Evangelista, Vos tornem agradá-
vel a oblação de vossa lgreja, que foi 
instruída por suas magníficas prega-
ções.
Por N S. Amém.

Posuísti, Dómine, in cápite ejus corónam de 
lápide pretióso: vitam pétiit a te, et tribuísti 
ei, allelúja.

Senhor, pusestes sobre a sua cabeça 
uma coroa de pedras preciosas. Pediu-
-Vos a vida e Vós a concedestes, aleluia. 

  Votiva pro Sponso et Sponsa

Suscipe, quǽsumus, Dómine, pro sacra 
conúbii lege munus oblátum: et, cujus 

largítor es óperis, esto dispósitor. 
Per Dóminum nostrum Jesum Christum. 
Amen.

Senhor, nós Vos suplicamos, aceitai o 
sacrifício que Vos oferecemos pelo 

laço sagrado do matrimônio, e, sendo 
Vós o seu Autor, guiai-o por vossa pro-
vidência. Por N. S.
Amém.

CÂNON
Oblação do Sacrifício

O Cânon constitui a parte central da Missa. Com o Prefácio, começa a solene oração sa-
cerdotal da Igreja e oblação propriamente dita do Sacrifício. Curto diálogo introdutório 
entre o celebrante e a assembléia, desperta nas almas os sentimentos de ação de graças que 
convêm à celebração dos santos mistérios.
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Dóminus vobíscum. 
Et cum spíritu tuo. 

Sursum corda.
Habémus ad Dóminum. 

Grátias agámus Dómino Deo nostro 
Dignum et justum est.

O Senhor esteja convosco.
E com teu espírito. 

Corações ao alto.
Temo-los para o Senhor. 

Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
É digno e justo.

  14  PREFÁCIO

Vere dignum et justum est, æquum et 
salutáre: Te, Dómine, supplíciter exo-

ráre, ut gregem tuum, Pastor ætérne, non 
déseras: sed per beátos Apóstolos tuos 
contínua protectióne custódias. Ut iísdem 
rectóribus gubernétur, quos óperis tui vi-
cários eídem contulísti præésse pastóres. 
Et ídeo cum Angelis et Archángelis, cum 
Thronis et Dominatiónibus cumque omni 
milítia coeléstis exércitus hymnum glóriæ 
tuæ cánimus, sine fine dicéntes:

É verdadeiramente digno, justo, razo-
ável e salutar, suplicar-Vos humilde-

mente, Senhor, que, como pastor eterno, 
no abandoneis o vosso rebanho, mas an-
tes por intercessão de vossos bem-aven-
turados Apóstolos, o guardeis sob a vossa 
contínua proteção, para que seja dirigido 
pelos mesmos guias, que, encarregados 
como vigários de perpetuar a vossa obra, 
quisestes o governassem como pastores. 
E por isso, com os Anjos e os Arcanjos, 
com os Tronos e as Dominações, e com 
todo o exército da milícia celestial, can-
tamos hinos à vossa glória, dizendo sem 
fim:

Santo, Santo, Santo, 
é o Senhor Deus dos Exércitos. 

A Terra e o Céu estão cheios da Vossa 
glória. Hosana no mais alto dos Céus. 
Bendito O que vem em nome do Senhor.  
Hosana nas alturas!

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus, Deus Sábaoth. 

Pleni sunt coeli et terra glória tua. 
Hosánna in excélsis. 
Benedíctus, qui venit in nómine Dómini. 
Hosánna in excélsis.

  15  BÊNÇÃO NUPCIAL 

Orémus.
Propitiáre, Dómine, supplicatiónibus nostris, 
et institútis tuis, quibus propagatiónem humá-
ni géneris ordinásti, benignus assiste: ut, quod 
te auctóre júngitur, te auxiliánte servétur. 
Per Christum Dóminum nostrum.

Amen. 

Orémus. 
Deus, qui potestáte vir tútis tuæ de níhilo cun-
ta fecísti: qui dispósitis universitátis exórdiis, 
hórnini  ad imáginem Dei facto, ídeo insepará-
bile mulíeris adjutórium condidísti, ut femíneo 
córpori de viríli dares carne princípium, do-
cens quod ex uno placuísset instítui, numquam 
licére disjútigi: Deus, qui tam excellénti mysté-
rio conjugálem cópulam consecrásti, ut Christi 

Oremos.
Senhor, sede favorável as nossas orações, 
assisti à instituição do Matrimônio pelo 
qual regulastes o crescimento do gênero 
humano, a fim de que esta união, da qual 
sois o autor, se conserve pela vossa graça.
Por Cristo, nosso Senhor.

Amém. 

Oremos.
Ó Deus, que por vossa onipotência criastes do 
nada todas as coisas, pusestes desde o início a 
harmonia no mundo, fizestes o homem à vossa 
imagem e lhe destes na mulher uma companhei-
ra inseparável; tirando da carne do homem o 
corpo da mulher, ensinastes que não é jamais 
permitido separar o que quisestes fazer sair de 
um só ser. Ó Deus, que por um tão grande misté-
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    16  COMUNHÃO Ps. 20, 6.

Magna est glória ejus in salutári tuo: gló-
riam et magnum deI córem ímpones super 
eum, Dómine.

Grande é a sua glória, graças vossa 
proteção; de glória e grande esplendor 
o cumulais, Senhor.

et Ecclésiæ sacraméntum præsignáres in foede-
re nuptiárum: Deus, per quem múlier júngitur 
viro, et socíetas principáliter ordináta, ea be-
nedictióne donátur, quæ sola nec per originális 
peccáti poenam, nec per dilúvii est abláta sen-
téntiam: réspice propítius super hanc fámulain 
tuam, quæ maritáli jungénda consórtio, tua se 
éxpetit protectióne muníri: sit in ea jugum dilec-
tiónis, et pacis: fidélis et casta nubat in Christo, 
imitatríxque sanctárum permáneat feminárum: 
sit amábilis viro suo, ut Rachel: sápiens, ut Re-
bécca: longæva et fidélis, ut Sara: nihil in ea ex 
áctibus suis ille auctor prævaricatiónis usúrpet: 
nexa fídei, mandatísque permáneat: uni thoro 
juncta, contáctus illícitos fúgiat: múniat infir-
mitátem suam róbore disciplínæ: sit verecúndia 
gravis, pudóre venerábilis, doctrínis cælésti-
bus erudíta: sit fœcúnda in sóbole, sit probáta 
et ínnocens: et ad beatórum réquiem atque ad 
cæléstia regna pervéniat: et vídeant ambo filios 
filiórum suórum, usque in tértiam et quartam 
generatiónem, et ad optátam pervéniant senec-
tútem. Per eúmdem Dóminum. 

Amen. 

rio consagrastes a união conjugal, fazendo que 
ela prefigure as núpcias de Cristo e da Igreja. Ó 
Deus, que unis a mulher ao homem e dais a esta 
união, estabelecida desde o princípio, a única 
bênção que não foi abolida nem pelo castigo do 
pecado original, nem pela condenação do dilú-
vio. Olhai com bondade esta vossa serva, que 
pede a vossa proteção, no momento em que une 
a própria sorte à de seu esposo pelo Matrimô-
nio. Seja-lhe ela unida pelo jugo do amor e da 
paz. Torne-se, em Cristo, uma esposa fiel e cas-
ta, a exemplo das santas mulheres, amável a seu 
marido como Raquel, prudente como Rebeca, 
fiel durante uma longa vida como Sara. Nada 
em sua vida dê ocasião ao demônio, autor do 
pecado. Fique sempre fiel à fé e aos mandamen-
tos. Unida a seu marido evite toda relação ilegí-
tima. Sustente a sua fraqueza na disciplina. Sua 
discrição lhe mereça a estima, seu pudor inspire 
respeito e seja instruída nas coisas de Deus. Te-
nha ela a maternidade fecunda. Seja pura e ir-
repreensível e chegue ao repouso dos eleitos no 
Reino do céu. E vejam ambos os filhos dos seus 
filhos até à terceira e quarta geração, atingindo 
uma feliz velhice. Por Cristo, nosso Senhor. 
R. Amém. 

  17  DEPOIS DA COMUNHÃO

Tendo recebido estes Sacramen-
tos, Vos rogamos, Senhor, pela 

intercessão de vosso Apóstolo e 
Evangelista S. Mateus, que este sa-
crifício oferecido em sua honra, nos 
sirva de remédio. Por N. S.

Amém.

Percéptis, Dómine, sacraméntis, beáto 
Matthǽo Apóstolo tuo et Evangelísta in-

terveniénte, deprecámur: ut, quæ pro ejus 
celebráta sunt glória, nobis profíciant ad 
medélam.
Per Dóminum.

Amen.

  Votiva pro Sponso et Sponsa

Quǽsumus, omnípotens Deus: institú-
ta providéntiæ tuæ pio favóre comi-

táre; ut, quos legítima societáte conéctis, 
longǽva pace custódias. Per Dóminum.

Amen.

Dignai-Vos, ó Deus Onipotente, acompa-
nhar com os favores de vossa bondade 

o que por vossa providência instituístes, e 
conservar em uma longa paz aqueles que 
unis em um vínculo legítimo. Por N. S.

Amém.


