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Solenidade de Todos os Santos

ANO DA PAZ E DA VIDA CONSAGRADA

SANTAS MISSÕES POPULARES

"BEM-AVENTURADOS SOIS VÓS!"

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, bem vindos!  Reunimo-
nos para esta celebração dominical. Aqui se
torna presente o Mistério Pascal no amor,
na Palavra e na oração. Comprometamo-
nos com o projeto de Deus. Assim todos
terão vida plena.
Refrão: (cantado): E pelo mundo eu
vou,/ cantando teu amor,/ pois disponí-

vel eu estou,/ para servir-te, Senhor
(2x).
C. Celebramos a Solenidade de Todos os
Santos. Eles tiveram fé na promessa de
Cristo. Eles se alegram e exultam pela gran-
de recompensa dada por Deus. Alegremo-
nos pela nossa fé, dom do Pai.
Refrão: (cantado): Nós andamos no ca-
minho/ imitando os santos teus;/ todos
juntos viveremos/ onde eterna reina a
luz.
C. Iniciemos cantando.

02. CANTO
Vejo a multidão em vestes... nº 103

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Saudemos a Trindade, modelo de co-
munhão para os que buscam a santidade:
Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo. Amém.
D. O Deus da esperança, que nos cumula
de toda alegria e paz em nossa fé, pela
ação do Espírito Santo, esteja convosco!
Todos: Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Deus.



04. DEUS NOS PERDOA
D. Hoje celebramos o poder de Deus ma-
nifestado nos santos e santas. Reconheça-
mos as nossas faltas e confiantes suplique-
mos o perdão de Deus, cantando.
Eu confesso a Deus... nº 184
D. Deus todo-poderoso, alegria dos san-
tos, tende compaixão de nós, perdoe os nos-
sos pecados e nos conduza à santidade, para
sermos merecedores da vida eterna. Amém.

05. HINO DE LOUVOR
D. Glorifiquemos a Deus pela grande mul-
tidão dos seus servos. Sua canonização já
foi declarada pela Igreja. E pelos que - em
número imensamente superior - consegui-
ram a salvação, com a eterna visão beatífica
de Deus.
Glória a Deus nas alturas, e paz... nº 226

06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, que
nos dais celebrar numa só festa os mé-
ritos de todos os Santos, concedei-nos,
por intercessores tão numerosos, a ple-
nitude da vossa misericórdia. Por nos-
so Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.

07. DEUS NOS FALA
C. As leituras de hoje mostram quem são e
de onde vêm os destinatários da boa notí-
cia. Acolhamos a Palavra de Deus.
(Enquanto alguém, caracterizado com as vestes
do padroeiro, entra carregando o Lecionário,
canta-se: Quero levar esta Bíblia... nº 282).

PRIMEIRA LEITURA: Ap 7, 2-4.9-14

L.1 Leitura do Livro do Apocalipse de
São João.

SALMO RESPONSORIAL  -  23(24)
Refrão: É assim a geração dos que

procuram o Senhor!

SEGUNDA LEITURA: 1Jo 3, 1-3

L.2 Leitura da Primeira Carta de São
João.

EVANGELHO: Mt 5, 1-12a

CANTO DE ACLAMAÇÃO
Aleluia... Bem-aventurado... nº 304

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.

08. PARTILHANDO A PALAVRA
A festa de Todos os Santos é momento
oportuno para uma revisão da nossa cami-
nhada de seguidores de Jesus e para nossa
vida de comunidade.
Olhando para aqueles(as) que santificaram
suas vidas pelo martírio, pela causa dos
empobrecidos, pela evangelização dos po-
vos, pela defesa da vida, somos convida-
dos a rever nossas atitudes de cada dia, a
fim de observar se estamos no caminho da
santidade ou não.
A maneira de nos tornar santos é seguir o
caminho das bem-aventuranças. Quem
anda por outras estradas acaba sofrendo e
tornando-se infeliz.
As bem-aventuranças são como placas
sinalizadoras de uma rodovia. Quem obser-
va atentamente a sinalização do trânsito evita
acidentes e consegue chegar ao seu desti-
no; quem trafega distraído, corre o risco de
se perder ou até morrer pelo caminho. No
caminho da santidade, as bem-aventuranças
são os sinais.
E o primeiro sinal diz que, santos são os
pobres em espírito, ou seja, aqueles que
confiam plenamente em Deus e rejeitam
toda espécie de idolatria (poder, fama, ri-
queza, imoralidades, etc). No segundo si-



nal lê-se: santos são os aflitos, os que cho-
ram, porque são capazes de compartilhar o
sofrimento dos outros. Assim acabam por
encontrar forças e consolação em Deus. Um
outro sinal lembra que, santos são os man-
sos, os que não respondem à violência com
violência, mas sabem ser amáveis com os
demais sem se deixar manipular por nin-
guém. Santos são os famintos e sedentos
de justiça podemos ler numa outra placa;
aqueles que querem ardentemente que a
justiça reine neste mundo e por isso não
andam de mãos dadas com os que plane-
jam a maldade. Um outro sinal na estrada
da santidade lembra: santos são os miseri-
cordiosos, aqueles que voltam o seu cora-
ção para o pobre, o miserável. Mais uma
indicação: santos são os puros de coração,
os que procuram conservar a integridade;
que não agem com segundas intenções, nem
com falsidade. Outro sinal: santos são os
que promovem a paz, que criam laços de
amizade, que lutam contra as injustiças que
destroem a paz. Finalmente lê-se: santos são
os perseguidos por causa da justiça, ou seja,
os que sofrem para que o projeto de Deus
continue firme.
Neste caminho de santidade não há lugar
para aqueles que pensam assim: "se não
posso com meus inimigos, junto-me a eles!"
O discípulo de Jesus, mesmo sofrendo per-
seguições, permanece firme e confiante; não
passa para o outro lado; não mancha a veste
da dignidade cristã alvejada no sangue de
Cristo.
Todos aqueles(as) que a Igreja declarou
santos(as) nos deixaram este exemplo de
perseverança. Por isso, enquanto vamos
fazendo a nossa história de santidade, olha-
mos para eles com admiração e gratidão,
contando sempre com a sua presença e in-
tercessão em nossa caminhada.

Para o nosso crescimento no caminho da
santidade, além de estarmos sempre aten-
tos à Palavra de Deus, precisamos também
ser nutridos com os sacramentos que Jesus
deixou em sua Igreja. Através deles rece-
bemos a vida de Deus. A santidade cristã
manifesta-se em nós pela nossa participa-
ção na vida de Deus. Isto se realiza com os
meios que a Igreja nos oferece em nome de
Cristo, particularmente com os sacramen-
tos.

09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Santo é aquele que dá testemunho de
sua fé. Professemos nossa fé.
Creio em Deus Pai... (pode ser cantado
nº 385)

10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Invoquemos os santos e santas de Deus.
Por sua intercessão, sejamos conduzidos a
uma vida de maior união com Cristo. Can-
temos a Ladainha de Todos os Santos -
nº 856.

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
D. Nossos amigos, os santos e santas, ofe-
receram a Deus o que possuíam. Ofereça-
mos nós também, a nossa oferta, o nosso
dízimo. Que seja sinal de nossa gratidão a
Deus.
(Sugestão: Pode-se entrar com pequenos carta-
zes com o nome e alguma característica do san-
to padroeiro das comunidades do setor, simbo-
lizando a importância dos homens e mulheres
que cumpriram a missão a eles confiada por
Deus.)
Vidas, alegrias e esperanças... nº 474

12. PAI NOSSO
D. Obedientes à vontade de nosso Senhor
Jesus Cristo, ousamos dizer: Pai nosso...



13. ABRAÇO DA PAZ
D. A paz terrestre é imagem e fruto da paz
de Cristo. Na cruz,  reconciliou os homens
com Deus. Fez de sua Igreja o sacramen-
to da unidade dos homens e Deus.
D. A paz do Senhor esteja convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.
D. Como filhos e filhas do Deus da paz,
saudai-vos com um gesto de comunhão fra-
terna.
Eu vou abraçar o meu irmão... nº 550

14. ORAÇÃO
D. Deus nosso Pai, fortalecei-nos com
a vossa graça. Com os vossos Santos,
sejamos em Cristo um só corpo e um
só espírito. E assim ressuscitemos com
Ele para a glória. Por Cristo, Senhor
nosso. Amém.

15. AVISOS

16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós!
D. A benção do Deus todo-poderoso, fon-
te de toda santidade, Ele que é Pai, e Fi-
lho e Espírito Santo. Amém.
D. Glorifiquemos ao Senhor com as nos-
sas vidas. Vamos em paz e que o Senhor
nos acompanhe.
Todos: Graças a Deus!

17. CANTO
Chamado para a vida e ser feliz ... nº
731
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Nesse mês a liturgia da Igreja inicia suas ce-
lebrações com a festa de todos os santos.
Esses se santificaram seguindo a Jesus Cris-
to, o Senhor e Rei do Universo e da História,
dentro das suas condições humanas de so-
brevivência. Cada santo, homem ou mulher,
criança ou adulto, pobre ou rico, negro, bran-
co ou de qualquer raça e etnia, se destaca-
ram para a Igreja e para a sociedade assu-
mindo sua condição humana. Em meio a difi-
culdades e limitações, encontraram na sua
coragem e determinação uma realidade con-
creta de superação e vitória sobre o pecado.
No dia seguinte, a liturgia reserva aos defun-
tos a memória celebrada que visa mostrar não
só o destino natural biológico de todo ser hu-
mano, mas sobretudo que a morte foi vencida
pela vida, ou seja, que a Ressurreição de Cristo
abriu a todos as portas da ressurreição. Essa
realidade nos enche de esperanças para não
só aliviarmos as dores das saudades daque-
les que amamos e que já partiram de nosso
convívio, como também nos incluirmos no
convívio eterno com nosso Criador.
Enfim, o mês de novembro termina com a
celebração da solenidade Daquele que coroa
toda a vida da liturgia, o princípio e o fim da
nossa razão de celebrarmos a glória de Deus:
Jesus Cristo o Rei do Universo. Esta soleni-
dade marca o fim de um ano litúrgico e ao
mesmo tempo abre um novo ano para a liturgia,
reconhecendo em Jesus Cristo a centralidade
da vida litúrgica e da história humana. Ele nos
afirma: "Eu sou o caminho a verdade e a vida,
o princípio e fim de todas as coisas".

Leituras para a Semana
2ª Finados - celebração própria
3ª Rm 12, 5-16a / Sl 130(131) / Lc 14, 15-24
4ª Rm 13, 8-10 / Sl 111(112) / Lc 14, 25-33
5ª Rm 14, 7-12 / Sl 26(27) / Lc 15, 1-10
6ª Rm 15, 14-21 / Sl 97(98) / Lc 16, 1-8
Sáb.: Rm 16, 3-9.16.22-27 / Sl 144(145) / Lc 16, 9-15


