Nº 2.256 (Ano A/Branco)

Todos os Santos
Solenidade

5 de novembro de 2017

A NOSSA VOCAÇÃO É PARA A SANTIDADE!

e no compromisso com a justiça. Somos o
Povo Santo de Deus, que caminha rumo à
pátria definitiva. Nesse dia se plenificará a
santidade que já recebemos de Cristo e que
ainda não experimentamos totalmente aqui
neste mundo. Bem contentes, entoemos
nosso canto inicial:
02. CANTO
Vejo a multidão em vestes... nº 131

- Enquanto se canta um dos refrãos n° 06 ou n°
67, acende-se as velas do altar.

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãs e irmãos alegremo-nos todos no
Senhor. Ele nos reúne nesta solenidade de
Todos os Santos! Celebramos hoje a Páscoa de Jesus, recordando dos que responderam ao chamado de Deus e buscaram a
santidade pela participação na vida da Igreja

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Unidos à assembleia dos anjos e santos
do Céu, invoquemos a Trindade Santa: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém.
D. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância
de Cristo, esteja convosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. Deus é Santo e fonte de toda a santidade. Supliquemos o seu perdão para que
possamos crescer e amadurecer na fé e no
amor. E assim daremos testemunho fiel e

coerente da vida nova que começa em nós
pelo batismo. Cantemos:
Perdão, Senhor, perdão por não ser santo... nº 1.150
D. Deus, todo-poderoso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza, na santidade, à vida eterna. Amém.
05. HINO DE LOUVOR
C. Santificados pela graça batismal, unidos
no amor fraterno, glorifiquemos a Deus com
o nosso canto:
Glória a Deus que é Pai... nº 1.166
06. ORAÇÃO
D. Deus eterno e todo-poderoso, que
nos dais celebrar numa só festa os méritos de todos os Santos, concedei-nos
por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na
unidade do Espírito Santo. Amém.
07. LITURGIA DA PALAVRA
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
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Aleluia... Bem-aventurado... nº 306

Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A festa de Todos os Santos é momento
oportuno para uma revisão da nossa caminhada de seguidores de Jesus. Olhando
para aqueles(as) que santificaram suas vidas pelo martírio, pela causa dos empobrecidos, pela evangelização dos povos, pela
defesa da vida, somos convidados a rever
nossas atitudes de cada dia, para 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 observa atentamente a sinalização do trânsito evita acidentes e consegue chegar ao seu destino; quem trafega
distraído, corre o risco de se perder ou até
morrer pelo caminho. Na estrada da santidade, as bem-aventuranças são os sinais. E
o primeiro sinal diz que, santos são os pobres em espírito. Aqueles que confiam plenamente em Deus e rejeitam toda espécie
de idolatria (poder, fama, riqueza, imoralidades, etc). No segundo sinal lê-se: santos
são os aflitos, os que choram, 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 mansos, os que não
respondem à violência com violência, mas
sabem ser amáveis com os demais sem se
deixar manipular por ninguém. Santos são
os famintos e sedentos de justiça, porque
que querem ardentemente que a justiça reine neste mundo. Assim não andam de mãos
dadas com os que planejam a maldade. Um
outro sinal na estrada da santidade lembra:

santos são os misericordiosos, aqueles que
voltam o seu coração 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.
Santos são os que promovem a paz, que
criam laços de amizade, que lutam contra
as injustiças que promovem o ódio e a violência. Por fim, santos são os perseguidos
por causa da justiça, ou seja, os que sofrem para que o projeto de Deus se realize.
- 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 perseguições, 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, olhamos para eles com admiração e gratidão,
contando sempre com a sua presença e intercessão em nossa caminhada. Assim, poderemos sempre crescer no amor e manifestar ao mundo a alegria de pertencer ao
Senhor!
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Neste dia de festa solene, ao professar
a nossa fé, queremos nos comprometer ainda mais a fazer um caminho de verdadeira
santidade e justiça. Digamos juntos: Creio
em Deus...
10. PRECES DA COMUNIDADE
D. Irmãs e irmãos imploremos a misericórdia e a proteção de Deus com o auxílio dos
santos e santas, nossos irmãos. (Canto ou

récita da Ladainha de Todos os Santos;
escolher entre os cantos 826 e 829)
11. PROCISSÃO DOS DONS
D. Nossos amigos, os santos e santas, ofereceram a Deus tudo o que possuíam, inclusive a própria vida pelo Evangelho de
Cristo. Façamos nós também a nossa oferta, o nosso dízimo, como sinal de nossa gratidão, da nossa fé e confiança em Deus.
O nosso Deus com amor... nº 449
12. PAI NOSSO
D. "Vejam que prova de amor o Pai nos
deu: sermos chamados filhos de Deus. E nós
de fato o somos!" Nesta certeza, unidos
como família, rezemos juntos: Pai nosso...
13. ABRAÇO DA PAZ
D. "Bem-aventurados os que promovem a
paz, porque serão chamados filhos de
Deus". Com o sonho de construir a paz,
saudemo-nos uns aos outros, em Cristo
Jesus.
Paz, paz de Cristo... nº 548
14. ORAÇÃO
D. Ao celebrar, ó Deus, todos os Santos, nós vos adoramos e admiramos,
porque só vós sois o Santo, e imploramos que a vossa graça nos santifique
na plenitude do vosso amor, para que,
desta mesa de peregrinos, passemos ao
banquete do vosso Reino. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.
15. AVISOS
- Acontece em toda a Diocese, a partir
de amanhã, a Semana da Solidariedade.
São diversas ações promovidas nas nossas paróquias pela Caritas Diocesana.
Participemos!

- Dia 11/11 acontecerá a Ordenação
Presbiteral do Diácono Maickon
Montovanelli, às 17h, em São Gabriel da
Palha. Acompanhemos com nossa oração esse momento feliz da vida desse jovem e de toda a Diocese.
16. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz:) O Senhor nos abençoe, nos
livre de todo o mal e nos conduza à vida
eterna.
T. Amém.
D. Glorificai ao Senhor com vossa vida. Ide
em paz e o Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
(Obs.: na sacristia, o dirigente diz voltado para
o crucifixo com toda a equipe reunida:)

D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.
17. CANTO
O Evangelho nos ensina... nº 722

PROGRAMAÇÃO PARA A
SEMANA DA SOLIDARIEDADE
05 a 12 de Novembro de 2017
01.
REFLORESTAMENTO
DE
NASCENTES E LEITOS DE ÁGUA
05/11 - 9h - Comunidade do Barboza,
Ecoporanga - ES.
02. LANÇAMENTO DO PROJETO
“RENASCENTES”
05/11 - 7h30 - Praça Água Viva, Centro,
Jaguaré - ES.
03. FEIRA DA SOLIDARIEDADE
09 e 10/11 - 16h às 22h - Praça Amélia
Boroto, São Mateus - ES.
04. MOBILIZAÇÃO CONTRA A
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE
MULHERES
10/11 - 08h às 11h - Av. Central em Vila
Pavão - ES.
05. SEMINÁRIO REGIONAL SOBRE
RECUPERAÇÃO DE NASCENTES
11/11 - 8h às 12h30 - Auditório do IFES, Nova
Venécia - ES.
06. TARDE DA SOLIDARIEDADE
11/11 - 13h às 17h - Centro Comunitário
Antônio Lopes, bairro Santana, Conceição
da Barra - ES.

Leituras para a Semana
2ª Rm 11, 29-36 / Sl 68(69) / Lc 14, 12-14
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 Ez 47, 1-2.8-9 / Sl 45(46) / Jo 2, 13-22
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

07. AÇÃO CIDADÃ
11/11 - 15h - Distrito de Braço do Rio,
Conceição da Barra - ES.
08. MISSA DE ENCERRAMENTO
12/11 - 19h - Catedral Diocesana de São
Mateus - ES.
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