N° 2.319

(Ano B/Branco)

Todos os Santos
Solenidade

04 de novembro de 2018

ANO NACIONAL DO LAICATO

BEM-AVENTURADOS OS QUE FAZEM
A VONTADE DO SENHOR
C. A santidade é o rosto mais belo da
Igreja. Deus é a fonte da santidade. No
Batismo, Ele nos santifica e nos confia seu
projeto: “Sede, pois, santos, porque eu sou
Santo” (Lv 11,45). Celebrar a memória de
Todos os Santos é olhar para nossa
caminhada eclesial. É identificar e reafirmar
as opções que nos comprometem com o
Reino de Deus. Como nossa resposta à
iniciativa divina, acolhamos este dom do
amor de Deus.
02. CANTO
Vejo a multidão em vestes... nº 131

01. MOTIVAÇÃO
C. Irmãos e irmãs, alegres, nos reunimos
para celebrar nossa fé no Cristo. Ele é fonte
de toda santidade. A liturgia hoje, nos
convida a contemplar o mistério da
comunhão dos santos. Os que viveram antes
de nós, redimidos por Cristo, formam uma
unidade: são o corpo glorificado de Cristo.
A Igreja dos bem-aventurados.
Refrão: Nós andamos no caminho
imitando os santos teus; todos juntos
viveremos onde eterna reina a luz.

03. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
D. Na comunhão com todos os Santos,
saudemos a Santíssima Trindade: Em
nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. Amém!
D. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o
amor de Jesus Cristo e a santificação do
Espírito Santo estejam conosco.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo.
04. DEUS NOS PERDOA
D. O caminho da santidade é seguir a Jesus
Cristo e renunciar ao pecado.

Reconheçamos nossas faltas e omissões no
testemunho a Cristo e sua Igreja. Peçamos
perdão a Deus. Pelos pecados... nº 233
D. Deus misericordioso, tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza a vida eterna. Amém.
05. HINO DE LOUVOR
C. O Papa Francisco na Exortação
Apostólica sobre a santidade no mundo atual
escreve: “Cada santo é uma mensagem que
o Espírito Santo extrai da riqueza de Jesus
Cristo e dá a seu povo” (GE, nº 21). Alegres,
pela misericórdia de Deus e pelos
testemunhos dos santos catemos:
Gloria a Deus nas alturas, e paz... nº 254
06. ORAÇÃO
D. Deus Eterno e Todo-Poderoso, que
nos dais celebrar numa só festa os
méritos de todos os Santos, concedeinos por intercessores tão numerosos a
plenitude da Vossa misericórdia. Por
nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho,
na unidade do Espírito Santo. Amém.
07. DEUS NOS FALA
D. Com alegria acolhamos a Palavra de
Deus. Ouçamos o que o Senhor nos
comunica. (Enquanto se canta, crianças e
adolescentes entram caracterizados de santos
conduzindo o Lecionário).

Quero levar esta Bíblia... nº 285
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-Aventurados... nº 307
Evangelho de Jesus Cristo segundo
Mateus.
08. PARTILHANDO A PALAVRA
- A liturgia de hoje nos faz refletir sobre a
vida e o testemunho dos santos. Também
no chamado à santidade que Deus faz a
cada um de nós. Jesus Cristo transmite a
sua santidade à Igreja por meio dos
sacramentos. Eles que trazem aos homens
a vida de Deus. Ele é santo e fonte de toda
santidade. O Batismo nos comunica esta
graça. A santidade é um dom do amor de
Deus. É a resposta do homem à iniciativa
divina. Os santos e santas são pessoas que
escutaram o chamado de Deus e se
colocaram a serviço do Reino.
Testemunharam o Senhor com suas vidas.
- Neste dia, não estamos celebrando a festa
de todos os santos juntos. Celebramos algo
muito mais profundo: a comunhão do
santos, que está no nosso Credo. Por esta
profunda unidade e misteriosa comunhão,
devemos nos sentir próximos de todos os
santos. Eles creram, esperaram e sofreram
por causa do Reino de Deus. São eles fiéis
intercessores e modelos a seguir.
- No evangelho vemos o relato das bemaventuranças. Este trecho revela que a boa
nova é destinada à multidão, a todos os
povos. As bem-aventuranças são propostas
de felicidade. É a promulgação da nova
constituição do povo de Deus. Não tem
discriminação e nem fronteiras. A Nova
Aliança é estabelecida com os pobres,
afligidos, despossuídos, mansos e famintos.
Características dos que são chamados a

viverem a misericórdia, solidariedade,
pureza e a paz. A Nova e Eterna Aliança é
é com todos e para todos. Assim também é
a santidade. Santos são os pobres em
espírito: aqueles que confiam plenamente em
Deus e rejeitam toda espécie de idolatria
(poder, fama, riqueza, imoralidades, etc).
São os aflitos, os que choram: compartilham
o sofrimento dos outros e consolam-se em
Deus. Santos são os mansos: os que não
respondem à violência com violência.
Sabem ser amáveis com os demais sem se
deixar manipular por ninguém. Santos são
os famintos e sedentos de justiça, pois a
desejam e praticam. Não buscam nem
incitam a maldade. Santos são os
misericordiosos: aqueles que voltam o seu
coração para o pobre, o miserável. Santos
são os puros de coração: conservaram a
integridade e não agem com segundas
intenções. Santos são os que promovem a
paz, pois criam laços de amizade. Santos
são os perseguidos por causa da justiça: os
que sofrem para que o projeto de Deus
continue firme.
- Se conseguirmos ser assim, herdaremos
o grande presente de Deus: seremos
chamados seu filhos (2ª leitura) contados
entre o número dos eleitos. Seremos
considerados como os que fizeram a
experiência de Jesus Cristo (1ª leitura).
09. PROFISSÃO DE FÉ
D. Animados e inspirados pelos
testemunhos dos santos professemos a
nossa fé: Creio em Deus Pai...
10. PRECE DA COMUNIDADE
D. Irmãos caríssimos, uma multidão imensa
de intercessores nos sustenta. Celebrando
a comunhão dos santos elevemos a Deus
as nossas súplicas cantando a Ladainha de
Todos os Santos.
Ladainhas nº 826 a 829

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS
C. A partilha é um gesto de amor e doação.
Nossos irmãos, os santos e santas,
ofereceram a Deus o que possuíam.
Ofereçamos nós também a nossa oferta e
dízimo. Que seja sinal de nossa gratidão a
Deus.
(Sugestão: Pode-se entrar com pequenos
cartazes com o nome e alguma característica do
santo padroeiro das comunidades do setor,
simbolizando a importância dos homens e
mulheres que cumpriram a missão a eles confiada
por Deus.)

Ofertar nossa vida queremos... nº 454
12. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. Irmãos e irmãs, Jesus é o Messias, o
Filho de Deus vivo. Ele é o Santo dos santos
na qual a Igreja está fundamentada.
Louvemos e bendigamos a Deus que nos
possibilita viver nesta alegria. Graças sejam
dadas ao testemunho dos santos e santas
que souberam amar a Deus e seus irmãos.
Refrão: Por nós fez m aravilhas,
louvemos ao Senhor! (bis)
C. Nós vos damos graças, Senhor, Pai
Santo, fonte da Verdade e da Vida, por este
domingo. O primeiro de todos os outros
dias, honrado pela ressurreição do Senhor
Jesus. De Crist o, queremos ser
testemunhas.
Refrão: Por nós fez m aravilhas,
louvemos ao Senhor! (bis)
C. Graças, Senhor, pelo testemunho de
todos os santos no anúncio da Boa Notícia,
na defesa da fé e da vida. Na doação total
para a realização do Reino de Deus.
Refrão: Viver e conviver em comunhão.
// Glória, glória, aleluia eis a nossa
vocação //.
13. PAI NOSSO
D. Na oração buscamos força para seguir
o ensinamento de Jesus. Unindo nossas
mãos rezemos com amor a oração que o
Senhor nos ensinou: Pai nosso ...

14. ABRAÇO DA PAZ
D. O testemunho dos santos e santas nos
motiva para a vivência do reino de paz.
Saudemo-nos transmitindo a paz que vem
de Deus. Cantemos: Quero te dar... nº 553
15. ORAÇÃO
D. Ao celebrarmos, 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. Por Cristo, nosso Senhor. Amém
16. AVISOS
- De 05 a 11 é a semana da solidariedade.
Organizar um gesto concreto para dar valor a
este bonito sinal de amor.
- Ler para todos o texto da "Campanha
diocesana para o Dia Mundial dos Pobres" que
está na coluna ao lado.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja conosco.
T. Ele está no meio de nós.
D. (ao mesmo tempo que é feito o sinal da cruz,
o dirigente diz) Abençoe-nos e guarde-nos
o Senhor Todo-Poderoso e cheio de
misericórdia: Pai e Filho e Espírito Santo.
T. Amém.
D. Fazendo a vontade do Senhor, vamos
em paz e que o Senhor nos 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.
18. CANTO
Quero ouvir teu apelo, Senhor... nº 1.112

CAMPANHA DIOCESANA PARA O
DIA MUNDIAL DOS POBRES
- "Este pobre clama e o Senhor o escuta" (Sal
34, 7). Façamos também nossas estas palavras do Salmista. Especialmente quando nos
vemos confrontados com as mais variadas
condições de sofrimento e marginalização em
que vivem tantos irmãos e irmãs, que nos habituamos a designar com o termo genérico de
"pobres".
- Com a convocação "Não amemos com palavras, mas com obras", o papa Francisco, em
sua mensagem para o Dia Mundial dos Pobres, traz a grande motivação para mais esta
data que foi incluída no calendário que compõe a agenda católica mundial. Será celebrado no próximo dia 18 de Novembro.
- Diz o Papa: "Convido a Igreja inteira e os
homens e mulheres de boa vontade a fixar o
olhar, neste dia, em todos aqueles que estendem as suas mãos invocando ajuda e pedindo
a nossa solidariedade"
- Assim, como gesto concreto de amor e solidariedade aos pobres, informamos a todos que
a COLETA do dia 18/11/18 será destinada: a
Cáritas Diocesana que desenvolve diversos
projetos sociais e ambientais; as Dioceses de
Floriano (PI) e Crateús (CE) que passam por
diversas dificuldades no momento.
- Será esta a nossa ajuda à estas Igrejas Irmãs que tem como Bispos Dom Edivalter
Andrade e Dom Ailton Menegussi, filhos da
Diocese de São Mateus.
Sejamos solidários!
Nossa DOAÇÃO em dinheiro será no dia
18 de novembro
Dom Paulo Bosi Dal´Bó e Pe. Fernando Forza
Leituras para a Semana
2ª Fl 2, 1-4 / Sl 130(1312) / Lc 14, 12-14
3ª Fl 2,5-11 / Sl 21(22) / Lc 14, 15-24
4ª Fl 2, 12-18 / Sl 26(27) / Lc 14, 25-33
5ª Fl 3, 3-8a / Sl 104(105) / Lc 15, 1-10
6ª Ez 47, 1-2.9-9.12 / Sl 45(46) / Jo 2, 13-22
Sáb.: Fl 4, 10-19 / Sl 111(112) / Lc 16, 9-15
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