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Solenidade

ANO VOCACIONAL DIOCESANO / ANO SÃO JOSÉ

BEM-AVENTURADOS OS QUE FAZEM A VONTADE DO SENHOR.

- A equipe entoa o refrão para acendimento das velas e
ambientação: "Na santidade devo viver, a santidade devo
buscar, viver na santidade, buscar a santidade, viver na
santidade, buscar a santidade". (No YouTube: https://
youtu.be/FjzZwsIEvsA)

01. ACOLHIDA
C. Irmãos e irmãs, alegres, nos reunimos para ce-
lebrar nossa fé no Cristo. Ele é fonte de toda santi-
dade. Cantemos.

02. CANTO
Vejo a multidão em vestes... nº 131

03. 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. MOTIVAÇÃO
C. A liturgia hoje, nos convida a contemplar o mis-
tério 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! 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”, diz o
livro do Levítico (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.

05. DEUS NOS PERDOA
D. O caminho da santidade é seguir a Jesus Cristo
e renunciar ao pecado. Reconheçamos nossas fal-
tas e omissões no testemunho a Cristo e sua Igreja.
Peçamos perdão a Deus.
Perdão, Senhor, perdão.. nº 1.150
D. Deus misericordioso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida
eterna.  Amém.
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor...
D. Cristo, tende piedade de nós. T. Cristo...
D. Senhor, tende piedade de nós. T. Senhor...

06. 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 e santas, cantemos.
Gloria a Deus nas alturas, (2x)... nº 255

07. ORAÇÃO
- Momento de silêncio para oração pessoal
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.

08. 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.
Poderão ter velas nas mãos e incenso.
Toda Bíblia é comunicação... nº 288

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
- Melodia no YouTube: https://youtu.be/2LHxAi9zBGk
R. Aleluia, Aleluia, Aleluia.
V. Vinde a mim, todos vós que estais cansados e
penais a carregar pesado fardo, e descanso eu vos
darei, diz o Senhor.

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.

09. 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 bem-
aventuranças. 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 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 paz. A Nova e Eterna Aliança
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 seus filhos (2ª
leitura), contados entre o número dos eleitos. Seremos
considerados como os que fizeram a experiência de
Jesus Cristo (1ª leitura).
- O Papa Francisco na Exortação Apóstolica
GAUDETE ET EXSULTATE, sobre o chamado à
santidade no mundo atual diz: n.6 - Não pensemos
apenas em quantos já estão beatificados ou
canonizados. O Espírito Santo derrama a



santidade, por toda a parte, no santo povo fiel
de Deus, porque "aprouve a Deus salvar e
santificar os homens, não individualmente,
excluída qualquer ligação entre eles, mas
constituindo-os em povo que O conhecesse na
verdade e O servisse santamente". O Senhor, na
história da salvação, salvou um povo. Não há
identidade plena, sem pertença a um povo. Por
isso, ninguém se salva sozinho, como indivíduo
isolado, mas Deus atrai-nos tendo em conta a
complexa rede de relações interpessoais que se
estabelecem na comunidade humana: Deus quis
entrar numa dinâmica popular, na dinâmica dum
povo.
- n.7 - Gosto de ver a santidade no povo paciente
de Deus: nos pais que criam os seus filhos com
tanto amor, nos homens e mulheres que trabalham
a fim de trazer o pão para casa, nos doentes, nas
consagradas idosas que continuam a sorrir. Nesta
constância de continuar a caminhar dia após dia,
vejo a santidade da Igreja militante. Esta é muitas
vezes a santidade "ao pé da porta", daqueles que
vivem perto de nós e são um reflexo da presença
de Deus, ou – por outras palavras – da "classe
média da santidade".
- n. 8 - Deixemo-nos estimular pelos sinais de
santidade que o Senhor nos apresenta através
dos membros mais humildes deste povo que
"participam também da função profética de Cristo,
difundindo o seu testemunho vivo, sobretudo pela
vida de fé e de caridade".
- n.9 - A santidade é o rosto mais belo da Igreja.
Mas, mesmo fora da Igreja Católica e em áreas
muito diferentes, o Espírito suscita "sinais da sua
presença, que ajudam os próprios discípulos de
Cristo". Por outro lado, São João Paulo II
lembrou-nos que o "testemunho, dado por Cristo
até ao derramamento do sangue, tornou-se
patrimônio comum de católicos, ortodoxos,
anglicanos e protestantes".
- A santidade é dom de Deus oferecida a todos!

10. PROFISSÃO DE FÉ
D. Animados e inspirados pelos testemunhos dos
santos professemos a nossa fé: Creio em Deus
Pai...

11. PRECES DA COMUNIDADE
D. Ao rezarmos, confiamos na misericórdia de Deus.
Ele nos acolhe e nos ama com seu amor de Pai.
Pelo testemunho dos santos e santas somos
convidados a viver o Reino de Deus. Pela

intercessão destes irmãos na fé, sejamos conduzidos
a uma vida de maior união com Cristo. Cantemos
(ou rezemos) a Ladainha de todos os Santos.
Senhor, tende piedade de nós...  nº 829
- Se utilizar uma das Ladainhas que estão nos números
826, 827 ou 828 deve-se retirar a invocação para a água
batismal.
D. Ó Deus de bondade, que vosso Espírito de ado-
ção recrie vossa Igreja para que, a exemplo dos
santos e santas, possamos ser instrumentos de vossa
bondade e testemunhas verdadeiras do Reino. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

12. 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.
- Pode-se entrar com pequenos cartazes com o nome e
alguma característica do padroeiro das comunidades
do setor, simbolizando a importância dos homens e
mulheres que cumpriram a missão a eles confiada por
Deus.
A vida dos justos... nº 404

13. LOUVOR E AÇÃO DE GRAÇAS
D. O Senhor esteja convosco.
Todos: Ele está no meio de nós.
D. "Como eu vos amei, assim também vós deveis
amar-vos uns aos outros". Pelo amor entre nós to-
dos conhecerão que somos discípulos de Jesus.
Amemo-nos para que o Reino de Deus cresça en-
tre nós. Cantemos o Salmo 136(135) louvando a
Deus por seu amor sem fim.
1) Ao Senhor dos Senhores cantai. Ao Senhor Deus
dos deuses louvai. Maravilhas só Ele quem faz, bom
é Deus o Senhor pois louvai.
- Com Saber Ele fez Terra e Céu. Sobre as águas a
terra firmou. Para o dia reger fez o sol e as estrelas
pra noite criou.
Refrão: Porque, eterno é seu amor por nós,
eterno é seu amor! (bis)
2) Primogênitos todos feriu. Do Egito, um povo
opressor. E dali Israel fez sair o poder de sua mão
o salvou.
- No mar bravo, ele faz perecer os soldados e o tal
Faraó. Aliança ele faz com Israel. No deserto o
seu povo guiou.
3) Poderosos sem dó abateu e a famosos reis des-
baratou. Sua terra Israel recebeu como herança a
seu povo entregou.
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- Se lembrou de nós na humilhação. Ao Senhor
dos Senhores cantai. Dele nós recebemos o pão.
Ao Senhor, Deus do Céu, celebrai!
D. Aceitai, Senhor, nossos louvores! Que cante-
mos sempre sua bondade e misericórdia para
conosco. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RITO DA COMUNHÃO
- Onde acontece a distribuição da Eucaristia faz-se como
segue. Se não tiver, faz-se o Pai Nosso, o abraço da Paz,
um momento de silêncio e a Oração final.
- Em silêncio, ou apenas com um refrão, o corporal é
estendido sobre o altar e um Ministro da Eucaristia, pelo
caminho mais curto, traz a âmbula com o Pão Consagra-
do. Este é colocado sobre o altar. O Ministro faz uma
genuflexão. Não se convida para ficar de joelhos ou ado-
ração.

14. PAI NOSSO
D. Na oração buscamos força para seguir o
ensinamento de Jesus. Rezemos com amor a ora-
ção que o Senhor nos ensinou: Pai nosso ...

15. ABRAÇO DA PAZ
- Neste período da pandemia não faremos o abraço da
paz. A equipe reza a oração pela paz de São Francisco
de Assis ou outra oração.

16. CONVITE À COMUNHÃO
- O Ministro aproxima-se da âmbula sobre o altar. Apre-
senta o Pão Eucarístico e diz:
ME. "Bem-aventurados os que têm um coração
de pobre, porque deles é o Reino dos Céus". Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo.
Todos: Senhor, eu não sou digno(a) de que
entreis em minha morada. Mas dizei uma pa-
lavra e serei salvo(a).
- O ME comunga e distribui o Pão Eucarístico. Ao final,
ele recolhe a reserva eucarística e leva para o sacrário.
Guardar um instante de silêncio.
- Bem-aventurados... nº 667 - (CD "Lirturgia IV" -
Hinário da CNBB - Paulus)

17. 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

18. AVISOS
- 12 a 14/11 - Miniassembleia Diocesana. Reze-
mos em comunhão.
- 14/11 - Dia Mundial do Pobre e abertura da Se-
mana da Solidariedade. Acompahemos as orienta-
ções diocesanas.

19. DEVOÇÃO MARIANA
- Enquanto se lê, duas pessoas conduz o banner das pri-
oridades diocesanas até ao presbitério.
D. Maria é Mãe da Igreja! Nossa Diocese estará
reunida de 12 a 14 em Miniassembleia para refletir,
avaliar e planejar a ação pastoral. Ela é inspirada
pelo 'sim' de Maria, ou seja, busca fazer o que Je-
sus disser para a vivência e testemunho do Evan-
gelho. Rezemos a Maria pedindo sua maternal pro-
teção para a nossa Igreja diocesana: Ave Maria...
- Cantar um refrão mariano e colocar o banner das pri-
oridades diocesanas diante da imagem de N. Senhora.

20. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
D. O Senhor esteja convosco!
T. Ele está no meio de nós!
D. 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, ide em paz e o
Senhor vos acompanhe.
T. Graças a Deus.
- Obs.: Na sacristia, o dirigente diz, voltado para o cru-
cifixo, com toda a equipe reunida.
D. Bendigamos ao Senhor.
T. Demos graças a Deus.

21. CANTO
Venham... é tempo de plena alegria... nº 739
- No YouTube: https://youtu.be/mDN-oseWDQs

Leituras para a Semana
2ª Sb 1,1-7 / Sl 138(139) / Lc 17,1-6
3ª Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 3,9c-11.16-17 / Sl 45(46) / Jo
2,13-22 - Festa da Dedicação da Basílica de Latrão (Ca-
tedral de Roma)
4ª Sb 6,1-11 / Sl 81(82) / Lc 17,11-19
5ª Sb 7,22-8,1 / Sl 118(119) / Lc 17,20-25
6ª Sb 13,1-9 / Sl 18(19) / Lc 17,26-37
Sáb.: Sb 18,14-16;19,6-9 / Sl 104(105) / Lc 18,1-8


