
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA: 

Anim.: Com carinho acolhemos todos para 
celebrar a vida, nesta solenidade de Todos os 
Santos e Santas de Deus.
Apresentemos a Deus nossas intenções para 
bem celebrar a Palavra de Deus.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Deus é santo e fonte de santidade. Pelo 
Batismo ele nos santificou e nos confiou seu 
projeto. Celebrar a memória de Todos os Santos 
e Santas é olhar para nossa caminhada ecle-
sial. Não basta contemplar o passado remoto 
ou próximo e constatar que muitas pessoas 
entregaram suas vidas por causa do Reino. 
Somos chamados a fazer as opções que nos 
comprometam com o Reino de Deus, pois delas 
dependem a nossa felicidade.
Nesta liturgia deixemo-nos guiar pela Palavra 
de Deus, alimento de nossa fé. Acolhendo-a 
na vida e no coração, sejamos por ela trans-
formados, a exemplo dos nossos santos. Que 
sejamos fortalecidos para o enfrentamento da 
grande tribulação, para que permaneçamos de 
pé diante do Cordeiro.
Na alegria do encontro, cantemos.

3. CANTO DE ABERTURA: 35(CD7), 45

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: O Deus da esperança, que nos cumula de 
toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do 
Espírito Santo, esteja com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 185, 189

Dir.: A festa de Todos os Santos e Santas é 
um momento oportuno para revisão de nossa 
caminhada em comunidade. Olhando para quem 
nos precedeu somos convidados a questionar 
o nosso caminho de santidade. (silêncio)

Confiantes na misericórdia de Deus, cantemos 
pedindo perdão.

Dir.: Deus, rico em misericórdia, perdoai as 
nossas faltas e conduzi-nos no caminho da 
vida eterna. Amém.

6. GLÓRIA: 203(CD3), 218

Dir.: Entoemos o Hino do Glória.

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus eterno e todo-podero-
so, 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 na unidade do Espírito Santo. Amém.

Purificai Senhor, meus ouvidos, purificai, Se-
nhor, meu coração, para ouvir e guardar vossa 
Palavra!  240(CD12)

8. PRIMEIRA LEITURA: Ap 7,2-4.9-14
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DEUS FAZ COMUNHÃO

9. SALMO RESPONSORIAL: 23(24)

É assim a geração dos que procuram o Senhor!

Ao Senhor pertence a terra e o que ela encerra,
o mundo inteiro com os seres que o povoam;
porque ele a tornou firme sobre os mares,
e sobre as águas a mantém inabalável.

“Quem subirá até o monte do Senhor,
quem ficará em sua santa habitação?”
“Quem tem mãos puras e inocente coração
quem não dirige sua mente para o crime.

Sobre este desce a bênção do Senhor
e a recompensa de seu Deus e Salvador”.
“É assim a geração dos que procuram,
e do Deus de Israel buscam a face.”

10. SEGUNDA LEITURA: 1Jo 3,1-3

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Vinde a mim todos vós que estais cansados 
e penais a carregar pesado fardo, 
e descanso eu vos darei, diz o Senhor.

12. EVANGELHO: Mt 5,1-12a

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo 
segundo Mateus.
Glória a vós, Senhor!

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Em resposta à Palavra de Deus, elevemos 
a Ele o nosso clamor.

Vossa Igreja eleva um clamor: escutai nossa 
prece, Senhor!

Senhor, iluminai a vossa Igreja, o Papa Francis-
co, Dom Dario, presbíteros, diáconos, religiosos 
e religiosas, seminaristas, leigos e leigas, para 
que sejam no mundo os propagadores das 
bem-aventuranças. Nós vos pedimos.

Senhor, fortalecei a fé dos batizados para as-
sumirem o projeto de Deus e buscarem a 
santidade. Nós vos pedimos.

Senhor, guiai os governantes para que trabalhem 
pela justiça e a paz na construção do Reino de 
Deus. Nós vos pedimos. 

Senhor, consolai os que choram, saciai os que 
têm fome e sede de justiça, e obtenham mise-
ricórdia os misericordiosos. Nós vos pedimos.

Dir.: Acolhei, Deus de amor, os pedidos da 
comunidade aqui reunida, por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

16. PARTILHA DOS DONS: 409(CD25), 
407(CD14)

Dir.: Com um gesto de louvor e gratidão a Deus e 
sinal de partilha da comunidade, trazemos ao al-
tar do Senhor nossa singela doação. Cantemos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI NOSSO

Dir.: Obedientes à palavra do Salvador e for-
mados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer como Jesus nos ensinou. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 1011

Dir.: Estamos vivendo em tempo de pandemia 
no mundo todo. O isolamento social tem dei-
xado nosso povo angustiado, sem paz, sem 
saúde, sem esperança de dias melhores. Mas 
Jesus nos convida a sermos autores da paz, 
da esperança e da caridade. Cantemos como 
São Francisco, e sejamos instrumento da paz 
onde quer que estejamos.

(Omite-se o abraço da paz, conforme orienta-
ções dadas pelo Arcebispo Dom Dario Campos 
para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da Sa-
grada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário, 
faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência pega a âmbula que contém a 
Sagrada Reserva Eucarística. Leva-a até o altar, 
de onde parte para a distribuição da Sagrada 
Comunhão aos fiéis. Terminada a distribuição, 
leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)
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19. COMUNHÃO: 550, 565

20. RITO DE LOUVOR: 57, 62

Dir.: Agradecidos, elevemos nossos louvores 
ao Pai. (silêncio) Com braço forte Ele conduziu 
seu povo e continua, com a luz de seu Espírito, 
a acompanhar a Igreja peregrina neste mundo. 
Cantemos.

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ao celebrarmos, ó Deus, 
todos os santos, nós vos adoramos e admi-
ramos, porque só vós sois o Santo, e implo-
ramos que a vossa graça nos santifique na 
plenitude do vosso amor, para que possamos 
caminhar para o vosso reino. Por Cristo, Nosso 
Senhor. Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Deus, glória e alegria dos santos, que nos 
concedeu a graça de celebrar hoje a Solenidade 
de Todos os Santos, nos abençoe para sempre 
com a sua graça.

TODOS: Amém.

Dir.: A intercessão e o exemplo dos santos 
nos livrem dos males presentes e nos façam 
perseverar no serviço de Deus e do próximo.

TODOS: Amém.

Dir.: Até que um dia possais chegar, com todos 
os santos, à paz e alegria daquela pátria na 
qual a Igreja exulta eternamente na comunhão 
gloriosa de todos os seus filhos.

TODOS: Amém.

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho e Espírito Santo!

TODOS: Amém.

Dir.: “Alegrai-vos e exultai, porque será grande 
a vossa recompensa nos céus”. Vamos em paz 
e o Senhor nos acompanhe!

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 1012, 1024

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Durante a procissão da entrada, podem ser 
conduzidas as imagens dos santos de devo-
ção da comunidade e colocadas em um local 
devidamente preparado, desde que não seja à 
frente do altar ou à mesa da Palavra.

w Em substituição às preces da comunidade, 
pode-se entoar a Ladainha de todos os San-
tos, introduzindo as devoções mais fortes da 
comunidade, bem como dos santos e beatos 
brasileiros.

w No momento do louvor, quem preside pode 
lembrar das pessoas que se curaram da co-
vid-19 e, se as comunidades já voltaram a se 
reunir no templo, louvar a Deus pelo retorno 
das celebrações.

w A comunidade observe as orientações da 
CNBB e da Arquidiocese sobre o distanciamento 
social e a higiene com as pessoas e objetos.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Sb 4,7-14, Sl 24(25), Rm 
8,31b-35.37-39, Jo 5,24-29

3.ª-feira: Fl 2,5-11, Sl 21(22), 26b- 
27.28-30a.31-32 (R/. 26a), 
Lc 14,15-24

4.ª-feira: Fl 2,12-18, Sl 26(27),1.4. 
13-14 (R/. 1a), Lc 14,25-33

5.ª-feira: Fl 3,3-8ª, Sl 104(105),2-3. 
4-5.6-7 (R/. 3b), Lc 15,1-10

6.ª-feira: Fl 3,17-4,1, Sl 121(122),
 1-2. 3-4a.4b-5 (R/. 1), 
 Lc 16,1-8
Sábado: Fl 4,10-19, Sl 111(112),
 1-2.5-6.8a e 9 (R/. 1a), 
 Lc 16,9-15
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 Neste dia, a Igreja comemora a Sole-
nidade de Todos os Santos. Semanalmente, 
todos os fiéis católicos professam crer “na 
comunhão dos santos” e “na vida eterna”, 
isto é, cremos naquela multidão de homens 
e mulheres que lavaram e alvejaram suas 
vestes no sangue do Cordeiro (cf. Ap. 7,14) 
e que agora participam da Glória junto de 
Deus.
 Fazemos memória de vários santos 
que já conhecemos e pelos quais nutrimos 
alguma devoção. Contudo, também cele-
bramos aqueles santos desconhecidos, 
dos quais – como dito pelo Papa emérito 
Bento XVI – somente Deus conhece seus 
rostos e nomes, mas que viveram com 
firmeza e constância suas vidas de acordo 
com os desígnios do Senhor.
 Algumas vezes, pensamos na santi-
dade como uma virtude muito distante de 
nossa realidade, como se fosse destinada 
apenas a religiosos e membros do clero. O 
Concílio Ecumênico Vaticano II nos lembra 
da vocação universal de todos os fiéis 
batizados a viver a santidade, ou seja, a 
empenharem suas vidas no seguimento a 

Nosso Senhor Jesus Cristo: o verdadeira-
mente santo e capaz de nos santificar.
 É Jesus que nos chama à santidade 
– Ele nos exorta a sermos perfeitos como 
seu Pai nos Céus é perfeito (cf. Mt 5,48) 
– em um contínuo esforço de adequar 
nossas vidas à vida de Jesus. Contudo, 
nesta grande jornada, não estamos so-
zinhos: Jesus sempre nos consola em 
nossas limitações, como bem nos lembra 
o Evangelho das Bem-Aventuranças lido 
hoje. Também os santos, que enfrenta-
ram inúmeras dificuldades nesta terra e 
já receberam a coroa da vida eterna (cf. 
Tg 1,12), intercedem a Deus por nós. 
 A Igreja, nesta Solenidade, rejubila de 
alegria com o testemunho cristão deixado 
por inúmeros homens e mulheres que 
foram verdadeiros sal da terra e luz do 
mundo (cf. Mt 5,13-14). Peçamos sem-
pre a intercessão destes nossos amigos 
e modelos de vida, seguindo firmes em 
nossa caminhada rumo à nossa Pátria 
definitiva: o Céu.

Seminarista Eder Hoffmam Daniel

Solenidade de Todos os Santos


