
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Irmãos e irmãs, sejam todos bem-
vindos à nossa celebração. 

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A Solenidade de Todos os Santos 
e Santas nos recorda a vida de todos que 
percorreram o caminho das bem-aventu-
ranças e acolheram na vida o Cristo e seu 
Reino. Todos nós somos chamados a nos 
santificar pela prática do bem, da caridade 
e da justiça, opções que nos comprometem 
com o Reino de Deus. As bem-aventuranças 
são o caminho que nos conduz à santidade. 
Na solenidade de hoje, damos graças ao 
Pai Santo, fonte de toda santidade. Celebre-
mos todos os santos e santas, que já estão 
na glória de Deus. Que a intercessão deles 
fortaleça nosso caminho de santidade em 
meio aos desafios e às tribulações, alegrias 
e realizações. Como peregrinos na busca da 
santidade, entoemos o canto de abertura.

3. CANTO DE ABERTURA: 35(CD7) 
/12(CD20)

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 vocês.

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

5. ATO PENITENCIAL: 169(CD3) / 177(CD23)

Dir.: Invoquemos a compaixão do Cristo, de 
quem os santos e santas deram testemunho. 
(Silêncio)

– Senhor, que fazei de nós concidadãos 
dos santos no reino dos céus, tede piedade 
de nós. 

– Cristo, pedra principal que tem como 
fundamento os mártires e os santos, tende 
piedade de nós.

– Senhor, que não nos chama servos, mas 
nos chama amigos, tende piedade de nós.
Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, tenha 
compaixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna.

TODOS: Amém. 

6. GLÓRIA: 199(CD12) / 205(CD3)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus poderoso e eterno, 
numa só e imensa festa, celebramos as 
virtudes de todos os vossos santos. Nós 
que sempre precisamos de muitas e gran-
des graças hoje vos agradecemos, pois 
sabemos que no céu essa multidão de 
santos reza e espera por nós. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo na unidade do Espírito 
Santo. Amém.
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DEUS FAZ COMUNHÃO

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

9. SALMO RESPONSORIAL: 23(24)

É assim a geração dos que procuram o 
Senhor!

Ao Senhor pertence a terra 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 o 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

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Deus é santo e fonte de toda santidade. 
Peçamos a Ele que nos sustente nos cami-
nhos de uma vida santa e nos socorra em 
todas necessidades, rezando: 

Senhor, fazei-nos santos como vós sois 
santo!

– Senhor, protegei a igreja, para que seja 
sempre esposa de Cristo, sem rugas e nem 
manchas, seja fiel no anúncio e no tes-
temunho das bem-aventuranças, nos vos 
rogamos.

– Senhor, iluminai aqueles que nos governam 
para que promovam a justiça, o direito e a paz 
entre os povos e nações, nós vos rogamos.

– Senhor, guiai nossas Comunidades e 
Agentes de pastoral, para que sigam com 
fidelidade o exemplo daqueles que nos pre-
cederam nos caminhos da fé e da santidade, 
nós vos rogamos.

– Senhor, fazei com que as bem-aventuranças 
nos despertem para a alegria da fé, e nos 
façam discípulos autênticos e fiéis de vosso 
Filho Jesus, nós vos rogamos.

Dir.: Deus eterno e todo-poderoso, dignai-vos 
ouvir as nossas súplicas e conduzir-nos, pelo 
vosso Espírito, às bem-aventuranças que 
nos prometestes. Por Cristo, nosso Senhor.

16. PARTILHA DOS DONS: 414 / 415
 
Dir.: Apresentemos ao Senhor nossas ofe-
rendas. Partilhando um pouco do que somos 
e temos estamos construindo um mundo 
mais justo, humano e fraterno. Apresenta-
mos também nossos esforços na busca da 
santidade e do testemunho da nossa fé em 
Jesus. Que a partilha santifique o trabalho 
de nossas mãos.

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: Felizes por sermos reconhecidos pelo 
Senhor, como seus filhos e filhas, a Ele nos 
dirigimos rezando. Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ

DEUS NOS FALA
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Dir.: Jesus proclamou bem-aventurados 
àqueles que promovem a paz. Rezemos, 
em silêncio, para que também nós sejamos 
construtores da paz.

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

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a ambula 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.)

19. COMUNHÃO: 493(CD4) / 498

Dir.: Comungar é comprometer-se com Jesus 
e sua proposta de santidade. Que a comu-
nhão do Corpo do Senhor nos santifique 
sempre mais.

20. RITO DE LOUVOR: 826(CD18) / 842

(O dirigente motiva a comunidade a expressar 
os seus louvores e, depois, canta-se um 
salmo ou canto bíblico.)

21. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, admiramos e 
adoramos vossa imensa santidade na mul-
tidão de vossos santos. Pedimos também 
para nós vossa graça que santifica. E nós, 
que hoje participamos dessa mesa de pe-
regrinos, possamos, um dia, nos assentar 
com vossos santos e santas no banquete 
do vosso Reino. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.

22. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparar o espaço celebrativo. Se 
possível, enfeitar com palmas.

w Colocar numa mesa à parte, as 
imagens dos santos que a co-
munidade tem, evidenciando o 
Padroeiro da Comunidade, quando 
possível.

w A equipe de celebração poderia 
entrar com palmas na mão na 
procissão de entrada. 

w Os leitores podem proclamar as 
leituras com a palma na mão.

w No momento das preces podem 
substituir as mesmas pela Lada-
inha de todos os Santos e Santas.

w Bênção final própria do dia, con-
forme folheto.

23. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco

TODOS: Ele está no meio de nós.

Dir.: Deus, glória e exultação dos Santos e 
Santas que hoje celebramos solenemente, 
vos abençoe para sempre. Amém. 

Dir.: Livres, por sua intercessão, dos males 
presentes e inspirados pelo exemplo de suas 
vidas, possais colocar-vos constantemente 
a serviço de Deus e dos irmãos. Amém.

Dir.: E assim, com todos eles, vos seja dado 
gozar a alegria da verdadeira pátria, onde a 
igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos 
e santas para a paz eterna. Amém.

Dir.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho e Espírito Santo. Amém.

Dir.: Vivei na santidade! Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 639(CD24) / 
640(CD20) 
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Neste dia, a Igreja comemora a 
Solenidade de Todos os Santos. Se-
manalmente, 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 san-
tos que já conhecemos e pelos quais 
nutrimos alguma devoção. Contudo, 
também celebramos 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 
santidade como uma vir tude muito 
distante de nossa realidade, como 
se fosse destinada apenas a religio-
sos 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 segui-
mento a Nosso Senhor Jesus Cristo: 

Solenidade de Todos os Santos
o verdadeiramente santo e capaz de 
nos santificar. 

É Jesus que nos chama à san-
tidade. 

– Ele nos exorta a sermos perfei-
tos como seu Pai nos Céus é perfeito 
(cf. Mt 5,48) 

– em um contínuo esforço de 
adequar nossas vidas à vida de Je-
sus. Contudo, nesta grande jornada, 
não estamos sozinhos: Jesus sempre 
nos consola em nossas limitações, 
como bem nos lembra o Evangelho das 
Bem-Aventuranças lido hoje. Também 
os santos, que enfrentaram 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 mu-
lheres que foram verdadeiros sal da 
terra e luz do mundo (cf. Mt 5,13-14). 
Peçamos sempre 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
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