
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejamos todos bem-vindos a este 
encontro de irmãos. Rezemos nas seguintes 
intenções ...

2. INTRODUÇÃO

Anim.: A Liturgia celebra o solene dia daque-
les que, como nós, foram chamados à vida 
plena. Jesus irradia a santidade de Deus e a 
transmite à Igreja por meio dos sacramentos, 
que trazem a humanidade para a vida divina. 

A santidade não é o fruto do esforço humano, 
que procura alcançar o Céu com suas forças, e 
até com heroísmo. É dom do amor do Senhor 
por nós e resposta do homem a esta iniciativa. 
Por isso, todos somos chamados à santidade, 
independente de nosso estado de vida ou 
vocação. Celebremos com alegria, cantando! 

3. CANTO DE ABERTURA: 35 (CD 7) / 36 (CD 24)

ANTÍFONA DE ENTRADA: Alegremo-nos to-
dos no Senhor, celebrando a festa de todos 
os Santos. Conosco alegram-se os Anjos e 
glorificam o Filho de Deus.

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

Dir.: O Senhor que encaminha os nossos 
corações para o amor de Deus e a constância 
de Cristo esteja conosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 161 (CD 3) / 166 (CD 3)

Dir.: Chamados à santidade, por vezes es-
quecemos de nossa vocação batismal e nos 
omitimos em fazer o bem. Imploremos a mi-
sericórdia de Deus, que sempre está disposto 
a nos perdoar. Cantemos! 

Dir.: Deus todo-poderoso tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna.

TODOS: Amém!

6. GLÓRIA: 199 (CD 12) / 209 (CD 23)

7. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Deus de amor, em uma só 
festa, celebramos as virtudes de todos os 
vossos santos. Imploramos a intercessão 
desta heroica multidão e vos agradecemos, 
pois sabemos que no Céu eles rezam e espe-
ram por nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

8. PRIMEIRA LEITURA: Ap 7,2-4.9-14
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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 o procuram, 
e do Deus de Israel buscam a face”. 

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

11. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 257 (CD 16) 
/ 260 (CD 16)

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 (Cf. Mt 11,28).

12. EVANGELHO: Mt 5,1-12a

13. PARTILHA DA PALAVRA

14. PROFISSÃO DE FÉ

15. PRECES DA COMUNIDADE: Rezada ou 
Ladainha de Todos os Santos - 745 (CD 12) 
/ 746 (CD 12) / 746 (CD 12) 

(Se rezada)
Dir.: Peçamos a Deus que escute as preces 
de Sua Igreja, dizendo: 

Senhor, ouvi a nossa prece!

Pela Igreja, para que, sempre atenta às pa-
lavras de Cristo, continue guiando com sa-
bedoria o seu rebanho, rezemos.

Pelos povos de toda a terra e seus governan-
tes, para que se comprometam na edificação 
do bem comum e da paz, rezemos.

Pela nossa comunidade, para que a exemplo 
dos santos, não poupe esforços no serviço 
ao Reino de Deus, rezemos.

Dir.: Senhor, ouvi com bondade os nossos 
pedidos. Por Cristo, nosso Senhor.
 
TODOS: Amém!

16. PARTILHA DOS DONS: 408 (CD 25) / 
401 (CD 11)

Dir.: O caminho de santidade passa pela fra-
ternidade. Partilhemos o que por bondade de 
Deus, nós recebemos. Cantemos!

RITO DA COMUNHÃO

17. PAI-NOSSO

Dir.: O Senhor nos comunicou o seu Espíri-
to. Com a confiança e a liberdade de filhos, 
digamos juntos: Pai nosso...

18. SAUDAÇÃO DA PAZ: 789 (CD 26) / 788 (CD 5)

Dir.: A paz do Senhor esteja convosco.

TODOS: O amor de Cristo nos uniu!

Dir.: Saudemo-nos em Cristo Jesus.

(Em silêncio, o ministro extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde a 
Reserva Eucarística está cuidadosamente de-
positada no sacrário. Abre a porta do sacrário 
e faz uma genuflexão como sinal de adoração. 
Com reverência, pega a âmbula que contém 
a Sagrada Reserva Eucarística e leva-a até o 
altar, de onde parte para a distribuição da Sa-
grada Comunhão aos fiéis. Terminada a distri-
buição, leva a Sagrada Reserva até o sacrário.)

19. COMUNHÃO: 550 / 499 (CD 11)

ANTÍFONA DE COMUNHÃO: Bem-aventura-
dos os corações puros, porque eles verão a 
Deus. Bem-aventurados os que constroem a 
paz, porque serão chamados filhos de Deus. 
Bem-aventurados os que são perseguidos 
por causa da justiça, porque deles é o Reino 
dos céus (Cf. Mt 5,8-10).

20. RITO DE LOUVOR: 716 (CD 5) / 828 (CD 18)

DEUS FAZ COMUNHÃO
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(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, adoramos vossa 
santidade em vossos santos. Pedimos tam-
bém para nós vossa graça santificante. Que 
possamos, um dia, nos assentar com eles 
no banquete do vosso Reino. Por Cristo, 
nosso Senhor.

TODOS: Amém!

22. NOTÍCIAS E AVISOS

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.

TODOS: 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.

TODOS: 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 
para a paz eterna.

TODOS: Amém!

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

TODOS: Amém!

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w A equipe pode preparar de forma criati-
va um espaço ornamentado com ima-
gens de santos e santas; 

w Podem ser recordados brevemente 
a história ou os ditos do santo ou da 
santa padroeira da Comunidade;

w Toda a Celebração deve ser prepara-
da com bastante zelo e sobriedade, 
realçando o caráter solene da Liturgia 
celebrada.

25. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Tt 1,1-9; Sl 23(24),1-2.3-
4ab.5-6 (R. cf. 6); Lc 17,1-6

3.ª-feira: Tt 2,1-8.11-14; Sl 36(37),
  3-4.18-23.27 e 29 (R. 39a); 

Lc 17,7-10
4.ª-feira: Dedicação da Basílica do 

Latrão (Catedral de Roma), 
Festa 

  Ez 47,1-2.8-9.12 ou 1Cor 
3,9c-11.16-17; Sl 45(46),2-
3.5-6.8-9 (R. 5); Jo 2,13-22

5.ª-feira: São Leão Magno, papa e 
doutor da Igreja, Memória 

  Fm 7-20; Sl 145(146),7. 8-9a. 
  9bc-10 (R. 5a); Lc 17,20-25
6.ª-feira: São Martinho de Tours, 

bispo, Memória
  2Jo 4-9; Sl 118(119),1. 2. 

10. 11. 17. 18 (R. 1b); 
  Lc 17,26-37
Sábado:  São Josafá, bispo e mártir, 

Memória
  3Jo 5-8; Sl 111(112),1-2. 3-4. 

5-6 (R. 1); Lc 18,1-8

Dir.: Levai a todos a alegria do Senhor res-
suscitado. Ide em paz, e que o Senhor vos 
acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

24. CANTO DE ENVIO: 652 (CD 7) / 661 
(CD 11)
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A Solenidade de todos os Santos, inicialmente, 
fazia a memória de todos os mártires da Igreja, 
aqueles e aquelas que deram a sua vida por causa 
do Evangelho. Sendo assim, a santidade era reco-
nhecida na vida daqueles e daquelas que venceram 
as perseguições, doando o seu próprio sangue, 
sendo fiéis ao Evangelho de Cristo. Após o período 
das grandes perseguições, nasceu um novo modo de 
santidade, de maneira especial, presente na vida de 
todos os que viviam e praticavam, de forma radical, 
os valores do Evangelho.

A santidade é apresentada como um caminho 
para a vida de cada Filho e Filha de Deus, chamados 
à comunhão de vida com o Senhor e com os irmãos. 
O mundo marcado por tanta violência e descaso 
com a vida, necessita de santos e santas, do dia 
a dia, homens e mulheres que por meio da Fé que 
professam, tornam-se promotores da Paz e Solida-
riedade. De modo que, vivendo como Verdadeiros 
Discípulos Missionários, unidos ao Mestre e sendo 
formados por Ele, sejam santos, capazes de serem 
o Sal da Terra e a Luz do Mundo. 

Na Segunda Leitura encontra-se uma afir-
mação importante sobre cada cristãos, quando se 
trata sobre a santidade de vida, isto é: Todos somos 
Filhos de Deus. Tal afirmação indica que a vocação 
à santidade é um chamado dirigido a todos aqueles 
que aderem a Cristo pela fé, algo referente a todos 
os cristãos. Desse modo, a santidade não deve ser 
compreendida somente como um chamado feito, ou 
uma tarefa pedida à uns poucos, mas, como algo 
que diz respeito a todos os batizados. Pois, todos 
os cristãos, chamados a ser discípulos missionários 
de Cristo, são vocacionados à santidade de vida, 
ou seja, chamados a acolherem a sua vocação 
batismal e a vivê-la intensamente. Por isso, acolher 
o chamado à santidade como algo que diz respeito a 
todos e, não somente à uns poucos, é algo urgente 
e muito necessário. 

No Salmo entoado na Solenidade encontra-se 
uma definição para a santidade cotidiana, que vem 
como resposta à pergunta de quem seria digno de 
subir ao monte santo do Senhor? O salmista indica 
que somente os que têm mãos puras, têm inocente 
coração e aqueles que não dirigem a sua mente para 
o crime, estão entre aqueles que se dirigem para 
a casa de Deus. De fato, os santos do cotidiano 
são homens e mulheres que se reconhecem como 
Filhos e Filhas de Deus, promotores da Paz e da 
Justiça. Tal proposta vem também apresentada no 

Os filhos e filhas de Deus – Promotores da 
Paz – Verdadeiros Discípulos Missionários
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Evangelho, pois entre as muitas Bem Aventuranças, 
os pacíficos são apresentados como sendo Filhos e 
Filhas do Deus da Paz.

No coração das Bem Aventuranças, os pro-
motores da Paz são reconhecidos e chamados de 
Filhos de Deus, ou seja, todos aqueles que fazem de 
sua vida um sinal concreto do amor e misericórdia 
divina, principalmente, junto aos que mais sofrem. A 
promoção da paz, dentro do universo bíblico, constitui 
um campo muito mais vasto, do que somente a au-
sência de conflitos ou de guerras. Na verdade, a Paz, 
proposta pela Sagrada Escritura, abraça o homem 
em todas as suas dimensões e necessidades. Isto 
é, indica a plenitude da salvação, a graça, a saúde, a 
bênção, enfim, todos dons provenientes da bondade 
divina. Sendo assim, torna-se promotor da Paz 
todo aquele que se une ao próprio Deus, fazendo 
de sua vida um sinal claro do amor, misericórdia e 
bondade divinas. 

Os promotores da Paz são também chama-
dos a ser misericordiosos, ou seja, a agirem com 
misericórdia, tornando-se manifestação da ação de 
Deus na história do mundo. De fato, o olhar de Jesus 
sempre esteve pousado e voltado para a direção de 
todos, principalmente dirigido na direção dos que 
estavam em situação de exclusão. Desse modo, 
todos os cristãos, que desejam viver e professar a 
Fé, devem seguir os passos do Mestre, tornando-se 
bons samaritanos, capazes de percorrer o caminho 
da misericórdia.

Que a liturgia da Solenidade de todos os Santos 
e Santas desperte nos corações a certeza de que 
todos os batizados são chamados à santidade de 
vida. Uma vocação que nasce no batismo e que se 
torna um chamado dirigido a todos, a fim de que se 
tornem promotores da Paz, misericórdia e bondade 
divinas. Que o Senhor toque nos corações de todos, 
de modo que o mundo seja marcado por muitos san-
tos e santas, homens e mulheres que se distingam, 
pelo fato de trazerem em suas vidas as marcas e os 
valores do Evangelho. Como verdadeiros discípulos 
missionários marquem e transformem a história do 
mundo ainda tão marcado pela violência e exclusão. 
Que a voz, a presença e a atitude de vida dos cristãos 
tragam para o mundo os sinais do Reino de Deus, 
como verdadeiros batizados, chamados à santidade 
do dia a dia, capaz de mudar os rumos do mundo.

Dom Andherson Franklin Lustoza de 
Souza, Bispo Auxiliar de Vitória - ES.
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