
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e alegria, e 
também a recordação da vida. Durante o canto de ambientação, 
jovens com vestes brancas, incensam o espaço celebrativo.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação) 
(Neste momento uma pessoa da equipe de liturgia acende as 
velas do altar.)

(Marcus Vinícius Lima) 
Benditos de meu Pai, vinde, recebei o Reino 
como herança. Que meu Pai vos preparou, 
preparou! (bis). Desde a criação do mundo!
1 - O Pastor a seu rebanho irá, separar entre 
ovelhas, cabritos, os da esquerda: afastar-se 
terão da direita, os convida com amor.
(Terminado o canto, todos ficam em pé para o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Pe. José Cândido da Silva) 
Vejo a multidão em vestes brancas, caminhando 
alegre, jubilosa: é a aclamação de todo o povo, 
que Jesus é seu Senhor. 
1 - Nós aqui estamos ansiosos, celebrando o 
dia do Senhor. Não nos custa crer, pois, afinal, 
unidos já estamos no amor. Nossa lei é sempre 
o amor.

2 - Também estaremos nós, um dia, assim 
regenerados pelo amor. Nesta esperança 
viveremos, somos a família dos cristãos. Nossa 
lei é sempre o amor. 

3. Saudação
Presidente - Amados irmãos e irmãs em Cristo, 
sejam bem-vindos para celebrarmos o Mistério 
Pascal de Jesus Cristo, nesta Solenidade de 
todos os Santos e Santas de Deus, cujos 
nomes estão escritos no Livro da Vida. É um 
dia para celebrarmos a vitória daqueles que 
nos precederam na fé e partiram desta vida 
para junto do Pai. Confiantes de que pela fé, 
pela vivência da Palavra de Deus, na escuta e 
na obediência, também somos convidados a 
participar da vida plena e triunfante, façamos 
o sinal que nos une na fé. Em nome do Pai...
Presidente - A graça e a paz de Deus nosso Pai, e 
de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. 
Bendito seja Deus...
Presidente - A liturgia de hoje convida-nos a 
pensar em nossa proximidade com Deus, querida 
por Ele e buscada por nós ao longo de nossa 
vida, e como Igreja peregrina experimentamos 
já na terra  a alegria e os bens do Céu. Trazemos 
presente os acontecimentos que marcaram a 
semana que passou (recordação da vida).

4. Deus nos perdoa
Presidente -  Em silêncio, imploremos a 
misericórdia de Deus pelas vezes em que não 
vivemos conforme as Bem-aventuranças que 
Jesus nos propõe na liturgia de hoje (silêncio). 
Peçamos perdão, cantando.
(Pe. Nereu Teixeira)
Perdão, Senhor, perdão por não ser santo! 
Perdão, Senhor, por ter pecado tanto!
1 - A história é uma só, da humanidade e minha; 
a queda sempre existe pra aquele que caminha; 
mas há um Salvador que vem ressuscitar, aquele 
que da queda quiser se levantar.
2 - O senso do pecado estamos nós perdendo e 
para a eternidade estamos nós morrendo; que 
adianta termos cruz em nossa companhia, se 
dela nós tiramos o Cristo noite e dia?
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9. Leitura da Primeira Carta de São João 
(3, 1-3)

10. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas IV)
Aleluia, Aleluia, Aleluia.(bis)
1 - Vinde a Mim, todos vós que estais cansados 
e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu 
vos darei, diz o Senhor.

11. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Mateus (5, 1-12a)

12. Partilha da Palavra

13. Profissão de Fé
Presidente - Professemos nossa fé no Deus Uno 
e Trino. Creio em Deus Pai...

14. Ladainha 
Presidente - Como povo cristão, recorremos à 
intercessão dos Santos e Santas de Deus, em 
nossas necessidades, cantando a Ladainha.
(D.R)
Solo: Kyrie eleison               Todos: Kyrie eleison
Solo: Christe eleison            Todos: Christe eleison
Solo: Kyrie eleison                Todos: Kyrie eleison
Santa Maria Mãe de Deus          Rogai por nós.
São José            Rogai por nós.
São Miguel            Rogai por nós.
Santos Anjos de Deus       Intercedei por nós.
São João Batista                        Rogai por nós.
São Tiago            Rogai por nós.
Santo André                         Rogai por nós.
São Pedro e São Paulo        Intercedei por nós.
São Mateus            Rogai por nós.
São Marcos            Rogai por nós.
São Lucas            Rogai por nós.
São João                 Intercedei por nós.
Santo Estevão                         Rogai por nós.
São Sebastião                         Rogai por nós.
São João Paulo II           Rogai por nós.
Santo Antônio de Santana Galvão             

Intercedei por nós.
São Bento            Rogai por nós.
Santa Paulina            Rogai por nós.
Santa Luzia            Rogai por nós.
Santas Perpétua e Felicidade  Intercedei por nós.
São Gregório            Rogai por nós.
São Clemente            Rogai por nós.
Santo Agostinho           Rogai por nós.
São Basílio         Intercedei por nós.
São Benedito            Rogai por nós.
São Jerônimo            Rogai por nós.
Santa Rosa de Lima                            Rogai por nós.
São Paulo e São João da Cruz Intercedei por nós.

Presidente - Deus de bondade, tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à vida em plenitude. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

5. Hino do Glória
Presidente - Glorifiquemos ao Deus da vida por 
todos os Santos e Santas que com seus testemunhos, 
nos estimulam a caminhar para a santidade. 
(CNBB - Renato Bevilacqua)
Glória a Deus lá nos céus, e paz na terra aos seus! (bis) 
1 - Glória a Deus nos altos céus, paz na terra a 
seus amados! A Vós louvam, Rei Celeste, os que 
foram libertados! Deus e Pai, nós vos louvamos, 
adoramos, bendizemos; damos glória ao vosso 
nome, vossos dons agradecemos! 
2 - Senhor nosso, Jesus Cristo, unigênito do 
Pai, Vós, de Deus Cordeiro Santo, nossas culpas 
perdoai! Vós que estais junto do Pai como nosso 
intercessor, acolhei nossos pedidos, atendei 
nosso clamor. 
3 - Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, o 
Senhor, com o Espírito Divino, de Deus Pai no 
esplendor!

6. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, 
admiramos e adoramos vossa imensa santidade 
na multidão dos vossos santos. Pedimos também 
para nós vossa graça que santifica. E nós, que 
hoje participamos desta mesa de pereguinos, 
possamos, um dia, nos assentar com vossos 
santos e santas no banquete do vosso Reino. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

(Lindberg Pires - Waldeci Farias) 
Purificai, Senhor, meus ouvidos, / purificai, 
Senhor meu coração, / para ouvir e guardar vossa 
Palavra! (bis)

7. Leitura do Livro do Apocalipse de São 
João (7, 2-4.9-14)

8. Salmo Responsorial (23) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C - Vol II)
É assim a geração dos que procuram o Senhor !(bis)
- 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”.

Deus nos fala

Nossa resposta
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São Roque                                                 Rogai por nós.
São José de Anchieta                               Rogai por nós.
São João Bosco                                         Rogai por nós.         
Santa Clara e Santa Efigênia         Intercedei por nós.

Santa Teresa de Ávila           Rogai por nós.   
Santa Dulce dos Pobres          Rogai por nós.
Santa Catarina de Sena          Rogai por nós.
Santa Teresinha do Menino Jesus  

Intercedei por nós.
São Domingos            Rogai por nós.
São Tomás de Aquino           Rogai por nós.
Santo Antônio            Rogai por nós.
São João Maria Vianey        Intercedei por nós.
São Francisco de Assis           Rogai por nós.
São João XXIII            Rogai por nós.
São Geraldo Majela           Rogai por nós.
Santa Rita de Cássia        Intercedei por nós.
Santo Afonso de Ligório          Rogai por nós.
Santo Inácio de Loyola                        Rogai por nós.
Santos Mártires dos Nossos Tempos  

Rogai por nós.
Todos os Santos e Santas de Deus  

Intercedei por nós.
Solo: Cristo, ouvi-nos            Todos: Cristo, ouvi-nos.
Solo: Cristo, atendei-nos 

  Todos: Cristo, atendei-nos.

15. Apresentação dos Dons 
Presidente - Tudo o que Jesus nos propõe para 
viver, Ele mesmo viveu desde o presépio até a 
cruz. Inspirados na vida e nas virtudes de tantos 
santos e santas que seguiram o exemplo do 
Mestre Jesus, apresentemos ao Altar do Senhor 
nossa disponibilidade em vivenciar as bem-
aventuranças que Ele nos propõe em seu Santo 
Evangelho, proclamando-as juntos.
- Felizes os pobres em espírito, porque deles é o 
Reino do Céu.
- Felizes os aflitos, porque serão consolados.
- Felizes os mansos, porque possuirão a terra.
- Felizes os que têm fome e sede de justiça, 
porque serão saciados.
- Felizes os são misericordiosos, porque 
encontrarão misericórdia.
- Felizes os puros de coração, porque verão a Deus.
- Felizes os que são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o Reino do Céu.
- Felizes vocês, se forem insultados e perseguidos   
e se disserem todo tipo de calúnia contra vocês, 
por causa de Mim.
(Frei Fabreti) 
Feliz o homem que ama o Senhor e segue seus 
mandamentos. O seu coração é repleto de amor, 
Deus mesmo é seu alimento.

16. Canto das Oferendas (Folcmúsica Sacra) 
A vida dos justos está nas mãos de Deus, 
nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos 
insensatos pareceram morrer; mas eles estão 
em paz! Aleluia, aleluia.
1 - “Senhor, quem morará em vossa casa e em 
vosso Monte Santo, habitará?” É aquele que 
caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente. 
2 - “Senhor, quem morará em vossa casa e em 
vosso Monte Santo, habitará?” Que em nada 
prejudica o seu irmão, nem cobre de insultos 
seu vizinho. 

17. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus por todos aqueles 
que dão testemunho de fé e fidelidade ao projeto 
do Reino, santificando aqui na terra, as suas vidas.
(Pe. Zezinho) 
1 - Deus infinito, nós te louvamos e nos 
submetemos ao teu poder. As criaturas no seu 
mistério, mostram a grandeza de quem lhe 
deu ser. Todos os povos sonham e vivem nesta 
esperança de encontrar a paz. Suas histórias todas 
apontam para o mesmo rumo onde tu estás. 
Santo, santo, santo! (bis) Todo poderoso é o 
nosso Deus! 
2 - Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos e te 
agradecemos teu imenso amor. Teu nascimento, 
teu sofrimento trouxe vida nova onde existe a 
dor. Nós te adoramos e acreditamos que és o 
Filho Santo de Nosso Criador. E professamos tua 
verdade, que na humanidade plantou tamanho 
amor... 
3 - Deus infinito, teu santo Espírito renova o 
mundo sem jamais cessar. Nossa esperança, 
nossos projetos só se realizam quando ele 
falar. Todo Poderoso, somos o teu povo que na 
esperança vive a caminhar. Dá que sejamos teu 
povo santo que fará o mundo teu trono e teu altar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de adoração!

18. Pai Nosso
Presidente - Santificar o nome de Deus vivendo 
as Bem-aventuranças é missão de todo batizado. 
Rezemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai 
Nosso...

19. Momento da Paz
Presidente - “Bem-aventurados os que promovem 
a paz, porque serão chamados filhos de Deus”. 
Neste compromisso, rezemos em silêncio pela 
paz.

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças
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e semelhança e expressou a sua vontade: 
“Sede Santos, porque eu, o Senhor, vosso 
Deus, sou Santo”. Essa Solenidade nos faz 
viver profundamente o Mistério de Cristo, e, 
como Igreja peregrina, experimentamos já na 
terra a alegria e os bens do Céu. Jesus está no 
alto da montanha, de onde proclama as Bem-
Aventuranças aos Apóstolos e a todo o povo. 
Cada Bem-Aventurança, aponta para Deus 
como   ponto de chegada. Podemos alcançar a 
santidade tendo no coração e no agir o que Cristo 
nos proclamou; sendo pobres, misericordiosos, 
mansos, pacíficos, puros de coração; praticando 
a justiça; e diante das injúrias e perseguições, 
mantendo-nos perseverantes. A nossa fé 
nos ensina que Deus santo e pleno, dobra-se 
carinhosamente sobre a humanidade – sobre 
cada um de nós – para nos dar a sua própria 
vida, para nos fazer participantes de sua própria 
plenitude, sua própria santidade. Foi assim 
que o Pai, cheio de imenso amor, enviou-nos 
seu Filho único, e este, morto e ressuscitado, 
infundiu no mais íntimo de cada ser e de toda 
a Igreja o seu Espírito de santidade. Olhemos 
para o céu: lá estão Pedro e Paulo, lá estão os 
Doze, lá estão os mártires de Cristo, os santos 
pastores e doutores, lá estão as santas e os 
santos, lá estão tantos e tantos – uns, conhecidos 
e reconhecidos pela Igreja publicamente, outros, 
cujo nome somente Deus conhece; lá está a 
Santíssima e Bem-aventurada sempre Virgem 
Maria. Eles chegaram lá, são nossos modelos e 
nos esperam. Contemplar hoje todos os santos 
é recordar para onde vamos e qual é o sentido 
da nossa vida! Não tenhamos medo de ser de 
Deus, não tenhamos medo de testemunhar o 
Evangelho, não tenhamos medo de alimentar 
nossa vida com o Cristo, na sua Palavra e na 
sua Eucaristia para ficarmos repletos da vida 
do próprio Deus. Que nossos heróis e modelos 
sejam os santos e santas de Cristo, que foram 
heróis porque venceram e correram para o 
Cristo! Que eles roguem por nós, pois o que eles 
foram, nós somos e o que eles são, todos nós 
somos chamados a ser.

Leituras da Semana
2ª feira: Tt 1,1-9; Sl 23; Lc 17,1-6
3ª feira: Tt 2,1-8.11-14; Sl 36; Lc 17,7-10
4ª feira: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45; 1Cor 3,9-11.16-17; 
Jo 2,13-22
5ª feira: Fm 7-20; Sl 145; Lc 17,20-25
6ª feira: 2Jo 4-9; Sl 118; Lc 17,26-37
Sábado: 3Jo 5-8; Sl 111; Lc 18,1-8
Domingo: Ml 3,19-20a; Sl 97; 2Ts 3,7-12; Lc 21,5-19

20. Canto de Comunhão (se houver) 
(CD Festas Litúrgicas IV)
Bem-aventurados os que têm um coração de 
pobre, porque deles é o Reino dos Céus, porque 
deles é o Reino dos Céus!
1 - Senhor Deus, a Vós elevo a minha alma, em 
vós confio: que eu não seja envergonhado!
2 - Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, e 
fazei-me conhecer a vossa estrada!
3 - Vossa verdade me oriente e me conduza, 
porque sois o Deus da minha salvação!
4 - Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura e 
a vossa compaixão que são eternas!
5 - O Senhor é piedade e retidão, e reconduz ao 
bom caminho os pecadores.
6 - Ele dirige os humildes na justiça, e aos pobres 
Ele ensina o seu caminho.

21. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ao celebrarmos, 
ó Deus, Todos os Santos, nós vos adoramos 
e admiramos, porque só vós sois Santo, e 
suplicamos que a vossa graça nos santifique na 
plenitude do vosso amor, para que, desta mesa 
de peregrinos, passemos ao banquete do vosso 
Reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

22. Breves Avisos 

23. Bênção
Presidente - Deus, glória e exultação dos Santos 
que hoje celebrais solenemente, vos abençoe 
para sempre. Amém.
- E assim, com todos eles, vos seja dado participar 
da alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja 
reúne seus filhos aos Santos para a paz eterna. 
Amém.
- A bênção de Deus Pai e Filho e Espírito Santo, 
desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.
- Buscai a santidade, ide em paz e o Senhor vos 
acompanhe. Graças a Deus.

24. Canto Final (CD Cantos de Alegria - “O Dízimo”) 
Obrigado,  Senhor!  Obrigado,  Senhor! 
Agradecemos pelo dom da vida! Breve 
voltaremos para ouvir a tua Palavra, o que 
aprendemos vamos aplicar na vida. (bis) 
1 - Com alegria estamos nos despedindo, 
celebramos com muita felicidade. Fiquem com 
Deus, nós já estamos indo, sentiremos uma 
grande saudade.

Meditando a Palavra de Deus 
Hoje, a Igreja volta seu olhar e seu coração para 
o céu e enche-se de alegria ao contemplar uma 
multidão que participa da glória e da plenitude 
do Deus Santo. Recordando nossa vocação 
de batizados, portanto, somos chamados à 
santidade. Deus criou o ser humano à sua imagem 

Deus nos envia


