
TODOS OS SANTOS

3 de novembro de 2019 – Ano C – Branco

“Será grande a vossa recompensa nos céus!”
Mt 5,12a

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Hoje, reunimo-nos para celebrar o mis-
tério da santidade divina em nossa vida. É uma 
celebração que mostra o céu e indica o caminho 
para que a santidade seja plena em cada um de 
nós. Um modo para que isso seja realidade está na 
mansidão evangélica: bem-aventurança que cultiva 
a bondade  e o respeito para com o outro. Celebre-
mos alegremente esta Solenidade implorando a 
intercessão de todos os Santos e Santas de Deus.

07. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Deus eterno e todo-poderoso,  que nos dais 
celebrar numa só festa os méritos de todos os San-
tos, concedei-nos por intercessores tão numerosos 
a plenitude da vossa misericórdia. Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA
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03. SAUDAÇÃO

04. ATO PENITENCIAL

Presid.: No dia em que celebramos a vitória de Cris-
to sobre o pecado e a morte, também nós somos 
convidados a morrer para o pecado e ressurgir para 
uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da 
misericórdia do Pai. (pausa)

06. GLÓRIA  
1. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra aos
seus amados. / A vós louvam, Rei Celeste, os 
que foram libertados.
2. Deus e Pai, nós vos louvamos, adoramos, 
bendizemos, damos glória ao vosso nome, vos-
sos dons agradecemos. / Senhor nosso, Jesus 
Cristo, Unigênito do Pai; Vós, de Deus cordeiro 
santo, nossas culpas perdoai.
3. Vós que estais junto do Pai, como nosso inter-
cessor, acolhei nossos pedidos, atendei nosso 
clamor. / Vós somente sois o Santo, o Altíssimo, 
o Senhor, com o Espírito Divino de Deus Pai, no 
esplendor. Amém! Amém!

Coment.: Porque somos filhos e filhas de Deus, 
cada um de nós é chamado a participar da sua san-
tidade. As bem-aventuranças nos colocam no cami-
nho deste ideal propondo-nos atitudes que ajudarão 
a santificar o mundo. 

I LEITURA - Ap 7, 2-4.9-14
(Lecionário Dominical p.1047.)

08. LEITURA DO LIVRO DO APOCALIPSE DE 
SÃO JOÃO - Eu, João,2vi um outro anjo, que 
subia do lado onde nasce o sol. Ele trazia a 
marca do Deus vivo e gritava, em alta voz, aos 
quatro anjos que tinham recebido o poder de 
danificar a terra e o mar, dizendo-lhes: 3“Não 
façais mal à terra, nem ao mar, nem às arvores, 
até que tenhamos marcado na fronte os servos 
do nosso Deus”. 4Ouvi então o número dos que 
tinham sido marcados: eram cento e quarenta 
e quatro mil, de todas as tribos dos filhos de 
Israel. 9Depois disso, vi uma multidão imensa 
de gente de todas as nações, tribos, povos e 
línguas, e que ninguém podia contar. Estavam 
de pé diante do trono e do Cordeiro; trajavam 
vestes brancas e traziam palmas na mão. 10To-
dos proclamavam com voz forte: “A salvação 
pertence ao nosso Deus, que está sentado no 
trono, e ao Cordeiro”. 11Todos os anjos esta-
vam de pé, em volta do trono e dos Anciãos e 
dos quatro Seres vivos e prostravam-se, com o 

02. CANTO INICIAL                        (93º encontro)
1. Faz de nós um povo santo todo Teu, todo Teu.
O amor que tens é tanto Santo Deus, Santo 
Deus. Que nos podes fazer santos semelhantes 
ao Teu Filho.
Santo, Santo, Santo é o Teu viver. Santos, San-
tos, Santos nós também queremos ser. (Bis)

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
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05. CANTO PENITENCIAL
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todo: Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

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



II LEITURA - 1 Jo 3,1-3

10. LEITURA DA PRIMEIRA CARTA DE SÃO JOÃO 
Caríssimos: 1vede que grande presente de amor o 
Pai nos deu:de sermos chamados filhos de Deus! 
E nós o somos! Se o mundo não nos conhece, é 
porque não conheceu o Pai. 2Caríssimos, desde 
já somos filhos de Deus, mas nem se quer se 
manifestou o que seremos! Sabemos que, quan-
do Jesus se manifestar, seremos semelhantes 
a Ele, porque o veremos tal como ele é. 3Todo o 
que espera nele, purifica-se a si mesmo, como 
também ele é puro. PALAVRA DO SENHOR.

EVANGELHO - Mt 5,1-12a
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09.  SALMO RESPONSORIAL          Sl 23(24)...
(Melodia: "Das obras do Senhor..."  92º encontro)
Ref.: É assim a geração dos que procuram o 
Senhor! (bis)
1. Ao Senhor pertence a terra e o que ela encer-
ra, o mundo inteiro com os seres que o povoam; 
porque ele a tornou firme sobre os mares, e so-
bre as águas a mantém inabalável.
2. 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.
3. Sobre este desce a bênção do Senhor e a re-
compensa de seu Deus e Salvador”. “É assim a 
geração dos que o procuram, e do Deus de Israel 
buscam a face”.

rosto por terra, diante do trono. E adoravam a 
Deus, dizendo: 12“Amém. O louvor, a glória e a 
sabedoria, a ação de graças, a honra, o poder e 
a força pertencem ao nosso Deus para sempre. 
Amém”. 13E um dos Anciãos falou comigo e 
perguntou: “Quem são esses vestidos com rou-
pas brancas? De onde vieram?” 14Eu respondi: 
“Tu é que sabes, meu senhor”. E então ele me 
disse: “Esses são os que vieram da grande tri-
bulação. Lavaram e alvejaram as suas roupas no 
sangue do Cordeiro”. PALAVRA DO SENHOR.

sos, porque possuirão a terra. 6Bem-aventurados 
os que têm fome e sede  de justiça, porque serão 
saciados. 7Bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia. 8Bem-aventura-
dos os puros de coração, porque verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promovem a paz, por-
que serão chamados filhos de Deus. 10Bem-aven-
turados os que são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o Reino dos Céus. 11Bem-
-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de 
mal contra vós, por causa de mim. 12aAlegrai-vos 
e exultai, porque será grande a vossa recom-
pensa nos céus”. PALAVRA DA SALVAÇÃO.

13. HOMILIA 

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS (Sugestão)

(ATENÇÃO: Nesta Solenidade pode-se substituir a 
oração dos fiéis pela Ladainha de todos os Santos.)

Presid.: Irmãs e irmãos caríssimos, na solenidade 
que nos une a todos os Santos, oremos Àquele que 
pode saciar nossa fome de santidade e de vida, 
dizendo, com alegria:

R. Santificai, Senhor, a vossa Igreja. 
1. Pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que 
contemplem no céu Àquele que na terra os chamou 
ao seu serviço, rezemos ao Senhor. 

2. Pelos que regem o destino das nações, para que 
Deus lhes dê o dom da sabedoria, da prudência, do 
desapego e da verdade, rezemos ao Senhor. 

3. Pelos que choram e pelos que sofrem perseguição 
por amarem a justiça e a verdade, para que se alegrem 
com todos os Santos no Céu, rezemos ao Senhor.      

4. Pelos que andam cansados e oprimidos, para 
que sintam a presença de Jesus e n’Ele encontrem 
descanso, alívio e força, rezemos ao Senhor.    

(Outras intenções da comunidade) 

Presid.: Deus eterno e onipotente, dignai-Vos ouvir 
as nossas súplicas e conduzir-nos, pelo vosso Es-
pírito, para a bem-aventurança que nos prometeis. 
Por Cristo nosso Senhor.

Todos: Amém.11. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, alê, 
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.

12. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE JESUS 
CRISTO SEGUNDO MATEUS - Naquele tempo, 
1vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e 
sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, 2e Je-
sus começou a ensiná-los: 3“Bem-aventurados 
os pobres em espírito, porque deles é o Reino 
dos Céus. 4Bem-aventurados os aflitos, porque 
serão consolados. 5Bem-aventurados os man-

LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Lá, laia, Lá, Laia, laialaia.
1. Quando o trigo amadurece e do sol recebe a 
cor; quando a uva se torna prece, na oferta do 
nosso amor... Damos graças pela vida derra-
mada neste chão, pois és tu, ó Deus da vida, 
quem dá vida à criação! (bis)
2. Os presentes da natureza, o amor do coração; o 
teu povo canta a certeza, traz a vida em procissão. 
Abençoa nossa vida, o trabalho redentor, as 
colheitas repartidas, para celebrar o amor! (bis)
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Presid.: Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda 
dos vossos servos e de toda a vossa família; dai-
-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação 
e acolhei-nos entre os vossos eleitos. 

Presid.: Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas 
oferendas, a fim de que se tornem para nós o Corpo e 
o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Na Noite em que ia ser entregue, ele to-
mou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, 
ó Pai, deu graças e o partiu e deu a seus discípu-
los, dizendo: TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É 
O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR 
VÓS. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças novamente e 
o deu a seus discípulos, dizendo: TOMAI, TODOS, 
E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, 
O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS 
PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO 
EM MEMÓRIA DE MIM. Eis o mistério da fé!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e 
proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Se-
nhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da paixão 
do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os 
mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vos-
sos servos, e também vosso povo santo, vos ofe-
recemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, 
o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e 
cálice da salvação.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Recebei, ó Pai, esta oferenda, como re-
cebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão 
e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos 
que ela seja levada à vossa presença, para que, ao 
participarmos deste altar, recebendo o Corpo e o 
Sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas 
as graças e bênçãos do céu. 
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 
filhas N.N. que partiram desta vida, marcados com 
o sinal da fé. A eles, e a todos os que adormece-
ram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. 
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: E a todos nós pecadores, que confiamos 
na vossa imensa misericórdia, concedei, não por 
nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio 
dos Apóstolos e Mártires: João Batista e Estêvão, 
Matias e Barnabé, (Inácio, Alexandre, Marcelino e 
Pedro; Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, 
Cecília, Anastácia) e todos os vossos santos. Por 
Cristo, Senhor nosso.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!
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16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas 
apresentadas em honra de todos os Santos. Certos 
de que eles já alcançaram a imortalidade, espera-
mos sua intercessão contínua pela nossa salvação. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

17. PREFÁCIO (MR p. 691)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo 
o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-po-
deroso, por Cristo, Senhor nosso. Festejamos, hoje, 
a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, 
onde nossos irmãos, os santos, vos cercam e can-
tam eternamente o vosso louvor. Para essa cidade 
caminhamos, pressurosos, peregrinando na penum-
bra da fé. Contemplamos, alegres, na vossa luz tan-
tos membros da Igreja, que nos dais como exemplo 
e intercessão. Enquanto esperamos a glória eterna, 
com os anjos e todos os santos, proclamamos 
vossa bondade, cantando (dizendo) a uma só voz. 

SANTO, SANTO, SANTO...

18. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I (MR p. 469)
Presid.: Pai de misericórdia, a quem sobem nossos 
louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso 
Filho e Senhor nosso, que abençoeis + estas oferen-
das apresentadas ao vosso altar.
Todos: Abençoai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Nós as oferecemos pela vossa Igreja santa 
e católica: concedei-lhe paz e proteção, unindo-a 
num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós 
as oferecemos também pelo vosso servo o Papa 
Francisco, por nosso bispo Carlos e por todos os 
que guardam a fé que receberam dos apóstolos.
Todos: Conservai a vossa Igreja sempre unida!

Presid.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e 
filhas e de todos os que circundam este altar, dos 
quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos 
servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de 
louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as 
suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a 
segurança em suas vidas e a salvação que esperam.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos!

Presid.: Em comunhão com toda a Igreja, venera-
mos a sempre Virgem Maria, Mãe de nossos Deus 
e Senhor Jesus Cristo; e também São José, esposo 
de Maria, os santos Apóstolos e Mártires: Pedro e 
Paulo, André, (Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, 
Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, 
Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço 
e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião), e 
todos os vossos Santos. Por seus méritos e pre-
ces concedei-nos sem cessar a vossa proteção. 
Todos: Em comunhão com toda a Igreja aqui 
estamos!



RITO FINAL

TEXTOS BÍBLICOS PARA A SEMANA:
2ª Vd – Fl 2,1-4; Sl 130 (131); Lc 14,12-14
3ª Vd - Fl 2,5-11; Sl 21 (22); Lc 14,15-24
4ª Vd - Fl 2,12-18; Sl 26 (27); Lc 14,25-33
5ª Vd – Fl 3,3-8; Sl 104 (105);  Lc 15,1-10
6ª Br – Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45 (46); Jo 2,13-22
Sb Br – Fl 4,10-19; Sl 111 (112); Lc 16,9-15
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  24. CANTO FINAL
Ref.: Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, / 
Sejam luminosas, vossas mãos e as mentes 
/ Brilhe a vossa luz! Brilhe a vossa luz! Brilhe 
a vossa luz! Brilhe a vossa luz!
1.Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! Afu-
gentando trevas, ao Pai glorificai! (Mt 5, 11-16) 
2. A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está: 
Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará! (Jo 14,6) 

23. BENÇÃO DE TODOS OS SANTOS (MR.529)
Presid.: Deus, glória e exultação dos Santos que hoje 
celebrais solenemente, vos abençoe para sempre.
Todos: Amém.

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

Presid.: E assim, com todos eles, vos seja dado go-
zar a alegria da verdadeira pátria, onde a Igreja reúne 
os seus filhos e filhas aos santos para a paz eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e 
Filho e Espírito Santo.
Todos: Amém.
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conais: Diácono Durvalino Bertasso; Impressão e distribui-
ção: Gráfica Diocesana. SUGESTÕES E INFORMAÇÕES: 
Tel.: (43) 3422-0418; e-mail: ander_bento@hotmail.com

RITO DA COMUNHÃO

19. Todos: Pai Nosso... (Seguir Missal Romano p. 500)

Presid.: Por ele não cessais de criar e santificar 
estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com 
Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
Todos: Amém!

20. CANTO DE COMUNHÃO I
Ref.: Bem aventurados são todos os santos/ 
Bem aventurado quem busca a santidade / 
Eternamente, bem aventurados.
1. Os pobres de espírito quem constrói comunida-
de / para quem seu Deus é tudo é valor absoluto. 
2. Aquele que é aflito com as dores do despre-
zado / todo aquele que é manso quer os povos 
apaziguados. 
3. Quem tem misericórdia compreende os limita-
dos / quem perdoa sempre e sempre e consola 
os cansados. 
4. O puro de coração que no bem sempre acredita 
/ quem é reto na intenção e sincero com seu irmão. 
5. É feliz o corajoso que luta pela justiça / perse-
guido e caluniado nunca põe seu Deus de lado.
6. É feliz e é alegre quem imita Jesus Cristo / que 
se doa pelos outros põe sorriso em muitos rostos.

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO 
Presid.: 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, para que, 
desta mesa de peregrinos, passemos ao banquete 
do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

21. CANTO COMUNHÃO II (96º encontro)
Ref.: Quem come a minha carne e bebe o meu 
sangue tem a vida eterna, diz o Senhor. E eu 
o ressuscitarei, e eu o ressuscitarei, e eu o 
ressuscitarei no último dia.
1. O Senhor é meu Pastor, nada pode me fal-
tar.Em verdes pastagens Ele me faz repousar.
2. Me conduz às águas frescas e minhas forças restau-
ra. Me guia a bons caminhos pelo amor de seu nome.
3. Se caminho em vale escuro nada terei a temer 
Pois estás sempre commigo tranquilizando meu ser.
4. Um banquete em tua mesa preparas diante de mim 
e me unges com perfume, a minha taça transborda
5. Sua bondade e seu amor sem fim vão me 
acompanhar e na casa do Senhor pra sempre 
eu irei habitar.


