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TODOS OS SANTOS – SOLENIDADE
ANO DA MISERICÓRDIA – ANO C
Cor Litúrgica: Branca
A.: Irmãos caríssimos, ao celebrar hoje a Solenidade de Todos os Santos, a Igreja contempla feliz os seus
filhos que neste mundo conservaram a integridade da fé e cultivaram as virtudes cristãs. Que os santos nos
ajudem a sermos fiéis à sublime vocação à santidade, a que fomos chamados pelo batismo. Fiquemos de
pé e iniciemos a nossa celebração.

RITOS INICIAIS
1. CANTO DE ENTRADA – R.: CONOSCO ALEGRAM-SE OS ANJOS E GLORIFICAM O FILHO DE DEUS./ 1. Ó
justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos fica bem glorificá-lo./ R.: CONOSCO ALEGRAM-SE OS ANJOS
E GLORIFICAM O FILHO DE DEUS./ 2. Adore ao Senhor a terra inteira e o respeitem os que habitam o
universo!/ R.: CONOSCO ALEGRAM-SE OS ANJOS E GLORIFICAM O FILHO DE DEUS./ 3. Feliz o povo cujo
Deus é o Senhor e a nação que escolheu por sua herança!/ R.: CONOSCO ALEGRAM-SE OS ANJOS
E GLORIFICAM O FILHO DE DEUS./ 4. Ele formou o coração de cada um e por todos os seus atos se
interessa./ R.: CONOSCO ALEGRAM-SE OS ANJOS E GLORIFICAM O FILHO DE DEUS. Alegremo-nos todos
no Senhor, celebrando a festa de todos os Santos!
2. SAUDAÇÃO DO CELEBRANTE - P.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. TODOS: AMÉM. P.: O
Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo esteja convosco!
TODOS: BENDITO SEJA DEUS, QUE NOS REUNIU NO AMOR DE CRISTO.
3.ATO PENITENCIAL - P.: De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo e santo, para que
tenha piedade de nós, pecadores. Senhor, tende piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE
NÓS. P.: Cristo, tende piedade de nós. TODOS: CRISTO, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Senhor, tende
piedade de nós. TODOS: SENHOR, TENDE PIEDADE DE NÓS. P.: Deus todo-poderoso tenha compaixão de
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. TODOS: AMÉM.
4. HINO DE LOUVOR - Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados! Senhor Deus,
Rei dos céus, Deus Pai todo-poderoso: nós Vos louvamos, nós Vos bendizemos, nós Vos adoramos, nós Vos
glorificamos, nós Vos damos graças por Vossa imensa glória! Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós! Vós
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica! Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de
nós! Só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória
de Deus Pai. Amém.
5. ORAÇÃO DO DIA - P.: OREMOS: (Pausa) - Deus Eterno e Todo-Poderoso, 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, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. TODOS: AMÉM.

LITURGIA DA PALAVRA
A.: Irmãos, a vivência da santidade é o grande desafio que Cristo nos propõe todos os dias. Ouçamos com
atenção as leituras de hoje.
6. 1ª LEITURA (Ap 7, 2-4.9-14) – 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 árvores, 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. 10Todos proclamavam com voz forte: “A salvação
pertence ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro”. 11Todos os anjos estavam de pé, em
volta do trono e dos Anciãos e dos quatro Seres vivos e prostravam-se, com o 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 roupas brancas? De onde vieram?” 14Eu respondi: “Tu é que
sabes, meu Senhor”. E então ele me disse: “Esses são os que vieram da grande tribulação. Lavaram e
alvejaram as suas roupas no sangue do Cordeiro”. Palavra do Senhor. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
7. SALMO RESPONSORIAL - DO SALMO (23/24) - R.: É ASSIM A GERAÇÃO DOS QUE O PROCURAM O
SENHOR!/ 1. 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./ 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 recompensa de seu Deus e
Salvador'. 'É assim a geração dos que o procuram, e do Deus de Israel buscam a face'.
8. 2ª LEITURA (1 Jo 3, 1-3) – 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 sequer se manifestou o que seremos! Sabemos que, quando 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. TODOS: GRAÇAS A DEUS.
9. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO – R: 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.
10. EVANGELHO – (Mt 5, 1-12a) - P.: O Senhor esteja convosco. TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS. P.:
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR!
P.: Naquele tempo, 1Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se,
2
e Jesus começou a ensiná-los: 3”Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.
4
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 5Bem-aventurados os mansos, 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-aventurados os puros de coração, porque verão a
Deus. 9Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. 10Bemaventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos Céus. 11Bemaventurados 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 recompensa nos céus”. Palavra
da Salvação. TODOS: GLÓRIA A VÓS, SENHOR.
11. HOMILIA
12. PROFISSÃO DE FÉ – Creio em Deus Pai, todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu
único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos, ressuscitou
ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar
os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na
remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.
13. ORAÇÃO DOS FIÉIS – P.: Irmãos caríssimos, nesta Solenidade de todos os santos, peçamos a Deus que
escute as preces de Sua Igreja, dizendo: Senhor, ouvi a nossa prece!
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
1) Pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que, sempre atento às palavras de Cristo, continue guiando
com sabedoria o rebanho que lhe foi confiado, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
2) Pelos povos de toda a terra e seus governantes, para que se comprometam na edificação do bem
comum, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
3) Pelos jovens do mundo inteiro, para que saibam testemunhar significativos sinais de santidade aos seus
companheiros de juventude, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
4) Por todos nós aqui reunidos, para que, a exemplo dos Santos, não poupemos esforços no serviço do
Reino de Deus, rezemos ao Senhor.
TODOS: SENHOR, OUVI A NOSSA PRECE!
(Preces Espontâneas):
P.: Senhor, que Vossa mão proteja, purifique e sustente o povo que vos suplica, e, confortado na vida
presente, possa caminhar para os bens futuros. Por Cristo, nosso Senhor.
TODOS: AMÉM.
LITURGIA EUCARÍSTICA
14. CANTO DE OFERTAS – R.: VEJO A MULTIDÃO EM VESTES BRANCAS, CAMINHANDO ALEGRE,
JUBILOSA. É A ACLAMAÇÃO DE TODO O POVO QUE JESUS É SEU SENHOR./ 1. Também estremos nós um
dia assim regenerados pelo amor. Nesta esperança viveremos, somos a família dos cristãos. Nossa lei é

sempre o amor./ 2. Povo que caminha rumo à Pátria, a nova cidadela dos cristãos. Passos firmes, muita fé
nos olhos, muito amor carregam, são irmãos. Nossa lei é sempre o amor./ 3. Rumo à liberdade decididos
nem sequer se voltam para trás. Muita violência se fizeram, alcançaram com firmeza a paz. Nossa lei é
sempre o amor./ 4. Nós aqui estamos ansiosos, celebrando o dia do Senhor. Não nos custa crer, pois afinal
unidos já estamos no amo. Nossa lei é sempre o amor.
15. P.: Orai, irmãos e irmãs...
16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS - P.: Possam agradar-vos, ó Deus, as oferendas apresentadas em
honra de todos os Santos. Certos de que eles já alcançaram a imortalidade, esperamos sua intercessão
contínua pela nossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor. TODOS: AMÉM.
17. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III – MR (pág. 483) - Prefácio: A Jerusalém celeste – MR (p. 692) –
P.: 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-Poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Festejamos, hoje, a cidade do
céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos irmãos, os santos, vos cercam e cantam eternamente o
vosso louvor. Para essa cidade caminhamos, pressurosos, peregrinando na penumbra da fé.
Contemplamos, alegres, na vossa luz tantos 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:
TODOS: SANTO, SANTO, SANTO...
P.: Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque,
por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as
coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol,
um sacrifício perfeito.
TODOS: SANTIFICAI E REUNI O VOSSO POVO!
P.: Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para
serem consagradas, a fim de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
TODOS: SANTIFICAI NOSSA OFERENDA, Ó SENHOR!
P.: Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos,
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 A 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,
SENHOR JESUS!
P.: Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa
ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em
ação de graças este sacrifício de vida e santidade.

TODOS: RECEBEI, Ó SENHOR, A NOSSA OFERTA!
P.: Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e
concedei que, alimentando-nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo
e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
TODOS: FAZEI DE NÓS UM SÓ CORPO E UM SÓ ESPÍRITO!
P.: Que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos: a
Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os santos, que
não cessam de interceder por nós na vossa presença.
TODOS: FAZEI DE NÓS UMA PERFEITA OFERENDA!
P.: E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação
ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: o vosso
servo o papa Francisco, o nosso bispo Sergio, seus bispos auxiliares, com os bispos do mundo inteiro, o
clero e todo o povo que conquistastes.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DA VOSSA IGREJA!
P.: Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia,
todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
TODOS: LEMBRAI-VOS, Ó PAI, DOS VOSSOS FILHOS!
P.: Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que
morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa
glória, por Cristo, Senhor nosso.
TODOS: A TODOS SACIAI COM VOSSA GLÓRIA!
P.: Por ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todopoderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
TODOS: AMÉM.
18. RITO DA COMUNHÃO
19. CANTO DE COMUNHÃO – R.: É CIDADE PARA TODOS ABERTA. NÃO TEM LUA, NEM SOL, MAS TEM
LUZ. POIS A FORÇA QUE SEMPRE A ILUMINA É O CORDEIRO, SEU SOL É JESUS./ 1. Não há males, nem
dor, sofrimento, não há morte, nem luto ou clamor, pois pra todos há um só alimento e se chama partilha,
amor./ 2. Quem tem sede não tenha temor, venha e beba na gratuidade. A partilha se torna o valor que dá
frutos de felicidade./ 3. Nunca mais haverá maldições, pois ninguém fará mal ao irmão; o Cordeiro seus
servos adoram, numa alma, num só coração./ 4. Esplendores de jaspe precioso resplandecem pra todos os
seus. É o brilho da paz, da justiça que procedem do trono de Deus.
20. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO - P.: OREMOS: (Pausa) 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. TODOS: AMÉM.

RITOS FINAIS
21. BREVES AVISOS
22. BÊNÇÃO FINAL – MR (P. 529)
P.: Deus, glória e exultação dos Santos que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para sempre.
TODOS: AMÉM
P.: 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
P.: 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
P.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
TODOS: AMÉM
CANTO DE COMUNHÃO (Opcional) – 1. Senhor meu Deus, quando eu, maravilhado fico a pensar nas obras
de Tuas mãos. No céu azul de estrelas pontilhado. O Teu poder, mostrando a criação./ R.: ENTÃO
MINH'ALMA CANTA A TI, SENHOR: QUÃO GRANDE ÉS TU! QUÃO GRANDE ÉS TU! ENTÃO MINH'ALMA
CANTA A TI, SENHOR: QUÃO GRANDE ÉS TU! QUÃO GRANDE ÉS TU!/ 2. Quando a vagar nas matas e
florestas o passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os montes, vales e florestas o teu poder mostrando a
criação./ 3. Quando eu medito em teu amor tão grande Teu filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz
vertendo o seu precioso sangue. Minh'alma pode assim purificar. E quando enfim, Jesus vier em glória ao
lar celeste então nos transportar. Te adorarei prostrado e para sempre quão grande és Tu! Meu Deus hei
de cantar.

LEITURAS DA SEMANA
Seg: Tt 1,1-9; Sl 23(24),1-2. 3-4ab. 5-6 (R/. cf. 6); Lc 17,1-6
Ter: Tt 2,1-8.11-14; Sl 36(37),3-4. 18-23.27 e 29 (R/. cf. 39a); Lc 17,7-10
Qua: 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.
Qui: S. Leão Magno PpDr, memória. Fm 7-20; Sl 145(146),7. 8-9a. 9bc-10 (R/. 5a); Lc 17,20-25
Sex: S. Martinho de Tours B, memória. 2Jo 4-9; Sl 118(119),1. 2. 10. 11. 17. 18 (R/. 1b); Lc 17,26-37
Sáb: S. Josafá BMt, memória. 3 Jo 5-8; Sl 111(112),1-2. 3-4. 5-6 (R/. 1); Lc 18,1-8
Quarta Semana do Saltério
Trigésima Segunda Semana do Tempo Comum

