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(A Lei e a Vida)

1.ª Leit. – Ap 7, 2-4. 9-14;
Salmo – Sal 23, 1-2. 3-4ab. 5-6;
2.ª Leit. – 1 Jo 3, 1-3;
Evangelho – Mt 5, 1-12a.

"Os Santos, tendo atingido pela multiforme graça de Deus a perfei-
ção e alcançado a salvação eterna, cantam hoje a Deus no Céu, o
louvor perfeito e intercedem por nós.

A Igreja proclama o mistério pascal, realizado na paixão e glorifica-
ção deles com Cristo, propõe aos fiéis os seus exemplos, que condu-
zem os homens ao Pai por Cristo; e implora, pelos seus méritos, as
bênçãos de Deus.

Segundo a sua tradição, a Igreja venera os Santos e as suas relíqui-
as autênticas, bem como as suas imagens. É que as festas dos Santos
proclamam as grandes obras de Cristo nos Seus servos e oferecem
aos fiéis os bons exemplos a imitar" (Const. Litúrgica, n.º 104 e 111).

1.ª Leitura – As primeiras perseguições tinham feito cruéis destrui-
ções nas comunidades cristãs, ainda tão jovens. Iriam estas comunida-
des desaparecer, acabadas de fundar? As visões do profeta cristão
trazem uma mensagem de esperança nesta provação. É uma lingua-
gem codificada, que evoca Roma, perseguidora dos cristãos, sem a
nomear directamente, aplicando-lhe o qualificativo de Babilónia. A re-
velação proclamada é a da vitória do Cordeiro. Que paradoxo! O pró-
prio Cordeiro foi imolado. Mas é o Cordeiro da Páscoa definitiva, o
Ressuscitado. Ele transformou o caminho de morte em caminho de
vida para todos aqueles que o seguem, em particular pelo martírio, e
eles são numerosos; participam doravante ao seu triunfo, numa festa
eterna.
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Ritos Iniciais

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos:
Para celebrarmos dignamente os santos mistérios,
reconheçamos que somos pecadores.

Pres. – Confessemos os nossos pecados.
Todos – Confesso a Deus todo-poderoso

e a vós, irmãos,
que pequei muitas vezes
por pensamentos e palavras, actos e omissões,
por minha culpa, minha tão grande culpa.
E peço à Virgem Maria,
aos Anjos e Santos,
e a vós, irmãos,
que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor.

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

Todos – Amen.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Pres. – Glória a Deus nas alturas...
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Oração Colecta
Pres. – Oremos:

Deus eterno e omnipotente,
que nos concedeis a graça
de honrar numa única solenidade
os méritos de Todos os Santos,
dignai-Vos derramar sobre nós,
em atenção a tão numerosos intercessores,
a desejada abundância da vossa misericórdia.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Liturgia da Palavra
Leitura do  Apocalipse de S. João (Ap 7, 2-4.9-14)

«Vi uma multidão imensa, que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas»

Eu, João, vi um Anjo que subia do Nascente,
trazendo o selo do Deus vivo.
Ele clamou em alta voz
aos quatro Anjos a quem foi dado o poder
de causar dano à terra e ao mar:
«Não causeis dano à terra, nem ao mar, nem às árvores,
até que tenhamos marcado na fronte
os servos do nosso Deus».
E ouvi o número dos que foram marcados:
cento e quarenta e quatro mil,
de todas as tribos dos filhos de Israel.
Depois disto, vi uma multidão imensa,
que ninguém podia contar,
de todas as nações, tribos, povos e línguas.
Estavam de pé, diante do trono e na presença do Cordeiro,
vestidos com túnicas brancas e de palmas na mão.
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E clamavam em alta voz:
«A salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono,
e ao Cordeiro».
Todos os Anjos formavam círculo
em volta do trono, dos Anciãos e dos quatro Seres Vivos.
Prostraram-se diante do trono, de rosto por terra,
e adoraram a Deus, dizendo:
«Amen! A bênção e a glória, a sabedoria e a acção de graças,
a honra, o poder e a força
ao nosso Deus, pelos séculos dos séculos. Amen!».
Um dos Anciãos tomou a palavra e disse-me:
«Esses que estão vestidos de túnicas brancas,
quem são e de onde vieram?».
Eu respondi-lhe:
«Meu Senhor, vós é que o sabeis».
Ele disse-me:
«São os que vieram da grande tribulação,
os que lavaram as túnicas
e as branquearam no sangue do Cordeiro».

Palavra do Senhor.

Salmo Responsorial
Salmo 23 (24), 1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)

Refrão: Esta é a geração dos que procuram o Senhor.
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Do Senhor é a terra e o que nela existe,
o mundo e quantos nele habitam.
Ele a fundou sobre os mares
e a consolidou sobre as águas.

Quem poderá subir à montanha do Senhor?
Quem habitará no seu santuário?
O que tem as mãos inocentes e o coração puro,
o que não invocou o seu nome em vão.

Este será abençoado pelo Senhor
e recompensado por Deus, seu Salvador.
Esta é a geração dos que O procuram,
que procuram a face de Deus.

Leitura da Primeira Epístola de São João (1 Jo 3, 1-3)

«Veremos a Deus tal como Ele é»

Caríssimos:
Vede que admirável amor o Pai nos consagrou
em nos chamar filhos de Deus.
E somo-lo de facto.
Se o mundo não nos conhece,
é porque não O conheceu a Ele.
Caríssimos, agora somos filhos de Deus
e ainda não se manifestou o que havemos de ser.
Mas sabemos que, na altura em que se manifestar,
seremos semelhantes a Deus,
porque O veremos tal como Ele é.
Todo aquele que tem n’Ele esta esperança
purifica-se a si mesmo,
para ser puro, como Ele é puro.

Palavra do Senhor.
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Aclamação ao Evangelho
(Mt 11, 28)

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Vinde a Mim, vós todos os que andais cansados e oprimidos
e Eu vos aliviarei, diz o Senhor.

Refrão: Aleluia!... Aleluia!... Aleluia!...

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
(Mt 5, 1-12a)

«Alegrai-vos e exultai, porque é grande nos Céus a vossa recompensa»

Naquele tempo,
ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.
Rodearam-n’O os discípulos
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:
«Bem-aventurados os pobres em espírito,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados os humildes,
porque possuirão a terra.
Bem-aventurados os que choram,
porque serão consolados.
Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça,
porque serão saciados.
Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão misericórdia.
Bem-aventurados os puros de coração,
porque verão a Deus.
Bem-aventurados os que promovem a paz,
porque serão chamados filhos de Deus.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição
por amor da justiça,
porque deles é o reino dos Céus.
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,
vos insultarem, vos perseguirem
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.
Alegrai-vos e exultai,
porque é grande nos Céus a vossa recompensa».

Palavra da Salvação.
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Para a Reflexão Homilética
Reflexão 1 – Os membros de uma mesma família têm traços do

rosto comuns…
As pessoas que partilham toda uma vida juntos acabam por se

parecerem…
Esta festa anual de Todos os Santos reúne inúmeros rostos que

trazem em si a imagem e a semelhança de Deus.

Um rosto de humanidade transfigurada
Enquanto vivos, os santos não se consideravam como tais, longe

disso! Eles não esculpiam a sua efígie num fundo de auto-satisfação…
Contrariamente àquilo que geralmente aparece nas imagens ditas pie-
dosas e nas biografias embelezadas, eles não foram perfeitos, nem à
primeira, nem totalmente, nem sobretudo sem esforço. Eles tinham fra-
quezas e defeitos contra os quais se bateram toda a vida.

Alguns, como S. Agostinho, vieram de longe, transfigurados pelo
amor de Deus que  acolheram na sua existência. Quanto mais se apro-
ximaram da luz de Deus, tanto mais viram e reconheceram as sombras
da sua existência.

Peregrinos do quotidiano, a maior parte deles não realizaram fei-
tos heróicos nem cumpriram prodígios. É certo que alguns têm à sua
conta realizações espectaculares, no plano humanitário, no plano espiri-
tual, ou ainda na história da Igreja. Mas muitos outros, a maioria, são os
santos da simplicidade e do quotidiano! Canoniza-se muito pouco estas
pessoas do quotidiano!

Um rosto com traços de Cristo
Encontramos em cada um dos santos e das santas um mesmo

perfil. Poderíamos mesmo desenhar o seu retrato-robô comum. Por
muito frequentar Cristo, deixaram-se modelar pelos seus traços.

Como Jesus, os santos tiveram que viver muitas vezes em senti-
do contrário às ideias recebidas e aos comportamentos do seu tempo.
Viver as Bem-aventuranças não é evidente: ser pobre de coração num
mundo que glorifica o poder e o ter; ser doce num mundo duro e violen-
to; ter o coração puro face à corrupção; fazer a paz quando outros
declaram a guerra…
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Os santos foram pessoas "em marcha" (segundo uma tradução
hebraizante de "bem-aventurado"), isto é, pessoas activas, apaixonadas
pelo Evangelho… Os santos foram homens e mulheres corajosos, ca-
pazes de reagir e de afirmar a todo o custo aquilo que os fazia viver.
Eles mostram-nos o caminho da verdade e da liberdade.

Aqueles que frequentaram os santos – aqueles que os frequen-
tam hoje – afirmam que, junto deles, sentimos que nos tornamos melho-
res. O seu exemplo ilumina. A sua alegria é o seu testemunho mais
belo. A sua felicidade é contagiosa.

Reflexão 2 – TER UM CORAÇÃO DE POBRE (Gérard Naslin)
Eram quatro casais amigos à volta da mesma mesa. Os copos

estavam bem cheios e os pratos bem guarnecidos. No meio da refei-
ção, a conversa centra-se nos acontecimentos da actualidade: Fala-se
dos estrangeiros e imigrantes. O debate aquece e cada um proclama o
slogan tantas vezes repetido, o cliché veiculado pelos media… Todos
parecem em uníssono.

Entretanto, um dos convivas, que estava em silêncio há alguns
minutos, abrindo a boca, disse: "Não estou de acordo convosco, e vou
dizer-vos porquê. Para mim, todo o homem é uma história sagrada,
eu acredito nisso, deixai-me dizê-lo". Imaginai o tempo de silêncio que
se seguiu, enquanto os olhares e os garfos mergulharam nos pratos.

Naquela noite, ao longo de uma refeição entre amigos, passou-se
qualquer coisa que nos faz ver o que é o Reino de Deus: um homem só,
ousava deixar a multidão para dizer: "Não estou de acordo!" em nome da
sua fé no homem e, no caso preciso, em nome da sua fé em Deus.

Não foi o que se passou no cimo de uma montanha da Palestina,
há 2000 anos, quando um homem, Jesus de Nazaré, tendo diante de si
os seus discípulos que tinham deixado a multidão para o seguir, "abrindo
a boca", se pôs a instrui-los e lhes falou de felicidade, mas de modo
nenhum como o mundo fala dela?!

São estes discípulos que ele declara "bem-aventurados". São
Lucas, no seu Evangelho, será ainda mais preciso, pois escreverá: "er-
guendo os olhos para os discípulos…" E que lhes disse Ele? "Bem-
aventurados vós, os pobres de coração, porque vosso é o Reino de
Deus!".
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Eis a força contestatária de Jesus. E as outras seis bem-aventu-
ranças estão lá para ilustrar a primeira, a da pobreza do coração. Quanto
à última, ela aparece como a conclusão: "Sim, se vós viveis dessa vida,
esperai ser perseguidos, porque isso impedirá as pessoas de dormir;
isso inquietá-las-á, e como as pessoas não gostam de ser inquieta-
das, vós sereis perseguidos".

As bem-aventuranças, se as queremos tomar a sério e sobretu-
do vivê-las, colocamnos em situação de contestação e fazem-nos assu-
mir riscos. Sim, em certos momentos, fazem-nos dizer, e sobretudo vi-
ver, um "Não estou de acordo" em nome da nossa fé.

Porque é que Jesus declara "felizes" os seus discípulos? Porque
eles são pobres de coração, porque eles estão libertos de tudo o que
poderia entravar a sua liberdade. Com efeito, a alegria é o fruto da
liberdade. Mas de que pobreza fala Jesus? Fala da pobreza que permite
crer, esperar e amar.

O pobre é aquele que "faz crédito" em Deus
"Fazer crédito" ou dizer "credo", é a mesma coisa. Quando se

fala de noivos, fala-se de duas pessoas que confiam entre si, que se
fiam uma na outra, que "fazem crédito". A desconfiança torna a pessoa
infeliz. Confiar é aceitar um certo abandono: aquele que grita em direc-
ção a Deus no meio do seu sofrimento ou da sua confusão, é aquele
que confia sempre em Deus.

O pobre é também aquele que espera
O rico não pode esperar, está plenamente satisfeito. O pobre,

esse, está sempre virado para um futuro que espera que seja melhor; e,
depois, ele procura, porque pensa nunca ter totalmente encontrado. A
sua vida é uma procura, e todos os sinais que ele encontra enchem-no
de alegria e fazem-no avançar. O pobre é aquele que aceita ser critica-
do pela Palavra de Deus. Com efeito, pôr-se em questão só é possível
para aquele que espera tornar-se melhor.

O pobre é aquele que ama
Por não estar plenamente satisfeito consigo mesmo, o pobre está

disponível para servir os seus irmãos. Não centrado em si próprio, abre
os olhos e vê aqueles que esperam os seus gestos de amor; ouve os
gritos dos seus irmãos e abre as suas mãos vazias para as estender
àquele que tem necessidade. A sua pobreza fá-lo receber e, ao mesmo
tempo, dar o pouco que tem.
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Jesus conhecia o coração do homem, e soube reconhecer no
coração dos seus discípulos esta aspiração a crer, a esperar e a amar;
é a razão pela qual ele os escolheu e chamou.

As bem-aventuranças vão, em tantas situações, contra a corren-
te, porque um homem, um dia, ousou abrir a boca para dizer aos seus
discípulos: "Sois do mundo, e ao mesmo tempo não sois do mundo…
Vós não sois do mundo do cada um para si, do consumo, da
violência, da vingança, do comprometimento… E face a este mundo
deveis dizer: não estou de acordo! É certo que sereis perseguidos
ou, pelo menos, rir-se-ão de vós, ou procurarão fazer-vos calar.
Felizes sereis, porque fareis ver onde está a verdadeira felicidade.
Chamar-vos-ão santos".

Festejamos neste dia todos aqueles que tomam de tal modo a
sério as   bemaventuranças que são hoje plenamente felizes. Queremos
experimentar ser já felizes? Basta-nos ter um coração de pobre.

 Oração Universal
Pres. – Irmãos e irmãs:

A Igreja, orgulhosa dos santos que a honraram
ao longo de todos os séculos,
dirige-se a Deus, fonte de toda a santidade,
invocando o seu auxílio, cantando:

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
São Miguel, rogai por nós.
São Rafael, rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
São João Baptista, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
Santo André, rogai por nós.
São João, rogai por nós.
Santa Maria Madalena, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
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Santo Estêvão, rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.
São Lourenço, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
São João de Brito, rogai por nós.
Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós.
Santa Inês, rogai por nós.
 Todos os Santos, intercedei por nós
São Gregório, rogai por nós.
Santo Agostinho, rogai por nós.
Santo Atanásio, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
São Teotónio, rogai por nós.
Santo António de Lisboa, rogai por nós.
São João de Deus, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
Santa Isabel de Portugal, rogai por nós.
Santa Catarina de Sena, rogai por nós.
Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
Santa Beatriz da Silva rogai por nós.
Beatos Francisco e Jacinta Marto rogai por nós.
Beato Frei Bartolomeu dos Mártires rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
S. Martinho de Dume, rogai por nós.
São Frutuoso, rogai por nós.
São Geraldo, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
Pres. – Deus Santo, que, pela Páscoa de Cristo, vosso Filho,

nos alegrais com estes frutos de vida nova,
concedei que, imitando o exemplo dos santos
e pela sua intercessão,
caminhemos cheios de alegria e de confiança,
no serviço humilde a todos os homens.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Liturgia Eucarística
Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo

pelo pão que recebemos da Vossa bondade,
fruto da terra e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Pão da vida.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.

Pres. – Bendito sejais, Senhor, Deus do Universo
pelo vinho que recebemos da Vossa bondade,
fruto da videira e do trabalho do homem,
que hoje Vos apresentamos
e que para nós se vai tornar Vinho da Salvação.

Todos – Bendito seja Deus para sempre.
Pres. – Orai, irmãos,

para que o meu e o vosso sacrifício
seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.

Todos – Receba o Senhor, por tuas mãos este sacrifício,
para glória do Seu nome,
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

Oração sobre as Oblatas
Pres. – Aceitai benignamente, Senhor,

os dons que Vos apresentamos
em honra de Todos os Santos
e fazei-nos sentir a intercessão
daqueles que já alcançaram a imortalidade.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
Prefácio
Pres. – O Senhor esteja convosco.
Todos – Ele está no meio de nós.
Pres. – Corações ao alto.
Todos – O nosso coração está em Deus.
Pres. – Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
Todos – É nosso dever, é nossa salvação.
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Pres. – Senhor, Pai santo, Deus eterno e omnipotente,
é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
dar-Vos graças, sempre e em toda a parte:
Hoje nos dais a alegria de celebrar
a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém celeste,
onde a assembleia dos Santos, nossos irmãos,
glorificam eternamente o vosso nome.
Peregrinos dessa cidade santa,
para ela caminhamos na fé e na alegria,
ao vermos glorificados os ilustres filhos da Igreja,
que nos destes como exemplo e auxílio
para a nossa fragilidade.
Por isso, com todos os Anjos e Santos,
proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz:

Santo, Santo, Santo...

Pres. – Vós, Senhor, sois verdadeiramente Santo,
sois a fonte de toda a santidade.
Sois nosso Deus e nosso Pai,
E nós, vossos filhos,
somos como a multidão faminta,
que vem ao Vosso encontro para ser saciada.

Deus justo e fonte de toda santidade,
reunidos na Vossa presença,
em comunhão com toda a Igreja,
ao celebrarmos o dia consagrado
à memória de todos os Santos,
que durante a vida imitaram a Cristo
e na morte receberam d’Ele a coroa da glória,
humildemente Vos suplicamos:
santificai estes dons,
derramando sobre eles o Vosso Espírito
de modo que se convertam para nós
no Corpo e Sangue  de Nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos mandou celebrar estes santos mistérios.
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Ele na hora em que se entregava,
para voluntariamente sofrer a morte,
tomou o Pão e, dando graças,
partiu-o e deu-o aos seus discípulos dizendo:

TOMAI TODOS E COMEI.
ISTO É O MEU CORPO

QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS.

De igual modo, no fim da Ceia,
tomou o Cálice e dando graças,
deu-o aos 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.

Pres. – Mistério da Fé!
Todos – Anunciamos, Senhor a Vossa morte,

Proclamamos a Vossa Ressurreição,
Vinde, Senhor Jesus!

Pres. – Celebrando agora, Senhor,
o memorial da morte e ressurreição do Vosso Filho,
enquanto esperamos a Sua vinda gloriosa,
nós Vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação,
e vos damos graças,
porque nos admitistes à vossa presença
para Vos servir nestes santos mistérios.

Humildemente vos suplicamos que,
participando no Corpo e Sangue de Cristo,
sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só Corpo.
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Lembrai-Vos, Senhor da vossa Igreja,
dispersa por toda a terra,
e tornai-a firme na fé, alegre na esperança,
perfeita na caridade,
em comunhão com o Papa N...,
o nosso Arcebispo N...,
e todos aqueles que, na Igreja e no mundo,
estão ao serviço do Vosso Povo.

Lembrai-vos dos que ainda não foram iluminados
pela Luz do Evangelho
e continuam presos apenas às tradições do passado,
e de todos aqueles que, sem o saberem,
Vos procuram e em Vós esperam.
Mostrai-lhes, Senhor, a Vossa misericórdia.

Lembrai-Vos também dos nossos irmãos
que morreram na esperança da Ressurreição (…)
e de todos os que já partiram deste mundo,
admiti-os na luz da Vossa presença.

Tende misericórdia de todos nós, Senhor,
e dai-nos a graça de participar na vida eterna,
com a Virgem Maria, Mãe de Deus,
os santos apóstolos e todos os santos,
que desde o princípio do mundo,
viveram na Vossa amizade,
para cantarmos os vossos louvores,
por Jesus Cristo, Vosso Filho.

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.

R.: Amén.
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Ritos da Comunhão
Pres. – Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer:
Todos – Pai Nosso, que estais nos céus,

santificado seja o Vosso nome;
venha a nós o vosso reino;
seja feita a Vossa vontade
assim na terra como no céu.

O pão nosso de cada dia nos dai hoje;
perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos  a quem nos tem ofendido;
e não nos deixeis cair em tentação;
mas livrai-nos do mal.

Pres. – Livrai-nos, Senhor, do espírito do mundo,
que nos fecha em nós mesmos, esquecendo os outros,
que nos leva a pensar unicamente nos nossos interesses
mesmo se tivermos de pisar os outros
para os realizar.
Nesta festa de Todos os Santos,
dai-nos o espírito das Bem-aventuranças,
para esperarmos jubilosos a vinda gloriosa
de Jesus Cristo nosso Salvador.

Todos – Vossso é o reino e o poder e a glória para sempre.

Pres. – Senhor Jesus Cristo,
 que abençoais os construtores da paz,
 iluminai o nosso rosto, abri as nossas mãos
 e fortalecei o nosso coração para,
 em gestos de paz e de perdão,
 anunciarmos a alegria
 de sermos filhos e herdeiros de Deus,
 irmãos vossos e dos Santos,
segundo a vossa vontade,
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amen.

Pres. – A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Todos – O amor de Cristo nos uniu.
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Pres. – Saudai-vos na paz de Cristo.

Povo (Coro) – Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo,
dai-nos a paz.

Pres. – Felizes os convidados
para o Banquete do Senhor:
Eis o Cordeiro de Deus,
que tira o pecado do mundo.

Todos – Senhor, eu não sou digno
de que entreis na minha morada,
mas dizei uma palavra e serei salvo.

Oração depois da Comunhão
Pres. – Nós Vos adoramos, Senhor nosso Deus,

única fonte de santidade,
admirável em todos os Santos,
e confiadamente Vos pedimos a graça
de chegarmos também nós à plenitude do vosso amor
e passarmos desta mesa de peregrinos
ao banquete da pátria celeste.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.



Bênção Final
Pres. – O Senhor esteja convosco!
R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Deus, glória e alegria dos Santos,
que vos concedeu a graça de celebrar hoje
a Solenidade de Todos os Santos,
vos abençoe para sempre com a Sua graça.

R.: Amén.

Pres. – A intercessão e o exemplo dos santos
vos livre dos males presentes
e vos faça perseverar no serviço de Deus e do próximo.

R.: Amén.

Pres. – Até que um dia possais chegar, com todos os santos,
à paz e alegria daquela pátria
na qual a Igreja exulta eternamente
na comunhão gloriosa de todos os seus filhos.

R.: Amén.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Foram e continuam a ser os Santos e os Pobres
os que verdadeiramente abrem caminhos novos
neste mundo enlatado, saciado, enjoado,
dormente e anestesiado em que vivemos.

 Por que será que os Santos se esforçaram tanto,
e com tanta alegria, por ser pobres e humildes,
e nós nos esforçamos tanto, e com tristeza

(Mt 19,22; Mc 10,22; Lc 18,23),

por ser ricos e importantes?

Pres. – Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.
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ROMAGEM AO CEMITÉRIO – 2015 

 

Cântico: Eu sou a ressurreição e a Vida!  

Todo aquele que crê em Mim,  

jamais morrerá, diz o Senhor! 

 

Sacerdote: Deus, vinde em nosso auxílio! 

Assembleia: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos! 
 

Sacerdote: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo,  

Assembleia: como era no princípio agora e sempre. Ámen.  
 

Leitor: Irmãos e irmãs: somos comunidade a rezar para fazer memória dos defuntos da 

nossa comunidade paroquial e para reafirmar diante de Deus a nossa fé́ e a nossa 

esperança. Por isso, suplicamos ao Senhor da Vida que renove em nós a confiança na 

Sua Palavra, que alimenta a promessa de um Novo Céu e de uma Nova Terra. Neste 

Ano Pastoral, em que somos convidados a participar ativamente no “anúncio da Fé”, 

afirmamos acreditar que a nossa vida, não acaba neste lugar; antes, somos chamados a 

viver eternamente como anunciou o Senhor Jesus: “Eu sou a ressurreição e a vida; quem 

crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, 

jamais morrerá” (Jo 11, 25-26). 
 

Sacerdote: Oremos. (Silêncio)  

Senhor, nosso Deus,  

nem a vida nem a morte podem separar-nos de Ti.  

Quem acredita no Teu amor não volta ao pó́ e desaparece.  

Quem acolhe o Teu amor não fica perdido para sempre,  

mas é aconchegado pelas tuas mãos misericordiosas,  

nas páginas do livro da vida, onde só́ há amor e vida.  

Queremos fazer surgir um novo canto de fé na ressurreição.  

Nós, que estamos reunidos  

e em comunhão com os nossos irmãos que já partiram,  

te pedimos:  escuta a nossa súplica.  

Acolhe a nossa saudade na serena luz da tua paz!  

Faz que todos os pensamentos que assaltam os nossos corações  

em relação aos que nos deixaram  

sejam sustentados pela certeza  

de que o Teu Filho Jesus venceu a morte.  

Concede-nos viver até́ à última hora  

no reconhecimento do Teu amor e na esperança da Ressurreição.  

Isto Te pedimos em nome de nosso Jesus Cristo, Teu Filho,  

que é Deus conTigo, na unidade do Espírito Santo!  

Assembleia:  Ámen.  
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Leitor: 

Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios 

Irmãos:  

Nós sabemos que, se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita,  

recebemos nos Céus uma habitação eterna,  

que é obra de Deus e não é feita pela mão dos homens.  

Por isso, estamos sempre cheios de confiança,  

sabendo que, enquanto habitarmos neste corpo,  

vivemos como exilados, longe do Senhor,  

pois caminhamos à luz da fé e não da visão clara. 

Palavra do Senhor. 

Assembleia: Graças a Deus. 

 

 

Salmo Responsorial  
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1 ou 4a) 

 

Refrão: O Senhor é meu pastor: nada me faltará. 

 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 

 

Ele me guia por sendas direitas por amor do seu nome. 

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo: 

o vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. 

 

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça, 

e o meu cálice transborda. 

 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida 

e habitarei na casa do Senhor 

para todo o sempre. 
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Oração Universal 
Sacerdote: Oremos a Jesus Cristo, Senhor da Vida, que há-de transformar o nosso 

corpo à semelhança do seu corpo glorioso e aclamemo-l’O, dizendo: 

Senhor, Vós sois a Ressurreição e a Vida.  

 

1. Cristo, filho de Deus vivo, que ressuscitastes de entre os mortos o vosso amigo 

Lázaro, ressuscitai para a nova vida todos os nossos amigos que nos 

acompanharam e encheram de alegria os nossos dias.  

 

2. Cristo, consolador dos aflitos, que, na morte da filha de Jairo, acorrestes 

compassivo a enxugar as lágrimas dos seus parentes, consolai agora os que 

choram a morte dos seus filhos e se angustiam por não aceitarem esta separação 

dolorosa.  

 

3. Cristo, filho de Maria, a Vossa mãe esteve presente quando a cruz foi elevada ao 

alto: elevai também ao Reino de Deus todas as mães, e que a sua candura 

permaneça nos corações dos seus filhos.  

 

4. Cristo, salvador da humanidade, Moisés morreu à porta da terra prometida 

enquanto guiava os seus filhos: abri a porta da comunhão dos santos para todos 

os pais que faleceram cedo e não puderam acompanhar o crescimento dos seus 

filhos.  

 

5. Cristo, fonte de todas as graças, Vós que abençoais o amor entre os esposos e os 

unis até que a morte os separe, cumulai de sentido a vida daqueles que viram 

partir o seu cônjuge e sentem agora a solidão pela sua ausência.  

 

6. Cristo, Vós que sois o Caminho, a Verdade e a Vida, agraciai todos aqueles que 

morreram por Vosso nome, os mártires e todos os religiosos.  

 

7. Cristo, redentor do mundo, que olhais com bondade para aqueles que não vos 

conhecem e vivem sem esperança, concedei-lhes a fé na ressurreição dos mortos 

e na eternidade de vida.  

 

8. Cristo, Vós que, ao curar o cego de nascença, lhe destes a alegria de poder ver o 

vosso rosto, revelai o esplendor da vossa face aos defuntos que ainda não 

chegaram à luz da glória.  

 

Sacerdote: Como filhos que confiam na vida que o Pai do Céu gera em nós, cantemos: 

Pai Nosso… (Enquanto se canta o Pai Nosso faz-se a aspersão da água e o cântico 

Jerusalém do Alto, publicado no livro Igreja Canta, pág. 740, pelos fiéis reunidos). 
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Sacerdote: Oremos. (Silêncio)  

Senhor, que perdoais os pecados  

e quereis a salvação de todas as pessoas,  

por intercessão da Virgem Maria e de todos os santos,  

dai a todos os que já́ partiram deste mundo,  

particularmente aos nossos pais, irmãos, parentes e benfeitores,  

a alegria de participarem no banquete das núpcias do Cordeiro,  

nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, 

que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.  

Assembleia: Amém. 

 

Sacerdote: O Senhor esteja convosco. 

 

Assembleia: Ele está́ no meio de nós. 

 

Sacerdote: Abençoe-vos Deus de misericórdia, Pai, Filho e Espírito Santo. 

 

Assembleia: Amém. 

 

Sacerdote: Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso. 

 

Assembleia: Nos esplendores da Luz Perpétua. 

 

Sacerdote: Que, pela vossa misericórdia, descansem em paz. 

 

Assembleia: Amém. 

 

Sacerdote: Ide em Paz o Senhor da Vida vos acompanhe. 

 

Assembleia:  Graças a Deus!  

 

Cântico:  

Cristo ontem, Cristo hoje. 


