Nós Igreja – Folheto Litúrgico
Todos os Santos e Santas
Ano A – Branco
Diocese de Barreiras – Bahia
Espaço simbólico: na
festa de hoje sugerimos a alegria das flores e a luz das velas
em um arranjo que expresse o nosso louvor
a Deus pelos bemaventurados que já gozam da visão beatífica.
1) na procissão de entrada, pode-se levar uma imagem de Nossa Senhora ou do Padroeiro da Comunidade. 2) no
lugar das preces pode-se cantar a Ladainha de
Todos os Santos.

I Ritos Iniciais
COMENTÁRIO
(Elaborado pela Equipe Litúrgica)

CANTO DE ABERTURA
(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 11 - Paulus)
Amém, aleluia! / Amém, aleluia!
1. Vi cantar no céu a feliz multidão / dos fiéis
eleitos de toda nação.
2. Ao que está sentado no trono, louvor / e
poder ao Cristo, seu Filho e Senhor.
3. Com amor eterno, Jesus nos amou, / e as
nossas vestes com sangue lavou.

1 - ACOLHIDA
PR: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. AS: Amém!
PR: Irmãos e Irmãs eleitos segundo a presciência de Deus Pai, pela santificação do
Espírito, para obedecer a Jesus Cristo e
participar da bênção da aspersão do seu
sangue, graça e paz vos sejam concedidas
abundantemente.
AS: Bendito seja Deus que nos reuniu no
amor de Cristo!

2 - ATO PENITENCIAL
PR: Irmãos e irmãs, reconheçamos as nossas culpas para celebrarmos dignamente os
santos mistérios (pausa). Confessemos os
nossos pecados.
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AS: Confesso a Deus todo-poderoso / e a
vós, irmãos e irmãs, / que pequei muitas
vezes / por pensamentos e palavras, /
atos e omissões, / por minha culpa, minha tão grande culpa. / E peço à Virgem
Maria, / aos anjos e santos e a vós, / irmãos e irmãs, / que rogueis por mim a
Deus nosso Senhor.
PR: Deus todo-poderoso tenha compaixão
de nós, perdoe os nossos pecados e nos
conduza à vida eterna.
AS: Amém.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
PR: Cristo, tende piedade de nós.
AS: Cristo, tende piedade de nós.
PR: Senhor, tende piedade de nós.
AS: Senhor, tende piedade de nós.
3 – GLÓRIA (CD Partes Fixas da Missa, faixa
10 - Paulus)

Solo: Glória a Deus nas alturas!
A) E paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai
todo-poderoso: B) nós vos louvamos, nós
vos bendizemos, nós vos adoramos, nós
vos glorificamos, A) nós vos damos graças
por vossa imensa glória. Senhor Jesus
Cristo, Filho Unigênito de Deus, B) Senhor
Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai,
tende piedade de nós! A) Vós que tirais o
pecado do mundo, acolhei a nossa súplica,
tende piedade de nós! B) Só vós sois o
Santo, só vós, o Senhor, só vós o Altíssimo,
Jesus Cristo salvador, A) com o Espírito
Santo, na glória de Deus Pai. A-B) À
Santíssima Trindade demos glória para
sempre. Amém!

4 - ORAÇÃO DO DIA
PR: Deus eterno e todo-poderoso, que nos
dais celebrar numa só festa os méritos de
todos os santos e santas, concedei-nos por
intercessores tão numerosos a plenitude de
vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS: Amem!

II - Liturgia da Palavra
COMENTÁRIO

(Facultativo)

1ª LEITURA – Ap 7,2-4.9-14
Leitura do Livro do Apocalipse.
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. 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.
AS: Graças a Deus!
SALMO RESPONSORIAL 23 (24)
R. É assim a geração dos que 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. R.

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.
R.
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". R.
2ª LEITURA – 1Jo 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.

AS: Graças a Deus!
EVANGELHO - Mateus 5,1-12a
(CD Festas Litúrgicas IV, Faixa 3 - Paulus)
Aleluia (11x)
Vinde a mim, todos vós que estais cansados
e penais a carregar pesado fardo, / e
descanso eu vos darei, diz e Senhor.
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
† Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo Lucas
AS: Glória a vós, Senhor!
Naquele tempo, 1vendo Jesus as multidões,
subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos
aproximaram-se, 2e Jesus 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 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. 10Bem-aventurados 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 recompensa nos céus”.
- Palavra da Salvação.

AS: Glória a vós, Senhor!

5 – PROFISSÃO DE FÉ
6 - PRECES DA ASSEMBLEIA
PR: Irmãos e irmãs, na solenidade que nos
une a todos os santos e santas. Rezemos
ao Senhor Jesus, que pode saciar nosso desejo de felicidade e santidade, dizendo:
AS: Senhor, ouvi-nos por intercessão
dos santos!
(A Comunidade pode elaborar as preces)

PR: Acolhei, Senhor Jesus Cristo, as
preces que vossa comunidade vos
apresentou por intercessão dos santos
e santas. Vós que viveis e reinais para
sempre. AS: Amém!

III - Liturgia Eucarística
COMENTÁRIO - (Facultativo)

PR: 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.
AS: Amém!

8 - ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio: A Jerusalém celeste (Missal,
páginas 691/478).

9 - PAI-NOSSO

(como de costume)

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai...
AS: Vosso é o reino, o poder e a glória
para sempre!
PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes...
AS: Amém!
PR: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
AS: O amor de Cristo nos uniu!
(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:)

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, saudaivos em Cristo Jesus.

7 – PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS

AS: Cordeiro de Deus...

(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 13 - Paulus)

PR: Felizes os convidados para a ceia do
banquete nupcial do Cordeiro. Eis o
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do
mundo!

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 pensa
a verdade no seu íntimo / e não solta em
calúnias sua língua.
3. Senhor, quem morará em vossa casa / e
em vosso monte santo habitará. / Quem em
nada prejudica seu irmão / nem cobre de
insulto seu vizinho.

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que
entreis em minha morada, mas dizei uma
palavra e serei salvo/a!
CANTO DE COMUNHÃO
(CD: Festas Litúrgicas IV, faixa 14 - Paulus)
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!

4. Senhor, quem morará em vossa casa / e
em vosso monte santo habitará. / Que não
dá valor algum ao homem ímpio / mas
honram os que respeitam o Senhor.

2. Mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos /
E fazei-me conhecer a vossa estrada

PR: Orai, irmãos e irmãs...
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este
sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a santa
Igreja!

4. Recordai, Senhor meu Deus, vossa
ternura / E a vossa compaixão que são
eternas.

3. Vossa verdade me oriente e me conduza
/ Porque sois o Deus da minha salvação.

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.
7. O Senhor se torna íntimo aos que o
temem / E lhes dá a conhecer sua aliança.

10 - DEPOIS DA COMUNHÃO
PR: Ao celebrarmos, ó Deus, todos os santos, nós vos adoramos e vos admiramos,
porque só vós sois o Santo, e imploramos
que vossa graça nos santifique na plenitude
do vosso amor, para que dessa mesa de peregrinos, passemos ao banquete do vosso
Reino. Por Cristo, nosso Senhor.
AS:
Amém!

IV - Ritos Finais

Maria, ó Mãe cheia de graça, / Maria, protege os filhos teus! / Maria, Maria, nós
queremos contigo estar nos céus!
1. Aqui servimos à Igreja de teu Filho, / sob
o teu Imaculado Coração. / Dá-nos a bênção, e nós faremos / de nossa vida uma
constante oblação.
2. Ah! Quem me dera poder estar agora /
festejando lá no céu nosso Senhor! / Mas
sei que chega a minha hora, / e então, feliz,
eu cantarei o seu louvor!
3. A nossa vida é feita de esperança, / paz
e flores nós queremos semear. / Felicidade
somente alcança / quem cada dia se dispõe
a caminha.

13 - REFLEXÃO
TODOS OS SANTOS

11 – AVISOS DA COMUNIDADE
(A cargo das Equipes de Liturgia)
Visite o site da Diocese de Barreiras:
www.diocesedebarreiras.org.br

12 - BÊNÇÃO FINAL
PR: O Senhor esteja convosco.
AS: Ele está no meio de nós!
PR: Deus, glória e exultação dos santos,
que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para sempre.
AS: Amém!
PR: 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.
AS: Amém!
PR: 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.
AS: Amém!
PR: Abençoe-vos Deus todo-poderoso. Pai
e Filho ✠ e Espírito Santo.
AS: Amém!
PR. ou Diácono: A alegria do Senhor seja
vossa força,. Ide em paz, e o Senhor vos
acompanhe!
AS: Graças a Deus!
CANTO DE DESPEDIDA
(CD Cantando Louvor a Maria, faixa 2 –
Paulus)

Nós celebramos hoje e amanhã, a solenidade de Todos os Santos. O que significa
“Todos os Santos”?
Nós festejamos São João Batista no dia
24 de junho, São Pedro, 29 de junho. Comemoramos os outros apóstolos, festejamos a
mãe de Jesus, Nossa Senhora, em várias
datas, comemoramos os mártires e outros
santos em datas precisas. Os que deram a
vida por Cristo no martírio e nas outras modalidades de santidade são tantos que se
tornou impossível celebrar cada um no seu
dia próprio. Então, surgiu a necessidade de
ver uma data que contemplasse todos os
outros que não têm um dia específico. Eis a
razão da festa de Todos os Santos.
Padre Antônio Vieira: “a solenidade de
todos os Santos é a festa mais universal e
mais de todos [...]”! “E não há bem-aventurado na Igreja triunfante, ou canonizado ou
não canonizado, ou conhecido ou não conhecido na militante, que não tenha a sua
parte ou o seu todo neste grande dia. É tão
universal e de todos que pode ser também
nossa. Se nós nos salvamos, virá o tempo
em que também nós entremos no número
de todos os santos, e também será nosso
este dia”!
As leituras que nós vamos escutar nas
missas de hoje trazem o mistério da santidade que nasce de Deus, se expande e alcança multidões. O Apocalipse diz que salvação atinge 144 mil de todas as tribos de
Israel e uma multidão de todas as nações,
tribos povos e línguas. Eles lavaram e alvejaram as suas roupas com sangue do cordeiro. O sangue do cordeiro é a sua doação!
Os cristãos unem o próprio sangue ao sangue do cordeiro. Unem-se ao sacrifício de
Cristo, doar-se com Cristo!

Quem são esses? Eles vieram da
grande tribulação e alvejaram as suas roupas no sangue do cordeiro.
As bem-aventuranças que lemos no
evangelho desta solenidade afirmam verdades importantes sobre Deus e que precisamos prestar atenção. Nós somos bem-aventurados porque Deus é quem é e faz o que
faz. “Deles é o Reino dos Céus”. Vós pertenceis ao poder real de Deus. Deus, o Criador onipotente do céu e da terra, é vosso
benévolo Rei e Senhor, que se preocupa de
cada um de seus filhos e atua em favor deles.
As outras promessas são exemplificação dessa promessa que se repete a última
bem-aventurança. “Sereis consolados”;
“Herdarão a terra”, “Serão saciados”, “encontrarão misericórdia”, “verão a Deus”, “serão chamados filhos de Deus”, “Deles é o
reino de Deus”. “Herdarão a terra” – Deus
nos dará a terra em herança. O Pai cria um
espaço vital amplo e maravilhoso. A nossa
atual luta pela existência, pela posição e
nome, pela posse e prestígio não estabelece nenhuma ordem definitiva. O verdadeiro espaço que temos é aquele que Deus
nos dá e nesse espaço podemos obter os
bens mais infinitos.
“Caríssimos, vede que grande presente
de amor o Pai nos deu: sermos chamados
seus filhos. E nós o somos. Caríssimos,
desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos” (1 Jo).
Na origem do nosso ser está um pensamento de Deus: sermos filhos. Cada filho
tem a mesma natureza do pai que lhe gerou.
No batismo, nós somos filhos de Deus. Nós
participamos da mesma condição dos santos.
A filiação divina não é uma realidade que
nós devemos esperar para o fim da vida,
uma meta distante, que estará sempre além
de nós e do presente. É uma realidade presente e atuante na história, porque nós somos filhos de Deus. Mas uma realidade em
contínuo desenvolvimento. Somos santos,
mas podemos crescer em santidade.
Dom Josafá Menezes da Silva
Bispo Diocesano de Barreiras
______________________________________

14 – LEITURAS DA SEMANA
2ªf: Rm 11,29-36; Sl 68; Lc 14,12-14; 3ªf: Rm
12,5-16a; Sl 130; Lc 14,15-24; 4ªf: Rm 13,8-10;
Sl 111; Lc 14,25-33; 5ªf, Dedicação da Basílica
do Latrão: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45; Jo 2,13-22;
6ªf: Rm 15,14-21; Sl 97; Lc 16,1-8; Sáb: Rm
16,3-9.16.22-27; Sl 144; Lc 16,9-15.

