O Dia do Senhor
Ano B - XXVIII - Nº 1723 - cor branca - 04/11/2018
ANO NACIONAL DO LAICATO

SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
“ALEGRAI-VOS E EXULTAI, PORQUE SERÁ GRANDE A VOSSA RECOMPENSA NOS CÉUS” (Mt 5,12a)

Nós cremos, sim, em ti, Jesus! Serás, enfim, a
nossa luz!
2 - “Sim, eu voltarei, e então recolherei o amor, a
acolhida que me deram em vida. Onde eu estiver,
comigo quero ter os que meu Pai me entregou, e
por mim amou”.
Presidente - Em Jesus, o bem-aventurado de
Deus, nos colocamos na caminhada buscando a
cada dia corresponder ao amor Divino que nos
chama à santidade. Cheios de esperança na vida
plena, façamos o sinal que nos reúne na fé. Em
nome do Pai...

Deus nos reúne
Preparar o espaço celebrativo com simplicidade e a recordação
da vida. Sem nenhum comentário a equipe entoa o canto.
(D. Carlos Alberto Navarro - José Alves)

Amém, aleluia! (bis)
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.

1. Acolhida

Animador(a) - Irmãos e irmãs em Cristo, é com
muito carinho que os acolhemos para celebrar
nossa vida e nossa fé Naquele que veio ao mundo
para nos salvar. Hoje, é Solenidade de Todos os
Santos e, por isso, damos graças ao Pai, fonte de
toda Santidade. Neste momento, recordemos os
fatos mais importantes da semana que passou.
(A equipe deve preparar com antecedência este momento)

Felizes por estarmos reunidos em comunidade,
cantemos.
Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Ir. Míria T. Kolling)

1 - “Vou lhes preparar no céu um bom lugar: na
casa paterna tenho muitas moradas. Creiam, pois,
em mim, eu vim para salvar e ao céu levar quem
aqui aprendeu a amar”.
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Presidente - A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor
de Jesus Cristo nosso Senhor e a força do Espírito
Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus...

3. Deus nos perdoa

Presidente - Reconhecendo-nos necessitados
da misericórdia do Pai, pelas vezes que nos
desviamos do caminho da santidade, peçamos
perdão. (silêncio) Arrependidos, cantemos.
(Frei José Alberto Fontanella)

1 - Do amor eu fugi, do irmão me esqueci, não abri
meu coração e neguei o meu perdão.
Perdão, Senhor, perdão, meu Deus, eu pequei.
Teu amor eu recusei, do irmão me afastei. (bis)
2 - Pobres eu não socorri, nus também eu não vesti.
Dos doentes me afastei, e aos presos desprezei.
3 - Eu tentei recomeçar, ir o próximo encontrar,
pois a lei manda amar, e a todos se doar.
Presidente - Deus rico em misericórdia, tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e
nos conduza à vida eterna. Amém.
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...
- Cristo, tende piedade de nós. Cristo...
- Senhor, tende piedade de nós. Senhor...

4. Hino do Glória

Presidente - Glorifiquemos ao Pai, com todos
os santos e santas, que ainda peregrinam aqui
na terra e os que já contemplam a face de Deus,
cantando o Hino do Glória.

(Fábio Roniel)

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

Presidente - Ó Deus, fonte de toda santidade,
concedei a cada um de nós seguir fielmente a
sua vocação, pela intercessão dos vossos santos
e santas, a quem concedestes na terra graças
diferentes e uma só recompensa no céu. Por nosso
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do
Espírito Santo. Amém.

Deus nos fala
(Ofício Divino das Comunidades)

Shemá Israel, Adonai elohenu. Adonai ehad! (bis)

6. Leitura do Livro do Apocalipse de São
João (7, 2-4.9-14)
7. Salmo Responsorial (23) (CD Cantando os Salmos)

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.”

8. Leitura da Primeira Carta de São João
(3, 1-3)
9. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas IV)

Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia,
aleluia, aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
1 - Vinde a mim, todos vós que estais cansados
e penais a carregar pesado fardo, e descanso eu
vos darei, diz o Senhor.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus
Cristo segundo São Mateus (5, 1-12a)
11. Partilha da Palavra
Nossa resposta
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12. Profissão de Fé

Presidente - “Creio na comunhão dos Santos”. Na
certeza de que um dia, veremos a face de Deus,
confirmemos a nossa fé. Creio em Deus Pai...

13. Ladainha
Na ladainha pode ser acrescentado o santo e/ou santa
padroeiro (a) da comunidade.

Presidente - Peçamos a intercessão dos santos
e santas que já contemplam a face de Deus,
cantando ou rezando a Ladainha de Todos os
Santos.
(DR)

Solo: Kyrie eleison
Solo: Christe eleison
Solo: Kyrie eleison

Todos: Kyrie eleison
Todos: Christe eleison
Todos: Kyrie eleison

Santa Maria Mãe de Deus
São José 			
São Miguel
		
Santos Anjos de Deus 		

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
Intercedei por nós.

São João Batista 		
Santo André 			
São Tiago 			
São Pedro e São Paulo 		

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
Intercedei por nós.

São Mateus 			
São Marcos 			
São Lucas 			
São João 			

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
Intercedei por nós.

Santo Estevão 			
São Lourenço 			
São Sebastião 			
Santo Inácio de Antioquia

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
Intercedei por nós.

Santa Inês 			
Santa Luzia 			
Santa Paulina 			
Santas Perpétua e Felicidade

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
Intercedei por nós.

São Bento e São Gregório
Rogai por nós.
São Clemente 			
Rogai por nós.
Santo Agostinho 		
Rogai por nós.
São João XXIII e São João Paulo II
				Intercedei por nós.
São Benedito 			
São Paulo da Cruz 		
São Jerônimo 			
Santa Rosa de Lima 		

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
Intercedei por nós.

Santa Teresa de Ávila 		
Rogai por nós.
Santa Teresa de Calcutá
Rogai por nós.
Santa Catarina de Sena
Rogai por nós.
Santa Terezinha do Menino Jesus			
				Intercedei por nós.
São João Maria Vianney
Rogai por nós.
São José de Anchieta 		
Rogai por nós.
São Domingos 			
Rogai por nós.
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão
				Intercedei por nós.

São Francisco de Assis 		
São João Bosco 		
São Geraldo Magela 		
Santa Rita de Cássia 		

Rogai por nós.
Rogai por nós.
Rogai por nós.
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.

14. Apresentação dos Dons
Durante o comentário, um grupo de crianças com vestes brancas
e velas acesas, aproximam-se do presbitério erguendo-as para
o altar enquanto se canta.

Animador(a) - Celebrar o dia de Todos os
Santos ajuda-nos a refletir a nossa caminhada
para o Reino. Os que se deixaram santificar por
Deus não foram pessoas acomodadas, mas se
esforçaram para viver e ser testemunhas vivas
e eficazes do Evangelho de Jesus Cristo. Foram
pessoas mansas, misericordiosas e sedentas da
justiça que vem de Deus. Apresentemos ao altar
do Senhor as nossas vidas para que sejamos,
verdadeiramente, seguidores de Cristo, em busca
da Santidade.
(Pe. José Raimundo Galvão)

Somos um povo que alegre vai, marchando dia
a dia ao encontro do Pai. Aqui reunidos nós
participamos desta Igreja Santa que pro céu vai
caminhando.
1 - Todos peregrinos pela terra passamos. Nossa
fé ardente vai o mundo iluminando.

15. Canto das Oferendas

(Onde houver Celebração da Palavra) (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 pensa a
verdade no seu íntimo e não solta em calúnias
sua língua.
(Onde houver Celebração Eucarística) (José Acácio Santana)

1 - Pai Santo, na força deste rito, sejais sempre
bendito pelo vinho e pão. Da vossa bondade
recebemos os dons que oferecemos para a
salvação.
Senhor, Eterno Pai, os dons de vinho e pão agora
transformai em vida e salvação. (bis)

2 - Pai Santo, sejamos água pura, que ao vinho
se mistura e vai se consagrar. Por Cristo, a nossa
humanidade da vossa divindade vai participar.
3 - Pai Santo, que o vosso amor compreenda que
as nossas oferendas vêm do coração. São frutos
regados pelo orvalho que a bênção do trabalho
transformou em pão.

16. Louvação

Presidente - Louvemos a Deus, nosso Pai, que
mesmo diante de nossa pequenez e fragilidades
nos chama à santidade.
(Frei Fabreti)

1 - Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair,
chamar o povo pra louvar, Aleluia! Assim toda
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e
cantar.
Se alguém Te louva em silêncio, Tu acolhes, ó
Senhor, sua oração. Se alguém entoa um canto
novo, Tu acolhes, ó Senhor, sua canção. Aleluia!
2 - É feliz, quem em Ti fez a morada, vida nova,
outra casa pra ficar. Aleluia! Tu preparas mesa
farta e alimentas pra jornada dando amor, luz e
paz.
3 - O nascer de uma aurora radiante, vai dourando
a cada instante os trigais. Aleluia! E os pequenos
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão louvar
e cantar.

Deus nos faz irmãos

17. Pai Nosso

Presidente - Felizes por pertencermos à grande
família dos eleitos de Deus, rezemos como o
próprio Cristo nos ensinou: Pai Nosso...

18. Abraço da Paz

Animador(a) - “Bem-aventurados os que
promovem a paz, porque serão chamados filhos
de Deus”. Com este compromisso, saudemo-nos
com um abraço fraterno. (Sugestão nº 657 - Oração de
São Francisco - Hinário Louvai o Senhor)

19. 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.
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7 - O Senhor se torna íntimo aos que o temem e
lhes dá a conhecer sua aliança.

20. Oração

Presidente - Ó Deus, que nos refazeis com
o mesmo pão e nos sustentais com uma só
esperança, fortalecei-nos com a vossa graça,
para que todos nós, com os vossos Santos,
sejamos em Cristo um só corpo e um só espírito
e ressuscitemos com Ele para a glória. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

Deus nos envia

21. Notícias e Avisos

- No próximo domingo trazer alimentos não
perecíveis para serem partilhados.

22. Refletindo (ler para a assembleia)
- A SANTIDADE não é uma realidade conseguida
apenas no passado por umas pessoas privilegiadas,
vivendo longe do mundo...
- SANTOS são pessoas como nós, que ainda hoje
vivem a santidade de Deus, pelo testemunho
de sua fé e fidelidade ao projeto de Jesus;
homens e mulheres que lutam para serem
justos e pacificadores, pobres e compassivos,
puros de coração, segundo o espírito das Bemaventuranças.
- Pessoas de todo o tipo, desde o bom ladrão,
que se salvou no finalzinho por um gesto de
solidariedade com o companheiro de Cruz, até
vidas inteiras dedicadas ao próximo. Ninguém será
santo depois de morto, se não o foi quando vivo.
(Homilia do Pe. Antonio Geraldo Dalla Costa - 2014)

23. Bênção

Presidente - Deus, glória e exultação dos santos
que hoje celebrais solenemente, vos abençoe para
sempre. Amém.
- 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. Amém.
- Abençoe-vos o Deus de bondade: Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e buscai a santidade no dia a dia.
Graças a Deus.

24. Canto Final (Palito Ortega - Wagnésio)

Cristo é a felicidade! Cristo é a felicidade! Sem
ter amor nesta vida não há quem seja feliz de
verdade.
1 - Andar sem temor pela vida e sentir o valor de
se ter liberdade; poder abraçar um amigo e sentir
o calor de uma grande amizade.

Preparando a Partilha da Palavra

As três leituras de hoje nos introduzem no mistério
celebrado na Solenidade de Todos os Santos e nos
revelam a gratuidade divina: Deus nos ama e nos
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sustenta na fé. O projeto de amor que Deus tem
para cada um de nós é nos tornar participantes
de sua santidade. A santidade não consiste na
simples observância de normas e leis e não se
reduz a algumas práticas de caridade. É viver a
vida, o cotidiano, segundo o projeto do Evangelho
de Jesus Cristo. Concretiza-se pelo espírito das
bem-aventuranças, pelo qual a humanidade vive
seu peregrinar entre trabalhos e lutas, entre
angústias e esperanças. A fé e a esperança do
cristão não esmorecem porque ele tem a promessa
de Cristo: “Alegrem-se e exultem, porque grande
será sua recompensa no céu”. Para quem quer
ser santo, Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida.
A comunidade cristã é convidada a descobrir, no
meio da multidão, seus mártires e seus santos
que resistiram até as últimas consequências. Sua
memória anima a caminhada dos que estão lutando
para a implantação de um mundo novo, onde reine
os valores cristãos contidos nas bem-aventuranças.
João nos revela em sua carta que o amor do
Pai é a grande força que sustenta a caminhada
de seus filhos (as), e implica a prática da justiça
entre todas as comunidades que se empenham
na implantação do projeto de Deus revelado
por Jesus Cristo. O texto do Evangelho sobre as
bem-aventuranças nos apresenta o ideal cristão,
traduzido nas atitudes fundamentais de quem se
propõe ser santo, seguindo Jesus. O discípulo deve
depositar sua confiança em Deus: ser solidário,
compartilhando os sofrimentos dos outros, como
o Senhor, ter um relacionamento cordial com
os demais; desejar ardentemente saciar a fome
e a sede de justiça neste mundo; possuir um
coração íntegro e livre de toda ambiguidade; ser
aberto e acolhedor; empenhar-se para que a paz
aconteça como fruto da justiça. O discípulo deve
ter consciência das consequências de seu modo de
agir: será hostilizado por aqueles que se negam a
reconhecer o direito dos outros, mas se alegrará
com a promessa da posse do Reino dos Céus. As
bem-aventuranças são um convite a todos que
desejam participar do Reino de Deus que Jesus
veio anunciar e realizar. Surge a questão: como ser
santo no mundo marcado pela desigualdade, pela
violência, pela desonestidade e pela corrupção?

Leituras da Semana

2ª feira: Fl 2,1-4; Sl 130; Lc 14,12-14
3ª feira: Fl 2,5-11; Sl 21; Lc 14,15-24
4ª feira: Fl 2,12-18; Sl 26; Lc 14,25-33
5ª feira: Fl 3,3-8a; Sl 104; Lc 15,1-10
6ª feira: Ez 47,1-2.8-9.12; Sl 45; 1Cor 3,9-11.16-17;
Jo 2,13-22
Sábado: Fl 4,10-19; Sl 111; Lc 16,9-15
Domingo: 1Rs 17,10-16; Sl 145; Hb 9,24-28; Mc 12,38-44
CÚRIA DIOCESANA DE COLATINA
Rua Santa Maria, 350 - Edifício João Paulo II
CEP 29700-200 - Colatina - ES
Fone: (27) 2102.5000
E-mail: diadosenhor@diocesedecolatina.org.br
Site: www.diocesedecolatina.org.br
Site Santuário: www.nossasenhoradasaude.org.br

