
  CELEBRAÇÃO  

  DA PALAVRA 

  Domingo de Todos os Santos e Santas 2021 
   

 
  
1. CHEGADA – escolher no livro de canto, ou: 

O nosso olhar se dirige a Jesus,  

o nosso olhar se mantém no Senhor.  

2. CANTO DE ABERTURA  
Procissão, com a cruz e o livro da Palavra.  

Canto - CD Paulus: festas III, Vi cantar no céu, faixa 1; 

festas IV, Eu vi, novo céu, nova terra, faixa 17. ODC CD  4: 

Felizes os pobres reunidos, faixa, 31. 

 
3. SINAL-DA-CRUZ  
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Amém. 

4. SAUDAÇÃO   
A graça e a  paz do Senhor Jesus estejam com vocês. 

Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de 
Cristo. 

5. ACOLHIDA, SENTIDO DA CELEBRAÇÃO E RECORDAÇÃO 

DA VIDA 

O(a) animador(a), ou quem preside, com breves palavras, 

introduz o sentido do domingo:  

Demos graças ao Pai que nos dá, como apoio e 

sustento da nossa fé, tantas testemunhas da Páscoa 

do Cristo, homens e mulheres que viveram 

intensamente o batismo, também os que, sem 

confessar a fé em Jesus, deram testemunho de serviço 

solidário e de luta pela vida, em tantos lugares do 

mundo. 

Se for o caso, quem preside ou a própria equipe pode trazer 

as lembranças dos fatos marcantes da semana que passou, 

como sinais da páscoa do Cristo acontecendo na história. 

6. ATO PENITENCIAL 

Invoquemos a compaixão do Cristo, de quem os 

santos e santas deram testemunho. [breve silêncio] 

- Senhor, que faze de nós concidadãos dos santos no 

reino dos céus, tem piedade de nós.  

Senhor, tem piedade de nós. 

- Cristo, pedra principal que tem como fundamento os 

mártires e os santos, tem piedade de nós.  

Cristo, tem piedade de nós. 

Senhor, que não nos chama servos, mas nos chama 

amigos, tem piedade de nós.  

Senhor, tem piedade de nós. 

Deus de terna compaixão, tenha piedade de nós, nos 

dê seu perdão e a sua paz. Amém. 

7. GLÓRIA - CD Paulus, partes fixas, faixa 9-14. 

8. ORAÇÃO DO DIA 

Oremos ao Senhor... [breve silêncio] 

Ó Deus, fonte de toda a santidade,  

tu nos chamas a participar da tua vida.  

 

 

Nós te reconhecemos presente no coração da nossa 

história e vemos os sinais da tua santidade e 

compaixão em cada movimento de luta pela justiça e 

pela paz. 

Nós te bendizemos pelos santos e santas da 

humanidade, 

com quem nos reúnes, hoje, em fraterna comunhão. 

Dá-nos a graça de caminharmos com eles 

e sermos santos como tu és santo.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

9. Primeira leitura - Apocalipse 7,2-4.9-14 

Em um contexto de perseguição às primeiras 

comunidades, onde muitos eram presos e torturados e 

os que sobreviviam corriam o risco de desanimar e 

abandonar a comunidade, João partilha esta visão do 

que significa ser batizado. 

 

10. SALMO DE RESPOSTA 24(23) (H 4, P. 148) 

Antigamente o povo cantava este salmo nas procissões 

para o templo. Hoje nós louvamos o Senhor, 
meditando sobre a justiça que ele pede de nós para 
vivermos em sua comunhão. 

É assim a geração dos que procuram o Senhor! 

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". 

 
11. SEGUNDA LEITURA: 1JOÃO 3,1-3 

A Primeira Carta de João foi dirigida às comunidades 

da Ásia Menor que passavam por séria crise: havia um 

grupo que negava Jesus Cristo como salvador, 

desmerecia o seu mandamento e não reconhecia a 

importância da comunidade; achava que a salvação 

era fruto, exclusivamente, do esforço pessoal. Vamos 

ouvir e acolher em nossa vida o que o Senhor nos diz 

por meio desta palavra. 

Continuando a escutar a Carta aos Hebreus e a 

explicação da missão de Jesus a partir do sacerdócio 

judaico, vamos acolher o que o Senhor nos diz. 

 



12. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    Aleluia, vinde a mim, 
CD Paulus, festas IV, faixa 3.  

Aleluia, aleluia! (4x)  

Eu te louvo, ó Pai santo,  

Deus do céu, Senhor da terra: 

os mistérios do teu reino 

aos pequenos, Pai, revelas! 

 

13. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO: EVANGELHO: 
MATEUS 5,1-12A 
Jesus sobe a montanha, como Moisés no Sinai. É, na 

verdade, uma pequena colina próxima ao mar da 

Galileia, uma região baixa, que contrasta com a 

pretensão do demônio de levar Jesus a uma alta 

montanha. É desta pequena colina que Jesus profere o 

mais famoso discurso que vamos ouvir e acolher. 

 
O(a) leitor(a) se dirige se dirige à assembléia com 
esta saudação: 

O Senhor esteja com vocês.  

Ele está no meio de nós. 

Fazendo o sinal-da-cruz na fronte, na boca e no peito: 

Anúncio da boa-nova de Jesus Cristo segundo... 

Glória a vós, Senhor. 

Proclama o evangelho e no final da leitura conclui dizendo: 

Palavra da Salvação.  

Glória a vós, Senhor. 

Beija o livro e o mostra para a assembleia, que se inclina, 
num gesto de adesão à Palavra. 

Naquele tempo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao 
monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, 

e Jesus começou a ensiná-los: 'Bem-aventurados os 
pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus. 
Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 

Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a 
terra. 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 são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o Reino dos Céus. Bem-

aventurados sois vós, quando vos injuriarem e 
perseguirem, e mentindo, disserem todo tipo de mal 
contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, 

porque será grande a vossa recompensa nos céus. 
 
Palavra da Salvação. 

 
14. HOMILIA  

Hoje, recordamos todos os santos e santas, que 
não tem seus nomes inscritos no calendário. São 
pessoas anônimas, que passaram discretamente 

pela história, mas em algum lugar do mundo 
deixaram a sua marca. Talvez conheçamos muitas 
destas pessoas, talvez tenhamos vivido com 

algumas delas. 
A estas pessoas se aplica o evangelho que 

ouvimos neste domingo sobre as Bem-

aventuranças. Entendidas como bênçãos que nos 
vêm da parte de Deus e não como resultado de 
esforço humano, as Bem-aventuranças dizem 

respeito ao próprio Jesus e aos homens e mulheres 
que como Ele se fizeram pobres de espírito, mansos 
de coração, sedentos de justiça, misericordiosos, 

promotores de paz. 
Como aquela multidão na montanha, a nossa 

reunião no dia do Senhor recebe esta palavra que é 
um programa de vida também para nós que 
seguimos Jesus. A liturgia tem a função de sempre 

nos lembrar disso, colocando-nos diante do próprio 
Jesus, o bem-aventurado de Deus, o misericordioso 
por excelência.  

 
15. CREIO 
 

16. PRECES 

Irmãos e irmãs, celebremos a Testemunha fiel, Jesus 

Cristo, na vida de todos os homens e mulheres que 

viveram intensamente a vida a serviço de Deus e dos 

irmãos.  

Nós te invocamos, Senhor Jesus. 

- Senhor, pelo testemunho dos santos e santas que 

foram fiéis no teu seguimento, dá coragem e 

constância aos que hoje são colocados à prova no 

caminho da fé.  

- Ó Cristo, chamaste a seguir os teus passos, homens 

e mulheres de todas as raças e povos, dá a nós 

também, que vivemos neste tempo, um coração 

generoso e dedicado no serviço do teu reino. 

- Com os santos e santas que não hesitaram em 

carregar a cruz como prova de amor e fidelidade a ti, 

nós te pedimos por todos os que passam por 

tribulações e sofrimentos. 

Preces espontâneas... Quem preside conclui:  

Atende as nossas preces e guia-nos em teus 

caminhos, tu que és nosso irmão e nosso Salvador. 

Amém. 

17. COLETA DE BENS  

É o momento de trazer donativos ou o dízimo para as 

necessidades da CD Paulus, festas IV, faixa 13. 

18. ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS 

Terminada a coleta todos/as se levantam, quem preside se 

aproxima do altar e dá início à ação de graças. [Se houver 

comunhão eucarística, antes da ação de graças, os/as 

ministros/as trazem o pão consagrado para o altar]. Quem 

preside, faz a oração intercalando com o refrão da 

assembleia: 

 O Senhor esteja com vocês. 

Ele está no meio de nós! 
Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 

É nosso dever e nossa salvação! 

Nós te damos graças, ó Deus da vida,  
porque neste dia santo de domingo  

nos acolhes na comunhão do teu amor  
e renovas nossos corações com a alegria da 

ressurreição de Jesus.  

Nós te damos muitas graças,  
te rogamos, ó Senhor. 

Esta comunidade aqui reunida  
recorda a vitória de Jesus sobre a morte,  



escutando a sua Palavra e dando graças,  
na esperança de ver o novo céu e a nova terra,  
onde não haverá mais fome, nem morte, nem dor,  

e onde viveremos na plena comunhão do teu amor. 
Nós te damos muitas graças,  

te rogamos, ó Senhor. 

Envia sobre nós o teu Espírito,   
apressa o tempo da vinda do teu reino,  

e recebe o louvor de todo o universo  
e de todas as pessoas que te buscam. 
Nós te damos muitas graças,  

te rogamos, ó Senhor. 

Toda a nossa louvação chegue a ti em nome de Jesus,  
por quem oramos com as palavras que ele nos 

ensinou:  
Pai nosso... pois vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre. 

 
19. ABRAÇO DA PAZ 
Saudemo-nos, uns aos outros, com o sinal da 

reconciliação e da paz! 
Não havendo comunhão, passa-se daqui, para a 
oração final (n. 22). 

20. RITO DA COMUNHÃO 
Quem preside diz: 

Relembrando de Jesus que, muitas vezes, reuniu-se 
com os seus para comer e beber, revelando que o teu 
reino havia chegado, nós também nos alegramos com 

ele nesta mesa.  
E tomando nas mãos o pão consagrado, acrescenta: 
Quem vem a mim nunca mais terá fome e o que crê 

em mim nunca mais terá sede.  
Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do 
mundo! 

Senhor, eu não sou digno(a)... 
 

Distribuição da comunhão.  

Canto de comunhão: Bem-aventuranças, CD Paulus, festas 

IV, faixa 14. 

21. Oração final 
Ó Deus de ternura nós te adoramos e exaltamos 

pela comunhão com teus santos e santas  

Faze que em nossa peregrinação nos auxilie 

o exemplo de suas vidas e a intercessão de suas 

preces.  

Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 

Comunicações e avisos 

22. Bênção 
O Deus que supera toda compreensão nos dê a graça 

de viver  

em fraterna alegria e ajuda mútua, e nos abençoe 

o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Penha Carpanedo 
Congregação Discipulas do Divino Mestre,  

Redatora da revista de liturgia  
www.revistadeliturgia.com.br 
membro da Rede Celebra. 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia do Senhor:  
Rito da Celebração da Palavra,  
Paulinas Volume 1.  

Contem roteiros para a  
Celebração dominical da Palavra  

durante todo o ano litúrgico.  
www.apostoladolitúrgico.com.br 

 

http://www.revistadeliturgia.com.br/

