CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS
1º DE NOVEMBRO DE 2020
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos,
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos.
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores,
um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e de algum santo
de devoção, e uma vela a ser acesa no momento da celebração.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai ou
a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam
juntos.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
No Senhor alegremo-nos todos, celebrando dos santos a festa, anjos
cantam conosco, exultando, quem a glória de Deus manifesta!
1. Nós ouvimos do amado a voz, que ressoa em todo lugar. A palavra
nos torna discípulos pro seu Reino viver e anunciar.
2. Bem feliz é aquele que acolhe de Deus Pai o maior mandamento. Ser
no mundo a luz da verdade eis nos santos melhor cumprimento.
3. Nesta nossa história almejamos alcançar de Deus a santidade, com a
glória da cruz que abraçamos, pra vivermos na fé da igualdade.
4. Como aqueles que são testemunhas, pois viveram no Cristo a
aliança, nós também como igreja esperamos alcançar do Reino a
herança.
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em
nossa fé, pela ação do Espirito Santo, esteja convosco.
T.: Bendito, bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.
D.: Nos reunimos para celebrar o dia do Senhor na solenidade de todos
os Santos e Santas de Deus. O Ressuscitado nos chama à comunhão
com o seu Pai no Espírito através do batismo, assim, Ele nos convida a
uma vida de santidade, supliquemos a intercessão de todos os santos e
santas para que o nosso testemunho familiar seja um reflexo da
santidade da Igreja manifestada em todos os batizados que são
vocacionados à santidade.
D.: O Senhor que é Santo nos convida a conversão para que purificados
correspondamos ao seu chamado para sermos santos. Supliquemos o
dom do seu perdão.
(Breve momento de silêncio)
D.: Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tende piedade
de nós!
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor!
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D.: Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade
de nós.
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor!
D.: Senhor, que vieste para fazer de nós o vosso povo santo, tende
piedade de nós.
T.: Tende piedade de nós, misericórdia, Senhor!
D.: Deus Pai de misericórdia, tenha piedade de nós, perdoe o nosso
pecado e nos conduza a vida eterna.
T.: Amém.
T.: 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.
(OU, se preferir, o Hino de Louvor pode ser cantado).
Canto:2
Glória, glória!
Anjos no céu
cantam todos seu amor!
E na Terra, homens de paz:
"Deus merece o louvor"!
1. Deus e Pai, nós vos louvamos
adoramos, bendizemos,
damos glória ao vosso nome,
vossos dons agradecemos!
2. Senhor nosso, Jesus Cristo,
unigênito do Pai,
Vós de Deus cordeiro santo,
nossas culpas perdoai!
3. Vós que estais junto do Pai,
como nosso intercessor,
acolhei nossos pedidos,
atendei nosso clamor!
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4. Vós somente sois o Santo,
o Altíssimo, o Senhor,
com o Espírito Divino,
de Deus Pai no esplendor!
D.: 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.
T.: Amém.

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS
Primeira Leitura:

(Ap 7, 2-4.9-14)

L.: Leitura do Livro do Apocalipse de São João
Eu, João, vi 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: "Não
façais mal à terra, nem ao mar nem às arvores, até que tenhamos
marcado na fronte os servos do nosso Deus". Ouvi então o número dos
que tinham sido marcados: eram cento e quarenta e quatro mil, de
todas as tribos dos filhos de Israel. Depois 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. Todos proclamavam
com voz forte: "A salvação pertence ao nosso Deus, que está sentado no
trono, e ao Cordeiro". Todos 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: "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" E um dos Anciãos falou
comigo e perguntou: "Quem são esses vestidos com roupas brancas? De
onde vieram?" Eu 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.
T.: Graças a Deus.
Salmo:3

(Sl 23)

T.: É assim a geração dos que procuram o Senhor!
L.: 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.
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L.: "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.
T.: É assim a geração dos que procuram o Senhor!
L.: 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.
Aclamação ao Evangelho:4
T.: 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.
EVANGELHO:
(Mt 5, 1-12a)
L.: Do Evangelho segundo Mateus
Naquele tempo: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se.
Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los: 'Bemaventurados 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. Bemaventurados 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.
T.: Glória a vós, Senhor.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
D.: Professemos a nossa fé:
T.: 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
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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.

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: Apresentemos a nossa súplica a Deus para que possamos
corresponder com a nossa vida à Palavra proclamada.
T.: Senhor, ouvi a nossa oração.
L.: Para que vossa Igreja Una e Santa possa continuar dando bom
testemunho de caridade por meio dos batizados neste tempo tão difícil,
rezemos:
L.: Para que nossos pastores tendo o cheiro das ovelhas deem
testemunho de santidade na celebração, no anúncio e na comunhão,
rezemos:
L.: Para que as nações, enfrentando os desafios da pandemia do covid19, se unam em uma verdadeira amizade social para que vençam o
vírus do individualismo e da indiferença, rezemos:
L.: Para que as famílias cristãs não se esqueçam do chamado à
santidade e a comunhão de vida, rezemos:
(Preces espontâneas...)
D.: Continuemos nossa oração pedindo a vinda do Reino de Deus:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: Ó Deus que a vossa bênção frutifique em nossos corações, que o
vosso Espírito nos santifique, para que sejamos sustentados em nossas
ações pela força de vosso amor e vivamos a vocação à santidade
recebida em nosso batismo. Por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.
D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
T.: Para sempre seja louvado.
Pode concluir com a seguinte ladainha
D.: Peçamos a intercessão dos santos e santas de Deus:
Senhor, tende piedade de nós. T.: Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós. T.: Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós. T.: Senhor, tende piedade de nós.
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Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
São Miguel, rogai por nós.
São Gabriel, rogai por nós.
São Rafael, rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós.
São João Batista, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, rogai por nós.
Santo André, rogai por nós.
São João, rogai por nós.
Santa Maria Madalena, rogai por nós.
Santo Estêvão, rogai por nós.
São Lourenço, rogai por nós.
Pode-se acrescentar livremente os santos de devoção.
Todos os Santos e Santas de Deus, rogai por nós.
Jesus Cristo, ouvi-nos.
Jesus Cristo, atendei-nos.
Deus Pai do Céu, tende piedade de nós.
Deus Filho, Redentor do mundo, tende piedade de nós.
Deus Espírito Santo, tende piedade de nós.
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós.
Cristo, ouvi-nos. Cristo ouvi-nos.
Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos,
Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor.
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de
nós.
(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em
consideração a Solenidade de Todos os Santos).
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