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CELEBRAR EM FAMÍLIA   

Solenidade de Todos os Santos e Santas 

07 de novembro de 2021  
  

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, imagens ou 

fotos de santos e santas 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.  

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 
Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, l evando em 

consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 
 

 

 

Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 
site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 

https://www.cnbb.org.br/downloads/ 
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CELEBRAÇÃO  

  

O SENHOR NOS REÚNE  
  

Canto de Abertura:1  
 

Vejo a multidão em vestes brancas / caminhando alegre, jubilosa: 
é a aclamação de todo o povo / que Jesus é seu Senhor. 
 

1. Também estaremos nós, um dia, /assim regenerados pelo amor. 

Nesta esperança viveremos, /somos a família dos cristãos. 
Nossa lei é sempre o amor. 
 

2. Povo que caminha rumo à pátria, / a nova cidadela dos cristãos. 

Passos firmes, muita fé nos olhos, / muito amor carregam, são irmãos. 
Nossa lei é sempre o amor. 
 

3. Rumo à liberdade, decididos / nem sequer se voltam para trás. 
Muita violência se fizeram, / alcançaram, com denodo, a paz. 

Nossa lei é sempre o amor. 
 

4. Nós aqui estamos ansiosos / celebrando o dia do Senhor. 
Não nos custa crer, pois, afinal, /unidos já estamos no amor. 

Nossa lei é sempre o amor. 
 

Sinal da cruz: 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.  

T.: Amém.  
 
Saudação: 

D.: O amor do Pai que nos chama à santidade e a paz do Filho, o santo 
de Deus, estejam convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.   
 

Recordação da vida: 
O (a) dirigente, com breves palavras, acolhe as pessoas, introduz o sentido da celebração e 

convida a assembleia a lembrar fatos que são sinais da vinda do Senhor acontecendo hoje em 

nossa vida, na comunidade e no mundo. 
(Não confundir o momento da recordação da vida com as preces. Na recordação da vida se contam 

fatos, acontecimentos. As preces estão previstas para outro momento). 
 

D.: Festejamos, hoje a cidade do céu, a Jerusalém do alto, nossa mãe, 
onde nossos irmãos e irmãs, santos e santas de Deus, cantam 

eternamente o louvor a Deus2.  Esses homens e mulheres viveram 

                                         
1 https://www.youtube.com/watch?v=x6Ib-w9sk5A&list=RDx6Ib-w9sk5A&start_radio=1 
2 Cf. Prefácio de todos os santos e santas. 

https://www.youtube.com/watch?v=x6Ib-w9sk5A&list=RDx6Ib-w9sk5A&start_radio=1


3  

  

engajados em uma realidade bem concreta e acolheram o dom de Deus 

em suas vidas e trilharam com fé e confiança o caminho de santidade. 
Chamados à santidade, celebramos na “comunhão dos santos” com 

aqueles que já habitam a morada eterna e com todos e todas que ainda 
cumprem aqui na terra sua missão. 

 
Ato penitencial: 

D.: Irmãos e irmãs, diante de Deus, fonte de toda a santidade, 
reconheçamos nossa condição pecadora. 
 

Breve momento de Silêncio 
 

Cantemos:3 
 

D.: Senhor, servo de Deus, 
Que libertastes a nossa vida. 

Tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
 

D.: Oh Cristo, nosso irmão 

Que conheceis nossa fraqueza. 
Tende piedade de nós! 

T.: Cristo, tende piedade de nós! 
 

D.: Senhor, Filho de Deus, 

Que vos tornastes obediente. 
Tende piedade de nós! 
T.: Senhor, tende piedade de nós! 
 

D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha 
piedade de nós e nos faça participar um dia das alegrias da vida eterna. 

T.: Amém.  
 

Hino do Glória: 
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 do Glória pode ser cantado)4 

 
Glória a Deus nas alturas, 

e paz na terra aos homens por ele amados. (bis) 
 

                                         
3 https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk 
4 https://www.youtube.com/watch?v=9x6-csk-Egc 

https://www.youtube.com/watch?v=sfBfWqKfCdk
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Senhor Deus, rei dos céus, 

Deus Pai todo-poderoso: 
nós vos louvamos, vos bendizemos, 

vos adoramos, 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, 

na glória de Deus Pai. 
 

Amém! Amém!  
Amém! Amém! Amém! 

 
D.: Oremos. (silêncio)  

Ó Deus, fonte de toda santidade, vós nos chamais a participar da vossa 
vida. Nós vos reconhecemos presente no coração da nossa história e, 

em cada movimento de luta pela justiça e pela paz, vemos os sinais da 
vossa santidade e compaixão. Nós vos bendizemos pelos santos e santas 

da humanidade, com quem nos reunis, hoje, numa alegre comunhão 
fraterna. Dai-nos a graça de caminharmos com eles e sermos santos 

como vós sois Santo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. 

T.: Amém.  
 

D.: “Esta é a obra do Espírito em nós. Ele “recorda-nos” Jesus e torna-o 

presente a nós” (Papa Francisco). Acolhendo a Palavra que é viva e 

eficaz, invoquemos o Espírito Santo, rezando, uma prece feita pelo Papa 

Francisco: 

 

T.: "Espírito Santo eu não sei como é o teu rosto, mas sei que és a 

minha força, a minha luz, que és capaz de fazer-me caminhar e 

ensinar-me a rezar. 'Vem, Espírito Santo'. 
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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 Responsorial:5                 (Sl 24 (23),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)) 
 

R. 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. R. 

 
"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. 

 
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. 
 

 
 

                                         
5 https://www.youtube.com/watch?v=RRvQ3xjFieA ou  

https://www.youtube.com/watch?v=Z-Cy_PbFmEQ 

https://www.youtube.com/watch?v=RRvQ3xjFieA
https://www.youtube.com/watch?v=Z-Cy_PbFmEQ
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Segunda leitura:                                                                      (1Jo 3,1-3) 

L.: Leitura da Primeira Carta de São João. 
Caríssimos, vede que grande presente de amor o Pai os deu: de sermos 

chamados filhos de Deus! E nós o somos! Se o mundo não nos 
conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, 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. Todo o que espera nele, purifica-se a si mesmo,  
como também ele é puro. Palavra do Senhor 

T.: Graças a Deus.  
 
Aclamação ao Evangelho:6             (Mt 11,28)  
 

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 
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.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus.  

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. 

T.: Glória a vós, Senhor.  
  

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 

 
Profissão de fé: 

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 

                                         
6 https://www.youtube.com/watch?v=2LHxAi9zBGk 

https://www.youtube.com/watch?v=2LHxAi9zBGk
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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.: Irmãos e irmãs, peçamos a intercessão dos santos e santas que já 

contemplam a face de Deus, cantando a ladainha7: 
 

Solo: Kyrie eleison. Todos: Kyrie eleison 
Solo: Christe eleison. Todos: Christe eleison 

Solo: Kyrie eleison. Todos: Kyrie eleison 
 

1. Santa Maria Mãe de Deus, Rogai por nós! 

    São Miguel, Rogai por nós! 
    Santos Anjos de Deus, Rogai por nós! 

    São João Batista, Intercedei por nós! 
 

2. São José, Rogai por nós! 
    São Pedro e São Paulo, Rogai por nós! 

    Santo André, Rogai por nós! 
    São João, Intercedei por nós! 
 

3. Santa Maria Madalena, Rogai por nós! 

    Santo Estevão, Rogai por nós! 
    Santo Inácio de Antioquia, Rogai por nós! 

    São Lourenço, Intercedei por nós! 
 

4. Santas Perpétua e Felicidade, Rogai por nós! 
    Santa Inês, Rogai por nós! 

    São Gregório, Rogai por nós! 
    Santo Agostinho, Intercedei por nós! 
 

5. Santo Atanásio, Rogai por nós! 

    São Basílio, Rogai por nós! 
    São Martinho, Rogai por nós! 

    São Bento, Intercedei por nós! 
 

6. São Francisco e São Domingos, Rogai por nós! 
    São Francisco Xavier, Rogai por nós! 

    São João Maria Vianney, Rogai por nós! 
    Santa Catarina de Sena, Intercedei por nós! 
 

7. Santa Tereza de Jesus, Rogai por nós! 

    Santa Tereza de Ávila, Rogai por nós! 
    Santos Mártires dos nossos tempos, Rogai por nós! 

    Todos os Santos e Santas de Deus, Intercedei por nós! 
    (A família pode acrescentar outros santos e santas...) 
 

                                         
7 https://www.youtube.com/watch?v=zEguWaNQW6Y 

https://www.youtube.com/watch?v=zEguWaNQW6Y
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8. Sede-nos propício, Ouvi-nos Senhor 

    Para que nos livreis de todo o mal, Ouvi-nos Senhor 
    Para que nos livreis de todo pecado, Ouvi-nos Senhor 

    Para que nos livreis da morte eterna, Ouvi-nos Senhor 
 

9. Pela vossa encarnação, Ouvi-nos Senhor 
    Pela vossa ressurreição, Ouvi-nos Senhor 

    Pela efusão do Espírito Santo, Ouvi-nos Senhor 
    Apesar de nossos pecados, Ouvi-nos Senhor 
 

D.: Ó Deus, admiramos e adoramos vossa imensa santidade na 

multidão dos vossos santos e santas. Que nós possamos, um dia, 
sentar-nos com vossos santos e santas no banquete do vosso Reino. Por 

Cristo, Senhor nosso. T.: Amém. 
 

D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos 
ensinou: T.: Pai nosso...  

 
O dirigente invoca a bênção de Deus sobre todos os participantes. 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 
D.: Deus, glória e exultação dos santos e santas que hoje celebramos 

solenemente, nos abençoe para sempre. T.: Amém. 
 

D.: Livres por sua intercessão dos males presentes e inspirados pelo 
exemplo de suas vidas, possamos colocar-nos constantemente a serviço 

de Deus e dos irmãos e irmãs. T.: Amém. 
 

D.: E assim, com todos eles, nos seja dado gozar a alegria da verdadeira 

pátria, onde a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos santos e santas 
para a paz eterna. T.: Amém. 
 

D.: Abençoe-nos o 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 um canto:  

 
Sugestão de Canto:8  

 
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. 

3. Com amor eterno Jesus nos amou, e as nossas vestes com sangue 
lavou. 

                                         
8 https://www.youtube.com/watch?v=uUoregl30Ok 

https://www.youtube.com/watch?v=uUoregl30Ok

