
 

 

 

CELEBRAR EM CASA 

Domingo de todos os santos e santas 

2021 

 
Prepare um espaço com cadeiras em circulo, coloque no centro sobre um tecido a bíblia e 
uma vela, convide as pessoas para se juntarem [mantendo a necessária distância]. Alguém 
acende a vela. Todos ficam em silêncio por algum tempo. A pessoa que vai presidir começa 

a celebração com os versos da abertura. 

1. ABERTURA 

Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da cruz enquanto canta o 
primeiro verso: 

- Vem, ó Deus da vida, Deus da criação! (bis) 
Recebe nossa prece, nossa louvação! (bis) 
- Venham, adoremos, Cristo ressurgiu; (bis) 
o universo inteiro, em seu amor remiu.  
- Toda criatura dance de alegria, (bis) 
Deus, em seu grande amor, nos governa e guia! (bis) 
- Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito. (bis) 
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito! (bis) 
- Aleluia, irmãs, aleluia, irmãos! (bis) 
Com todo o universo, a Deus louvação! (bis) 

2. RECORDAÇÃO DA VIDA 

Demos graças ao Senhor porque nos chama a sermos santos como 
ele é santo, e nos dá, como apoio e sustento à nossa fé, o 



testemunho de tantos companheiros e companheiras de jornada 
que viveram profundamente a graça da sua consagração batismal. 
Quem preside, convida as pessoas a retomarem a semana que passou, a lembrar 
fatos e situações que manifestam o reino presente no meio de nós ou que clamam 
pela vinda do reino.  

As pessoas falam... Quem preside introduz a oração do salmo. 

3. 3. SALMO 138[137] 

Apresentemos ao Senhor, nossa oferta de louvor com as palavras 
deste salmo. 

1. Eu te agradeço bem de coração,  
Eu canto a ti, Senhor, perante os anjos.  
Eu me ajoelho pra teu santuário:  
Por teu amor fiel, teu nome eu canto!  

2. Além de toda imaginação,  
Tua palavra, teu nome engrandeces,  
E quando eu grito, meu Senhor, respondes,  
Me satisfazes e me fortaleces.  

3. Todos os reis da terra te celebrem,  
Pois já ouviram os dizeres teus;  
Façam poemas sobre os teus caminhos,  
Pois é tão grande tua glória, ó Deus! 

4. Nosso Senhor é um Deus tão imenso,  
Mas é capaz de ver o pequenino,  
E já de longe avista o arrogante;  
Em minha angústia, livra do inimigo!  

5. Tua mão direita para mim estendes,  
Sempre me salva teu amor fiel.  
De tua mão a obra não desprezes,  
Glória a Deus, Mãe que une terra e céu! 

- Oração silenciosa  

4. ORAÇÃO 

Ó Deus, fonte de toda a santidade,  
tu nos chama a participar da tua vida.  
Nós te reconhecemos presente  



no coração da nossa história  
e, em cada movimento de luta pela justiça e pela paz,  
vemos os sinais da tua santidade e compaixão.  
Nós te bendizemos  
pelos santos e santas da humanidade, 
com quem nos reúnes, hoje, 
numa alegre comunhão fraterna. 
Dá-nos a graça de caminharmos com eles 
e sermos santos como tu és santo.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
5. REFRÃO – para acolher o evangelho 

Tua Palavra é lâmpada para meus pés, Senhor, 
Lâmpada para meus pés e luz,  
luz para o meu caminho, 
Lâmpada para meus pés e luz,  
luz para o meu caminho. 
 
6. LEITURA DO EVANGELHO – Mateus 5,1-12a 

- Uma pessoa da casa faça pausadamente a leitura: 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo  
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 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. 4 Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. 5Bem-
aventurados os mansos, porque possuirão a terra. 6 Bem-
aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão 
saciados. 7 Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão 
misericórdia. 8Bem-aventurados os puros de coração, porque verão 
a Deus. 9 Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. 10 Bem-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. 12alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa 
recompensa nos céus. Palavra da Salvação. 
 

7. MEDITAÇÃO  

Quem preside lê o texto abaixo e abre para a partilha do grupo: 

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.  

 

8. PRECES 

Com todas as testemunhas da nossa fé, que junto de Deus 
intercede por nós, oremos ao Senhor. 

Escuta-nos, Senhor. 

- Por todas as pessoas, discípulas de Jesus pelo batismo, para que 
vivam em santidade de vida, no espírito das bem-aventuranças, 
oremos ao Senhor. 

Escuta-nos, Senhor. 

- Por todos os que choram e sentem fome e sede de justiça, para 
que sejam consolados, oremos ao Senhor. 

- Pelos cientistas, pelos profissionais da saúde e pelos cuidadores, 
oremos ao Senhor. 



Escuta-nos, Senhor. 

- Por todas as pessoas que perderam a vida pela pandemia, pela 
violência e em consequência de acidentes, oremos ao senhor.   

Escuta-nos, Senhor. 

- Preces espontâneas... Quem preside conclui: 

Atende-nos, ó Pai, por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. 
Amém. 

10. ORAÇÃO 

Ó Deus de ternura e defensor dos pequenos e pobres,  
bendito sejas por esta celebração:  
na comunhão com teus servos e servas  
fiéis ao evangelho de Jesus,  
dá-nos a força para vivermos na tua reconciliação  
e ajudarmos a construir uma humanidade de irmãos e amigos.  
Por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 
12. BÊNÇÃO 

O Deus da consolação nos dê a graça de viver em fraterna alegria e 
ajuda mútua, ele que é Pai, filho e Espírito Santo. Amém.  
 

BÊNÇÃO À MESA 

Antes de sentar-se à mesa quem preside faz a bênção: 

Nós te agradecemos, ó Deus, porque, ressuscitado, Jesus quis fazer 
do alimento preparado e partilhado fraternamente, sinal de que Ele 
está vivo e nos anima a cada novo dia. Hoje, ele nos alegra com a 
sua presença entre nós, enquanto comemos e bebemos em seu 
nome, como irmãos e irmãs. Derrama sobre nós e estes alimentos, 
a tua bênção, para que alimentados por eles sejamos sustentados 
na comunhão contigo e entre nós e com todo o universo criado. 
Amém.                                                               

PENHA CARPANEDO      
da congregação Discipulas do Divino Mestre,  

membro da Rede Celebra.   
www.revistadeliturgia.com.br 

                                                        Desenho: Kelly de Oliveira 

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

