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SOLENIDADE DE TODOS OS SANTOS E SANTAS   

COR BRANCO – ANO C 

São Paulo, 03 de Novembro de 2019 
Missas: 9h00 

Domingo do Dizimo 
 

 

                                                                                                                                                                                     

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

AMBIENTE: 

Intenções da Celebração 

Acendimento das Velas do Altar e da Palavra – Mantra 
                

 “É ASSIM A GERAÇÃO DOS QUE PROCURAM O SENHOR! 

 
Animador: Alegremo-nos no Senhor, celebrando a Solenidade de todos os Santos e Santos, 

reunidos dentre todos os povos e nações. Damos graças ao Pai pelo grande presente de amor 

que nos deu: de sermos chamados filhos de Deus. Celebramos em comunhão com a multidão 

dos que já vivem em plenitude as bem-aventuranças. Felizes por seguir os passos de Jesus, 

invocamos aqueles que nos deixaram exemplos de fidelidade, amor e compromisso com o 

projeto do Senhor, e já foram glorificados em Cristo. Cheios de esperança na vida plena, 

cantemos:  
 

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Incenso, Evangeliário, Ministros da Palavra e da Eucaristia, Acólitos e Padre 

SAUDAÇÃO:  
ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 

GLÓRIA: Motivado pelo Presidente da Celebração 

OREMOS: Presidente da Celebração 

 

LITURGIA DA PALAVRA 

Animador: A multidão dos fiéis seguidores de Jesus, amados pelo Pai, proclamam o louvor e a 

glória de Deus.  
(Refrão Meditativo) 

1ª LEITURA: (Ap. 7,2-4.9-14) 

SALMO RESPONSORIAL: (SL. 23) 

“É assim a geração dos que procuram o Senhor!”  
 

Animador: Jesus nos ensina a viver as bem-aventuranças como caminho de santidade. 

Aclamemos o santo Evangelho: 
 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Mt  5,1-12) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 
 

R. Senhor, por intercessão dos santos, ouvi-nos!   
 

1. “Todo o que espera Nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro” (1 Jo. 3,3)  

Senhor, Vós que sois o Salvador do mundo, purificai, vossa Igreja, como purificastes vossos 

santos e santas, e fortalecida pelo Espírito Santo seja modelo de santidade, concedendo-lhe a graça 

de poder honrar aqueles que já se encontram na vossa glória, nós vos pedimos:    
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2.“Quem tem mãos puras e inocente coração, quem não dirige sua mente para o mal” (Sl 23) 

Senhor ajudai-nos a trilhar o caminho da santidade, tendo como auxílio e intercessão o 

testemunho de todos os santos e santas de nossa Igreja, vivendo as bem-aventuranças em nosso 

dia a dia, e conservai-nos fiéis ao Evangelho e a fé transmitida pelos apóstolos, nós vos pedimos:  
  

3. “Sobre este desce a bênção do Senhor e a recompensa de seu Deus e Salvador” (Sl 23) 

Senhor, por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, abençoai os devotos, dai 

esperança aos tristes, aos que passam por provações, saúde aos doentes e acolhei em vosso Reino 

de paz e felicidade dos nossos irmãos e irmãs falecidos, para que diante do Cordeiro, cantem o 

vosso eterno louvor, nós vos pedimos:  
 

Em seguida reza-se a Oração do Dizimista  
 

Padre: Senhor, tudo recebemos de vós, a vida e os bens, a luz do dia e a noite, o trabalho e o 

descanso, a vida divina e o amor, que nos tornam vossos filhos e membros da vossa família, com a 

oferta de nosso dízimo vos oferecemos os sofrimentos de Cristo, os seus méritos e a nossa vida 

para que, amando-vos, e amando a nossos irmãos, sejamos dignos de vossa bênção para nossa 

vida e eternidade. Amém! 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 

AVISOS PAROQUIAIS:      

ANIVERSARIANTES: 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: (Deverá ser cantado no final da Missa do primeiro domingo do mês )   
 

É o dízimo, Senhor, que nos mostra com certeza gratidão ao Criador, compromisso na Igreja (bis) 

1) Nada me falta em meu caminhar o Senhor abençoa a quem aprendeu a partilhar. 
2) Vem ser dizimista na comunidade caminho seguro de verdadeira fraternidade. 


