
FESTA DA UNIDADE 
ARQUIDIOCESANA

Dia 19 de novembro, sábado, a partir das 13:00h, 
na Catedral. É o momento em que todos precisa-
mos e queremos estar juntos para testemunhar e 
alimentar nossa fé. Ninguém pode faltar! 

T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
P. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, 
que este sacrifício da nossa reconciliação 
estenda a paz e a salvação ao mundo intei-
ro. Confirmai na fé e na caridade a vossa 
Igreja, enquanto caminha neste mundo: o 
vosso servo o Papa N., o nosso Bispo N., 
com os bispos do mundo inteiro, o clero 
e todo o povo que conquistastes.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Atendei às preces da vossa família, que 
está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, 
Pai de misericórdia, todos os vossos filhos 
e filhas dispersos pelo mundo inteiro.
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
P. Acolhei com bondade no vosso reino 
os nossos irmãos e irmãs que partiram 
desta vida e todos os que morreram na 
vossa amizade. Unidos a eles, esperamos 
também nós saciar-nos eternamente da 
vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória!
P. Por ele dais ao mundo todo bem e toda 
graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a 
vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade 
do Espírito Santo, toda a honra e toda a 
glória, agora e para sempre.
T. Amém.

18. Rito da Comunhão
P. Guiados pelo Espírito de Jesus e ilu-
minados pela sabedoria do Evangelho, 
ousamos dizer:
T. Pai nosso...  (O celebrante continua...)

19. Canto de Comunhão
REFRãO: Tua Igreja é um Corpo, / 
cada membro é diferente. / E há no Cor-
po, certamente, / coração, ó meu Senhor. 
/ Dele nasce a caridade, / dom maior, 
mais importante.  /   Nele, enfim, achei 
radiante, / minha vocação: o amor. 
1. Que loucura não fizeste, / vindo ao 
mundo nos salvar! / E depois que Tu 
morreste, / ficas vivo neste altar!
2. Os teus santos compreenderam / teu 
amor sem dimensão. / E loucuras come-
teram, / em sua própria vocação.
3. Sou pequeno, igual criança, / cheio de 
limitações; / mas é grande a esperança: 
/ sinto muitas vocações.

4. Quero ser um missionário / até quando  
o sol der luz. / Dá-me por itinerário / toda  
a terra, ó Jesus!

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão (Mt 5,8-10)

Bem-aventurados os corações puros, por-
que eles verão a Deus. Bem-aventurados 
os que constroem a paz, porque serão 
chamados filhos de Deus. Bem-aventura-
dos os que são perseguidos por causa da 
justiça, porque deles é o Reino dos céus.

20. Canto de Ação de Graças
1. Levantarei meu olhar aos montes: / De 
onde o auxílio virá? / Deus é a força de 
quem tem fé. / Misericórdia Ele é. / Quan-
do erramos Ele é por nós. / Mostra-nos o 
colo do Pai. / Com seu sangue libertador, 
/ livra do mal e da dor.
REFRãO: Bem-aventurados os mise-
ricordiosos / porque eles alcançarão 
misericórdia. (2x)
2. Sem seu perdão quando eu cair, / quem 
poderá me levantar? / Se Deus perdoa, 
quem somos nós / para não perdoar?
3. O sangue de Cristo nos resgatou. / Ele 
ressuscitou! / Grite pro mundo inteiro 
ouvir: / Jesus Cristo é o Senhor!
4. Deixa o teu medo e tem fé. / Um novo 
tempo virá. / Cristo está vivo: vivo entre 
nós / e um dia Ele voltará!

21. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS: Ao celebrarmos, ó Deus, 
todos os Santos, nós vos adoramos e admi-
ramos, porque só vós sois o Santo, e implo-
ramos que a vossa graça nos santifique na 
plenitude do vosso amor, para que, desta 
mesa de peregrinos, passemos ao banquete 
do vosso reino. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

Ritos Finais

22. Vivência
L. Santidade significa aproximarmo-nos 
sempre mais de Jesus Cristo, praticando o 

mandamento do amor e da misericórdia, 
mesmo que em meio a grandes dificul-
dades. Lembremo-nos de que os santos 
e santas foram tão humanos como nós. 
A diferença está no fato de que se deixa-
ram envolver pela misericórdia de Deus, 
transformaram suas vidas e, assim, encon-
traram a santidade. Agora é a nossa vez.

23. Bênção Final e Despedida
P.  O Senhor esteja convosco.
T.  Ele está no meio de nós.
P.  Deus, glória e exultação dos santos e 
santas, que hoje celebrais solenemente, 
vos abençoe para sempre. 
T.  Amém. 
P.  Livres, por sua intercessão, dos males 
presentes e inspirados pelo exemplo de 
suas vidas, possais colocar-vos constan-
temente a serviço de Deus e dos irmãos.
T.  Amém.
P.  E, assim, com todos eles, vos seja dado 
gozar a alegria da verdadeira pátria, onde 
a Igreja reúne os seus filhos e filhas aos 
santos para a paz eterna.
T.  Amém.
P.  Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai 
e Filho = e Espírito Santo.
T.  Amém.
P.  Glorificai ao Senhor com vossa vida. 
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
T.  Graças a Deus.
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ORAÇãO DO DIZIMISTA
“Recebei, Senhor, a minha oferta. Não é 
uma esmola, porque não sois mendigo! 
Não é um auxílio, porque não precisais 

dele! Também não é o que me sobra, que 
vos ofereço. Esta oferta representa minha 
gratidão! Pois o que tenho eu o recebi de 

vós. Amém!”. 



  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

REFRãO: Misericordes sicut Pater (4x)

1. Demos graças ao Pai, porque é bom - “in 
aeternum misericordia eius”! (“eterna é 
a sua misericórdia”!) / Criou o mundo com 
sabedoria - “in aeternum misericordia 
eius”! / Conduz seu povo na história - “in 
aeternum misericordia eius”! / Perdoa e 
acolhe os seus filhos - “in aeternum mise-
ricordia eius”!
2. Demos graças ao Filho, Luz das gen-
tes - “in aeternum misericordia eius”! / 
Amou-nos com um coração de carne - “in 
aeternum misericordia eius”! / Dele rece-
bemos, a Ele nos doamos - “in aeternum 
misericordia eius”! / O coração se abra 
a quem tem fome e sede - “in aeternum 
misericordia eius”!
3. Peçamos ao Espírito os sete santos dons - 
“in aeternum misericordia eius”! / Fonte de 
todo bem, dulcíssimo alívio - “in aeternum 
misericordia eius”! / Por Ele confortados, 
ofereçamos conforto - “in aeternum miseri-
cordia eius”! / O amor espera e tudo suporta 
- “in aeternum misericordia eius”!
4. Peçamos a paz ao Deus de toda paz - “in 
aeternum misericordia eius”! / A terra 
espera o Evangelho do Reino - “in aeternum 
misericordia eius”! / Graça e alegria a 
quem ama e perdoa - “in aeternum mise-

ricordia eius”! / Serão novos os céus e a 
terra - “in aeternum misericordia eius”!

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T.  Amém.
P.  A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 
o amor do Pai e a comunhão do Espírito 
Santo estejam convosco.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.
P. Bendito seja Deus em seus santos e 
santas.
T. Bendito seja Deus em sua miseri-
córdia.

Antífona da Entrada 
Alegremo-nos todos no Senhor, celebran-
do a festa de todos os Santos. Conosco 
alegram-se os Anjos e glorificam o Filho 
de Deus.

3. Ato Penitencial
P. Recordando e reafirmando nossos 
compromissos batismais, imploremos a 
bênção de Deus sobre a água que vai ser 
aspergida sobre nós.
   (Todos rezam em silêncio por alguns instantes.)

P.  Deus eterno e todo-poderoso, quises-
tes que pela água, fonte de vida e princípio 
de purificação, as nossas almas fossem 
purificadas e recebessem o prêmio da 

vida eterna. Abençoai  = esta água  para 
que nos proteja neste dia que vos é con-
sagrado, e renovai em nós a fonte viva 
de vossa graça, a fim de que nos livre de 
todos os males e possamos nos aproximar 
de vós com o coração puro e receber a 
vossa salvação. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
                            (Durante a aspersão, todos cantam)

1. Água que brota da fonte da Vida, / água 
que vem do amor, / água que lava e cura as 
feridas, / vem curar minha dor. (2X) / 
REFRãO: Vem a mim Senhor, e me 
dá tua luz. / Vem matar minha sede, 
ajudar a carregar minha cruz. / Vem a 
mim Senhor, transformar meu viver. / 
Converte-me, cura-me, salva-me. / Na 
tua graça eu quero viver.
P. Que Deus todo-poderoso nos purifi-
que dos nossos pecados e, pela celebração 
desta Eucaristia, nos torne dignos da mesa 
do seu Reino. 
T. Amém.

4. Hino de Louvor
P. Glória a Deus nas alturas,
T. e paz na terra aos homens por Ele 
amados. / Senhor Deus, rei dos céus, / 
Deus Pai todo-poderoso: / nós vos louva-
mos, / nós vos bendizemos, / nós vos ado-
ramos, / nós vos glorificamos, / nós vos 
damos graças por vossa imensa glória. / 
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Sepultar os mortos e rezar por eles
(Jo 11, 1-45)

OBRAS DE MISERICÓRDIA - NOVEMBRO

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.

5. Oração
P. OREMOS: Deus eterno e todo-podero-
so, 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.

Liturgia da Palavra
L. A santidade é dom de Deus para todos 
que assumem a vida nova em Jesus Cristo.

6. Primeira Leitura
(Sentados)  (Ap 7,2-4.9-14)

Leitura do Livro do Apocalipse de São João
Eu, João, 2vi 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: 
3“Não façais mal à terra, nem ao mar, nem às 
árvores, até que tenhamos marcado na fron-
te os servos do nosso Deus.” 4Ouvi então 
o número dos que tinham sido marcados: 
eram cento e quarenta e quatro mil, de 
todas as tribos dos filhos de Israel. 9Depois 
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; traja-
vam vestes brancas e traziam palmas na 
mão. 10Todos proclamavam com voz forte: 
“A salvação pertence ao nosso Deus, que 
está sentado no trono, e ao Cordeiro.” 
11Todos os anjos estavam de pé, em vol-
ta 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: 12“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.” 13E um dos Anciãos 
falou comigo e perguntou: “Quem são esses 
vestidos com roupas brancas? De onde vie-
ram?” 14Eu 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.

7. Salmo Responsorial  [Sl 23(24)]

REFRãO: É assim a geração dos que 
procuram o Senhor!
1. 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.
2. “Quem subirá até o monte do Senhor, * 
quem ficará em sua santa habitação?” 
“Quem tem mãos puras e inocente cora-
ção; * quem não dirige sua mente para o 
crime.
3. 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.”

8. Segunda Leitura  (1Jo 3,1-3)

Leitura da Primeira Carta de São João
Caríssimos: 1Vede que grande presente de 
amor o Pai nos deu: de sermos chamados 
filhos de Deus! E nós o somos! Se o mundo 
não nos conhece, é porque não conheceu 
o Pai. 2Caríssimos, desde já somos filhos 
de Deus, mas nem sequer se manifestou o 
que seremos! Sabemos que, quando Jesus se 
manifestar, seremos semelhantes a ele, por-
que o veremos tal como ele é. 3Todo o que 
espera nele, purifica-se a si mesmo, como 
também ele é puro. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

9. Aclamação ao Evangelho (De pé) 

1. Buscai primeiro o Reino de Deus e a 
sua justiça / e tudo o mais vos será acres-
centado! – Aleluia! Aleluia!
2. Não só de pão o homem viverá, mas 
de toda palavra / que procede da boca de 
Deus! – Aleluia! Aleluia! 

3. Se vos perseguem por causa de mim, 
não esqueçais o porquê: / não é o servo 
maior que o Senhor! – Aleluia! Aleluia!

10. Evangelho (Mt 5,1-12a)

P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. = Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Mateus.
T. Glória a vós, Senhor.
P. 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 Rei-
no dos Céus. 4Bem-aventurados os aflitos, 
porque serão consolados. 5Bem-aventura-
dos os mansos, porque possuirão a terra. 
6Bem-aventurados os que têm fome e sede 
de justiça, porque serão saciados. 7Bem-
-aventurados os misericordiosos, porque 
alcançarão misericórdia. 8Bem-aventurados 
os puros de coração, porque verão a Deus. 
9Bem-aventurados os que promovem a paz, 
porque serão chamados filhos de Deus. 
10Bem-aventurados os que são persegui-
dos 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. 12aAlegrai-
-vos e exultai, porque será grande a vossa 
recompensa nos céus.” Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

11. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

12. Profissão de Fé (De pé)

P. Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 
T. 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; / pade-
ceu sob Pôncio Pilatos, / foi crucificado, 
morto e sepultado. / Desceu à mansão 
dos mortos; / ressuscitou ao terceiro dia, 
/ subiu aos céus; / está 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.
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13. Preces da Comunidade
P. Convidados pelo Pai de Misericórdia 
a caminhar na santidade rumo ao céu, 
apresentemos nossas preces. 
1. Rezemos para que a Santa Igreja de 
Deus, em suas comunidades, pastorais 
e em cada batizado, seja cada vez mais 
anunciadora da Misericórdia do Pai:
T. Por vossa misericórdia, santificai-
-nos, ó Pai!
2. Rezemos pelos não compreendem que 
a santidade é a meta de toda a existência, 
para que, abrindo-se ao amor de Deus, 
revejam suas vidas e suas prioridades:
3. Rezemos pelos que, na vivência do 
amor, da fraternidade e da misericórdia, 
caminham na santidade, para que sejam 
fortalecidos e seu testemunho contagie 
muitas outras pessoas:
4. Rezemos pelos irmãos e irmãs que, 
tendo vivido em santidade, estão hoje em 
processo de canonização:
5. Rezemos por nós, que participamos 
desta missa, para que, acolhendo a Mise-
ricórdia do Pai, vençamos o pecado e 
ajudemos outras pessoas a chegarem à 
santidade: 
    (Outros pedidos)

P. Pai de Misericórdia, ouvi as preces que 
vossa Igreja vos apresenta pela intercessão 
de todos os santos e santas. Fazei que, 
superando o pecado, caminhemos tam-
bém nós rumo à santidade. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

14. Canto das Ofertas (Sentados)

1. A Ti, meu Deus, elevo meu coração, 
elevo as minhas mãos, meu olhar, minha 
voz. / A Ti, meu Deus, eu quero oferecer 
meus passos e meu viver, meus caminhos, 
meu sofrer.
REFRãO: A tua ternura, Senhor, vem 
me abraçar / e a tua bondade infinita, 
me perdoar. / Vou ser o teu seguidor e 
Te dar o meu coração. / Eu quero sentir 
o calor de tuas mãos.

2. A Ti, meu Deus, que és bom e que tens 
amor ao pobre e ao sofredor, vou servir 
e esperar. / Em Ti, Senhor, humildes se 
alegrarão, cantando a nova canção de 
esperança e de paz.

15. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que esta 
nossa família, reunida em nome de Cristo, 
possa oferecer um sacrifício que seja aceito 
por Deus Pai todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja.

16. Oração Sobre as Oferendas
P. Possam agradar-vos, ó Deus, as oferen-
das apresentadas em honra de todos os 
Santos. Certos de que eles já alcançaram a 
imortalidade, esperamos sua intercessão 
contínua pela nossa salvação. Por Cristo, 
nosso Senhor.
T. Amém.

17. Oração Eucarística III
A Jerusalém celeste
P. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
P. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
P. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
P. Na verdade, é justo e necessário, é nosso 
dever e salvação dar-vos graças, sempre e 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus 
eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Festejamos, hoje, a cidade do céu, a 
Jerusalém do alto, nossa mãe, onde nossos 
irmãos, os santos, vos cercam e cantam 
eternamente o vosso louvor. Para essa cida-
de caminhamos, pressurosos, peregrinando 
na penumbra da fé. Contemplamos, ale-
gres, na vossa luz tantos membros da Igreja, 
que nos dais como exemplo e intercessão. 
Enquanto esperamos a glória eterna, com os 
anjos e todos os santos, proclamamos vossa 
bondade, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
P. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do 
universo, e tudo o que criastes proclama 
o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, 
vosso Filho e Senhor nosso, e pela força 
do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir 

o vosso povo, para que vos ofereça em 
toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um 
sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
P. Por isso, nós vos suplicamos: santificai 
pelo Espírito Santo as oferendas que vos 
apresentamos para serem consagradas, a 
fim de que se tornem o Corpo e = o Sangue 
de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, 
que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Na noite em que ia ser entregue, ele 
tomou o pão, deu graças, e o partiu e deu 
a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O 
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE 
POR VÓS. 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou 
o cálice em suas mãos, deu graças nova-
mente, e o deu a seus discípulos, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA 
DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós 
que nos libertastes pela cruz e ressur-
reição.
P. Celebrando agora, ó Pai, a memória do 
vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da 
sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão 
ao céu, e enquanto esperamos a sua nova 
vinda, nós vos oferecemos em ação de 
graças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
P. Olhai com bondade a oferenda da 
vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que 
nos reconcilia convosco e concedei que, 
alimentando-nos com o Corpo e o San-
gue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo 
um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!
P. Que ele faça de nós uma oferenda per-
feita para alcançarmos a vida eterna com 
os vossos santos: a Virgem Maria, Mãe de 
Deus, São José, seu esposo, os vossos Após-
tolos e Mártires, N. (o santo do dia ou o 
padroeiro) e todos os santos, que não cessam 
de interceder por nós na vossa presença.


