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Objectivo: Descobrir que Deus chama TODOS a ser SANTOS 
 
Lembrar o Compromisso da semana anterior: 

• Qual foi o tema da semana anterior? 
• Que fizemos para ajudar o próximo? 

 
Todos os Santos é a festa de todos aqueles que procuram, em cada dia, amar os seus irmãos e Deus. 
Conhecemos bem alguns destes anónimos aos olhos do mundo: os nossos pais ou avós que nos 
amaram, um familiar arrancado demasiado cedo ao nosso afecto, alguns dos professores que nos têm 
formado, padres que nos falaram de Jesus Cristo, pessoas sempre prontas a prestar serviço, ou ainda 
pessoas apaixonadas pela justiça e pela paz e que ficaram na sombra. Não os esqueçamos neste dia de 
Todos os Santos, evoquemos o seu nome com respeito, rezemos-lhes. Eles são santos, mesmo se os 
seus nomes não estejam nos calendários, mesmo se eles não foram beatificados nem canonizados. É a 
sua festa: façamo-los sair do anonimato, porque o seu nome está inscrito no coração de Deus. 
 
EVANGELHO – Mt 5,1-12  
Naquele tempo,  
ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte e sentou-Se.  
Rodearam-n’O os discípulos  
e Ele começou a ensiná-los, dizendo:  
«Bem-aventurados os pobres em espírito,  
porque deles é o reino dos Céus.  
Bem-aventurados os humildes,  
porque possuirão a terra.  
Bem-aventurados os que choram,  
porque serão consolados.  
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 sofrem perseguição por amor da justiça,  
porque deles é o reino dos Céus.  
Bem-aventurados sereis, quando, por minha causa,  
vos insultarem, vos perseguirem  
e, mentindo, disserem todo o mal contra vós.  
Alegrai-vos e exultai,  
porque é grande nos Céus a vossa recompensa». 
 
1. Questão  

a) Destas 9 Bem-aventuranças, qual vos chamou mais a atenção? Porquê? 
 

COMPROMISSO 
Escolher uma atitude concreta - Escolher, nas nossas relações imediatas, uma atitude de defesa da 
justiça num conflito, ou uma atitude de humildade ou de “apagamento”, que poderá fazer nascer a 
reconciliação, uma atitude de paz que poderá ser fonte de alegria e de serenidade. 
 

Solenidade de Todos os Santos 
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EUCARISTIA 
 
Depois da Homilia 
 (Intervenção de três jovens) 
 
1. Jesus cruzou centenas de Quilómetros de deserto até aos muros da terra prometida para 

mostrar que a sua utopia é possível. Com os pés humilhados mostrou que a VIDA triunfa 
sobre a morte.  

2. As pessoas que mudam o projecto de possuir para o de partilhar o que são e o que têm, 
são felizes. Jesus intervém nas suas vidas cumulando-as com a sua abundância. 

3. Bem-aventurados os pobres! 
 

1. O avô que arrasta tantas solidões. O homem que está desempregado. Crise, depressão, 
desespero. O rosto não brilha; o pensamento, obscuro. 

2. Quando não se impõe o próprio bem-estar, mas o desejo sincero e eficaz de partilhar e 
ajudar os outros, elimina-se a causa de tantos sofrimentos originados pelo egoísmo pessoal 
e social. Assim a terra converte-se em bem comum para todos. 

3. Bem-aventurados os que choram! 
 

R/  É preciso renascer. É preciso renascer. 
Deixai ódios, violências. É preciso renascer. 

 
1. As mulheres, sempre as mulheres. Fazem os trabalhos que ninguém quer. Mãos que 

cheiram a lixívia; na pupila dos olhos, os filhos. 
2. É com as mãos destas mulheres que se constrói o futuro da humanidade. É na força de 

quem dá a vida que se constrói um mundo melhor, o Reino de Deus. 
3. Bem-aventurados os humildes! 
 
1. Jovens de todo o tipo. Estão, aqui e além, no voluntariado mais generoso. Rastras nos 

cabelos; um piercing em qualquer lugar do corpo.  
2. Onde está o teu irmão? Daí surge a nossa condição de buscadores e sedentos. Onde estou 

eu? Qual é a causa da minha Sede? Como alivio a Sede dos outros? 
3. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça! 
 

R/  É preciso renascer. É preciso renascer. 
Deixai ódios, violências. É preciso renascer. 

 
1. Enfermeiras ao lado do doente. Não têm nenhum mérito, mas elas estão lá onde são 

precisas. Olhar de anjo; corações que curam. 
2. Não se trata de misericórdia como sentimento, mas como atitude que, imitando a Deus, 

presta ajuda eficaz a quem o necessite. A quem presta ajuda Jesus promete que receberá 
ajuda. Que a ninguém lhe falte nada, que tudo esteja à disposição de todos. 

3. Bem-aventurados os misericordiosos! 
 
1. Sem-abrigo, vive num lar que o acolhe. O corpo curvado para um lado; emite sons que 

ninguém percebe. Apesar de não ter nada, olha para o outro como irmão, sempre. 
2. Quem tem coração limpo pensa bem e deseja o bem, confia e não julga, é capaz de ver o 

mistério das coisas, das pessoas e, sobretudo, de Deus.  
3. Bem-aventurados os limpos de coração! 

 
R/  É preciso renascer. É preciso renascer. 

Deixai ódios, violências. É preciso renascer. 
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1. Mediadores sociais, onde mais os necessitam. Escuta atenta; palavra de conciliação. 
2. Numa sociedade onde todos estão dispostos a prestar ajuda, e partilhar e onde ninguém 

tem más intenções contra os outros, realiza-se plenamente a justiça e alcança-se a 
felicidade para todos. 

3. Bem-aventurados os que levam paz! 
 
1. Ouvem vozes que os perseguem. Não estão em paz. Os olhos, ausentes; a alma, partida.  
2. A perseguição é a consequência inevitável da opção pelo reino de Deus. Ver-se perseguido 

é sinal claro de ter entrado no projecto de Jesus, no reino de Deus. Os que suportarem a 
perseguição são os que verdadeiramente têm Deus por rei. 

3. Bem-aventurados os perseguidos! 
 
TODOS - Como os SANTOS, Senhor, queremos comprometer-nos a seguir  o teu 

PROGRAMA de vida. 
 
R/  É preciso renascer. É preciso renascer. 

Deixai ódios, violências. É preciso renascer. 
 
OFERTÓRIO 
 
Saco com Pão por Deus – Senhor, que saibamos ser pobres de espírito, partilhando o nosso 

pão e a nossa vida com todos os que precisam do nosso alimento. Aceitai este Pão 
por Deus, Senhor! 

Lenço – Senhor, que saibamos enxugar as lágrimas dos que sofrem. Consolar os aflitos nas 
suas dificuldades e levar a todos uma mensagem de esperança. Aceitai este lenço, 
Senhor! 

Cruz – Senhor, que não tenhamos medo de sofrer perseguição, nem receio de manifestar que 
somos cristãos, e dai-nos fortaleza nos momentos difíceis. Aceitai esta cruz, Senhor! 

Sapatos - Senhor, que percorramos toda a nossa vida seguindo o caminho das Bem-
aventuranças, porque são o projecto de felicidade total e caminho para a santidade. 
Aceitai estes sapatos, Senhor! 

Píxide com o Pão – Este pão simboliza todos os esforços dos homens no seu trabalho de 
cada dia para colaborar para o bem-estar de toda a humanidade. Aceitai este Pão, 
Senhor! 

Cálice com vinho – Este vinho simboliza todas as alegrias humanas especialmente a alegria 
que sentimos por sermos cristãos e com sentido para a vida nova na santidade. 
Aceitai este vinho, Senhor! 

 
NO FIM O PADRE LEMBRA O COMPROMISSO DESTA SEMANA. 
 
 

Participa! 
Transforma o mundo. 

AMA… VIVE… 
Sê feliz! 


