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Venceu o Príncipe da paz, *
que em seu combate triunfal,
* a morte derrotou!
1. Ao nosso Pai glória e louvor, *
pois, deu vitória a todos nós. *
Ó Cristo Jesus, nosso Deus e
Senhor, * mortos ressurgem ouvindo tua voz.
2. Um dia, a hora vai chegar * e,
desde já, se pode ouvir. * A voz
deste Filho de Deus a chamar;
* todos os mortos irão ressurgir.
2. SAUDAÇÃO

P. Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

T. Amém.

P. Que 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.
Anim. Comemoramos todos os fiéis defuntos, os membros da Igreja, que, tendo sacramentalmente
participado da morte de Cristo
pelo batismo e recebido o Espírito
Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações, aguardam
agora junto de Deus a feliz ressurreição. Nesta vida, encontraram o
tesouro da fé, que age pelo amor, e
na vida eterna contemplam face a
face Aquele que é a fonte do amor.
Que a lembrança dos nossos entes
queridos, carregada de saudade,
fortaleça a esperança de chegarmos à felicidade eterna, vivendo
hoje as alegrias da solidariedade
fraterna que brota do amor universal.

RITOS INICIAIS
1. ABERTURA (CD Fest. Lit. IV Fx17)

A morte já não mata mais, *
perdeu seu aguilhão fatal * na
luta que com a vida travou. *

3. ATO PENITENCIAL

P. No dia em que comemoramos
todos os fiéis defuntos, também
nós somos convidados a morrer ao
pecado e ressurgir para uma vida
nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai.
(Silêncio)
P. Confessemos os nossos pecados:

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão
grande culpa. E peço à Virgem
Maria, aos anjos e santos e a vós,
irmãos e irmãs, que rogueis por
mim a Deus, nosso Senhor.
P. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.

P. Cristo, tende piedade de nós.

T. Cristo, tende piedade de nós.
P. Senhor, tende piedade de nós.

T. Senhor, tende piedade de nós.
4. ORAÇÃO: III: D (OPCIONAL)

P. Oremos (silêncio): Deus eterno e todo-poderoso, que sois o senhor dos vivos e dos mortos e vos
compadeceis de todos, concedei
que nossos irmãos e irmãs, tendo alcançado o perdão pela vossa
clemência, sejam eternamente felizes na vossa amizade e vos louvem para sempre. Por N.S.J.C.

T. Amém.

LITURGIA DA PALAVRA
Anim. Ouçamos as palavras da
Escritura sobre o encontro definitivo com Deus. Assim podemos
comemorar os fiéis defuntos, alimentando em nossos corações a
certeza da ressurreição.
5. PRIMEIRA LEITURA (JÓ 19,1.23-27A)
- p. 1052

Leitura do Livro de Jó.
1
Jó tomou a palavra e disse: 23“Gostaria que minhas palavras fossem
escritas e gravadas numa inscrição 24com ponteiro de ferro e com
chumbo, cravadas na rocha para
sempre! 25Eu sei que o meu redentor está vivo e que, por último, se
levantará sobre o pó; 26e depois que
tiverem destruído esta minha pele,
na minha carne, verei a Deus. 27aEu
mesmo o verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos de outros”. – Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

T. Amém.

6. SALMO RESPONSORIAL SL.
22(23) LECIONÁRIO P. 1061
Cantando Salmos e Aclamações 264

T. Senhor, tende piedade de nós.

T. O Senhor é o pastor que
me conduz, não me falta coisa
alguma.

Kyrie
P. Senhor, tende piedade de nós.

1. O Senhor é o pastor que me conduz; * não me falta coisa alguma.
* Pelos prados e campinas verdejantes * ele me leva a descansar.
2. Para as águas repousantes me encaminha, * e restaura as minhas forças. * Ele me guia no caminho mais
seguro, * pela honra do seu nome.
3. Para as águas repousantes me
encaminha, * e restaura as minhas forças. * Ele me guia no
caminho mais seguro, * pela
honra do seu nome.
4. Mesmo que eu passe pelo vale
tenebroso, * nenhum mal eu
temerei. * Estais comigo com
bastão e com cajado, * eles me
dão a segurança!
5. Preparais à minha frente uma
mesa, * bem à vista do inimigo;
* com óleo vós ungis minha cabeça, * e o meu cálice transborda.
6. Felicidade e todo bem hão de
seguir-me, * por toda a minha
vida; * e, na casa do Senhor, habitarei * pelos tempos infinitos.
7. SEGUNDA LEITURA (1Cor 15, 2024ª.25-28) – (p. 1073)

Leitura da Primeira Carta de São
Paulo aos Coríntios.
Irmãos, 20Cristo ressuscitou dos
mortos como primícias dos que
morreram. 21Com efeito, por um
homem veio a morte e é também
por um homem que vem a ressurreição dos mortos. 22Como em
Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão.
23
Porém, cada qual segundo uma
ordem determinada: Em primeiro
lugar, Cristo, como primícias; depois, os que pertencem a Cristo,
por ocasião da sua vinda. 24aA seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. 25Pois é
preciso que ele reine até que todos
os seus inimigos estejam debaixo
dos seus pés. 26O último inimigo a
ser destruído será a morte. 27Com
efeito, “Deus pôs tudo debaixo dos
seus pés”. Mas quando ele disser:
“Tudo está submetido”, é claro que
estará excluído dessa submissão
aquele que submeteu tudo a Cristo. 28E, quando todas as coisas estiverem submetidas a ele, então o
próprio Filho se submeterá àquele
que lhe submeteu todas as coisas,
para que Deus seja tudo em todos.
- Palavra do Senhor.

T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
(CD IV Fx 3)

Aleluia, aleluia! Aleluia, * aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia! *
Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia!
É esta a vontade de quem me enviou: * Que eu não perca nenhum
dos que ele me deu, * mas que eu
os ressuscite no último dia.
9. EVANGELHO (Lc 12, 35-40) - (p 1087)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo Lucas.

T. Glória a vós, Senhor.

P. Naquele tempo, disse Jesus a
seus discípulos, “35que vossos rins
estejam cingidos e as lâmpadas
acesas. 36Sede como homens que
estão esperando seu senhor voltar
de uma festa de casamento, para
lhe abrir, imediatamente, a porta,
logo que ele chegar e bater. 37Felizes os empregados que o senhor
encontrar acordados quando chegar. Em verdade eu vos digo: Ele
mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa e, passando, os servirá. 38E caso ele chegue à meia-noite ou às três da madrugada, felizes
serão, se assim os encontrar! 39Mas
ficai certos: se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria
chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. 40Vós também ficai preparados! Porque o Filho do
Homem vai chegar na hora em que
menos o esperardes”.
- Palavra da Salvação.

T. Glória a vós, Senhor.
10. HOMILIA
11. ORAÇÃO DOS FIÉIS.

P. Irmãos e irmãs, no dia em que
comemoramos todos os fiéis defuntos, elevemos nossa oração a Deus
Pai, que, em Jesus Cristo, cumpriu
a promessa feita a Abraão e a toda a
humanidade. Supliquemos juntos:

T. Senhor, escutai a nossa prece.

1. Por nossa santa Igreja, para que,
sempre com mais vigor, proclame o
Cristo crucificado e gloriosamente
ressuscitado como Primogênito dentre
muitos irmãos, rezemos ao Senhor.
2. Por todos os fiéis defuntos, para
que, tendo participado da morte de
Cristo pelo Batismo, participem

igualmente da sua ressurreição, rezemos ao Senhor.
3. Por todos os que não alcançaram nesta vida a graça da fé, para
que obtenham a misericórdia de
Deus e o benefício de nossas orações, rezemos ao Senhor.
4. Pelos nossos parentes e amigos
falecidos, para que, sob o olhar
bondoso de Deus, sejam agraciados com a felicidade da vida eterna, rezemos ao Senhor.
5. Por todas as vítimas da violência, para que, acolhidas nos braços
do Pai, intercedam em favor da
paz que buscamos na terra.
(Outras intenções da comunidade)

P. Tudo isso vos pedimos, ó Pai,
por Cristo Nosso Senhor.

T. Amém.

LITURGIA EUCARÍSTICA
12. APRESENTAÇÃO DAS OFERENDAS
(CD IV Fx 13) Sl 15(14)

A vida dos justos está nas
mãos de Deus, * nenhum tormento os atingirá. * Aos olhos
dos insensatos * pareceram
morrer; * mas eles estão em
paz! * Aleluia, aleluia!
1. “Senhor, quem morará em vossa
casa * e em vosso Monte Santo,
habitará?” * É aquele que caminha sem pecado * e pratica a
justiça fielmente;
2. “Senhor, quem morará em vossa
casa * e em vosso Monte Santo,
habitará?” * Que pensa a verdade no seu íntimo * e não solta
em calúnias sua língua.
3. “Senhor, quem morará em vossa
casa * e em vosso Monte Santo,
habitará?” * Que em nada prejudica o seu irmão, * nem cobre
de insultos seu vizinho.
4. “Senhor, quem morará em vossa
casa * e em vosso Monte Santo,
habitará?” * Que não dá valor
algum ao homem ímpio, * mas
honra os que respeitam o Senhor.
13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS

P. Orai, irmãos e irmãs, para que,
levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos
a oferecer um sacrifício aceito por
Deus Pai todo-poderoso.

T. Receba o Senhor por tuas
mãos este sacrifício, para a glória

do seu Nome, para nosso bem e
de toda a santa Igreja.

P. Acolhei, ó Deus, a nossa oferenda em favor de todos os que
adormeceram no Cristo para
que, por este sacrifício, livres dos
laços da morte, obtenham a vida
eterna. Por Cristo, nosso Senhor.

T. Amém.

14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
(Pref. fiéis defuntos I)

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. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E, aos
que a certeza da morte entristece, a
promessa da imortalidade consola. Senhor, para os que creem em
vós, a vida não é tirada, mas transformada. E, desfeito o nosso corpo
mortal, nos é dado no céu um corpo
imperecível. E enquanto esperamos
a realização de vossas promessas,
como os anjos e com todos os santos, nós vos aclamamos, cantando
(dizendo) a uma só voz:

T. Santo, Santo, Santo...

CP. Na verdade, ó Pai, vós sois
santo e fonte de toda santidade.
CC. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso
Espírito, a fim de que se tornem para
nós o Corpo V e o Sangue de Jesus
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.

T. Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!

Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, 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 novamente, e o deu a
seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU

SANGUE, O SANGUE 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. Anunciamos, Senhor, a vossa
morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!

CC. Celebrando, pois, a memória
da morte e ressurreição do vosso
Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o
pão da vida e o cálice da salvação;
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir.

T. Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.

T. Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!

1C. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo
mundo inteiro: que ela cresça na
caridade, com o Papa Francisco,
com o nosso bispo Odilo e todos
os ministros do vosso povo.

T. Lembrai-vos, ó Pai da vossa
Igreja!

2C. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram
na esperança da ressurreição e de
todos os que partiram desta vida:
acolhei-os junto a vós na luz da
vossa face.

T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!

3C. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com
São José, seu esposo, com os santos Apóstolos e todos os que neste
mundo vos serviram, a fim de vos
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.

T. Concedei-nos o convívio dos
eleitos!

CP ou CC. Por Cristo, com Cristo
e 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.

RITO DA COMUNHÃO
15. RITO DA COMUNHÃO

P. Rezemos com amor e confiança
a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:

T. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso Reino, seja feita
a vossa vontade assim na terra
como no céu. O pão nosso de cada
dia nos dai hoje; perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.

P. Livrai-nos de todos os males,
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador.

T. Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre.

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não olheis os nossos pecados, mas
a fé que anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz
e a unidade. Vós que sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo.

T. Amém.

P. A paz do Senhor esteja sempre
convosco.

T. O amor de Cristo nos uniu.

P. Como filhos e filhas do Deus da
paz, saudai-vos com um gesto de
comunhão fraterna.

T. Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que
tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. / Cordeiro
de Deus que tirais o pecado do
mundo, dai-nos a paz.

P. Felizes os convidados para a
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de
Deus, que tira o pecado do mundo.

T. Senhor, eu não sou digno(a) de
que entreis em minha morada, mas
dizei uma palavra e serei salvo(a).
16. CANTO DE COMUNHÃO
(CD FESTAS Lit. Fx 16)

Quem habitará na tua * casa,
Senhor, quem repousará * Na
tua santa montanha?

1. Aquele que caminha, * apesar
da noite e do vento, * e fitando,
sem cessar, a tua estrela. * No
céu o acolherás!
2. Aquele que não deixa * o manto
da verdade * e põe sua força na
arma da fé. * No céu o acolherás!
3. Aquele que fecha * seus ouvidos à canção do mal * e só abre
a boca para proferir o bem. * No
céu o acolherás!
4. Aquele que não se cansa * de estender as mãos aos fatigados * e
sabe repartir o resto do seu pão.
* No céu o acolherás!
5. Aquele que só se detém, para
recobrar a força * e só dorme
com o corpo fatigado. * No céu
o acolherás!
6. Aquele que conserva a paz no
vendaval do medo * e só pensa
em proteger os seus irmãos do
perigo. * No céu o acolherás!
7. Aquele que canta * a glória do
Pai, do Filho e do Espírito Santo
* agora e como sempre e na eternidade. * No céu o acolherás!
17. ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO

P. Oremos (silêncio): Deus todo-poderoso, que a participação
nos vossos mistérios obtenha
para nós a salvação e o perdão
para os que partiram desta vida.
Por Cristo nosso Senhor.

T. Amém.

18. ORAÇÃO AO NOSSO PATRONO

T. Ó São Paulo, /Patrono de nossa Arquidiocese, /discípulo e missionário de Jesus Cristo:/ ensina-nos a acolher a Palavra de Deus
/ e abre nossos olhos à verdade
do Evangelho./ Conduze-nos ao
encontro com Jesus, / contagia-nos com a fé que te animou/ e
infunde em nós coragem e ardor

missionário, / para testemunharmos a todos / que Deus habita
esta Cidade imensa /e tem amor
pelo seu povo! /Intercede por
nós e pela Igreja de São Paulo, /
ó santo apóstolo de Jesus Cristo!
Amém.

RITOS FINAIS
19. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
(fiéis defuntos)

P. O Senhor esteja convosco.

T. Ele está no meio de nós.

P. O Deus de toda consolação vos
dê a sua bênção, ele que na sua
bondade criou o ser humano e deu
aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição.

T. Amém.

P. Deus nos conceda o perdão dos
pecados, e a todos os que morreram, a paz e a luz eterna.

T. Amém.

P. E todos nós, crendo que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente com ele.

T. Amém.

P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho V e Espírito Santo.

T. Amém.

P. Em nome de Jesus, ide em paz
e o Senhor vos acompanhe.

T. Graças a Deus.

20. CANTO FINAL (CO 1140)

Maria, ó Mãe cheia de graça.
* Maria protege os filhos teus.
* Maria, Maria, nós queremos, * contigo, estar nos céus!
1. Aqui servimos a Igreja do teu
Filho, * sob o teu Imaculado
Coração. * Dá-nos a benção,
e nós faremos * de nossa vida
uma constante oblação.

2. A nossa vida é feita de esperança, * paz e flores nós queremos
semear. * Felicidade somente
alcança * quem, cada dia, se
dispõe a caminhar.
3. Ah! quem me dera poder estar
agora * festejando, lá no céu,
Nosso Senhor!... * Mas sei que
chega a minha hora * e então,
feliz, eu cantarei o seu louvor.
OPCIONAL HINÁRIO LITÚRGICO
4, P. 109 CO 288

1. Antes da morte e ressurreição
de Jesus, ele, na Ceia, quis se
entregar: deu-se em comida e
bebida, pra nos salvar.
E quando amanhecer o dia
eterno, a plena visão, ressurgiremos, por crer nesta vida
escondida no pão.
2. Para lembrar a morte, a cruz do
Senhor, nós repetimos, como
ele fez, gestos, palavras, até que
volte outra vez.
3. Este banquete alimenta o amor
aos irmãos e nos prepara a glória do céu, ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o pão vivo, mandado a nós
por Deus Pai! Quem o recebe,
não morrerá, no último dia, vai
ressurgir, viverá.

Concede-se
indulgência
plenária aos que visitarem
o cemitério e rezar mesmo
que só mentalmente pelos
defuntos, nas condições
costumeiras, isto é: confissão sacramental, comunhão
eucarística, e oração nas intenções do Sumo Pontífice.

Músicas: • CD Festas Litúrgicas (FL) IV Ed. Paulus• CO Cantos e Orações • Hinário Litúrgico3 CNBB

LEITURAS DE 3 de Novembro de 2013
• 31º Domingo TC. TODOS OS SANTOS, solenidade.
Ap 7, 2-4.9-14;
Sl 23 (24),1-2.3-4ab.5-6 (R/. cf. 6);
1Jo 3,1-3;
Mt 5,1-12a (Bem-aventuranças)

