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 "A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede também vós santos 
 em todas as vossas ações, pois está escrito: 

- Sede santos, porque eu sou santo." 
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1. SAUDAÇÃO INICIAL: 
 

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

 Amém! 

 A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam

conosco. 

 Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. 

 
2 MOTIVAÇÃO 
  

O  mês  de  novembro  é  caracterizado  por  celebrações  marcantes.  sobretudo  para  nós
católicos que cremos na vida eterna.  

A Igreja, com sua riquíssima Liturgia, nos convida à reflexão intensa, no intuito de elevar

nossas  almas  na  busca  das  coisas  celestes,  impulsionando-nos  a  viver  em  santidade,

recordando-nos que o nosso lugar é o céu; "Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fora

assim, e eu vos teria dito; pois vou preparar-vos um lugar.*.Depois de ir e vos preparar um lugar,

voltarei e vos tomarei comigo, para que, onde eu estou, também vós estejais." 

                                                                                                         ( João 14, 2-3)  

No dia 1º celebramos todos os santos e santas, ou seja, aqueles e aquelas que na vida

souberam amar a Cristo e ao próximo. No dia 2 comemoramos todos os fiéis defuntos. 

Comemorando os fiéis defuntos, somos convidados a rezar e a pedir ao Senhor que, em

sua infinita misericórdia, conceda, quanto antes, a felicidade eterna a todos os que morreram na

esperança da ressurreição. 

 A Igreja Triunfante que é o céu, a Igreja Padecente que é o purgatório e a Igreja Militante

que somos todos nós, peregrinos neste mundo, formam uma grande unidade e comunhão para

glorificar e bendizer o Pai Eterno.  

O mês de novembro ainda nos traz a Solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo e o

tempo do Advento  em que nos preparamos para  a  chegada do Salvador  no  Natal.  Temos

motivos de sobra para recordar a nossa casa definitiva, que é o céu e nos preparar para um dia

estar com Deus para sempre na eternidade. Para lá levaremos somente o amor, ou seja, as boas

obras que tivermos realizado em vida. Que o Senhor nos ajude e nos ilumine na caminhada

cristã.    

 

  
  

    



3 Invocando o Espírito Santo: 
 
Ó  Espírito  Santo,  /  dai-nos  corações  grandes  abertos  à  vossa  silenciosa  e  forte  Palavra
inspiradora, / e fechados a todas as ambições mesquinhas; / dai-nos corações alheios a qualquer
desprezível competição humana / e compenetrados do sentido da Santa Igreja; / dai-nos corações
grandes, / desejosos de se tornarem semelhantes ao manso Coração do Senhor Jesus; / dai-nos
corações grandes e generosos para superarmos todas as provações, / todo tédio, todo cansaço,
toda desilusão, todas as ofensas; / dai-nos corações grandes e humildes até o sacrifício, quando
necessário; / corações cuja felicidade seja palpitar com o Coração de Cristo / e cumprir fielmente
toda vontade do Pai celeste. Amém. 
 

4. Evangelho: (Mt 5,1-12a) 

PROCLAMAÇÃO do Evangelho de Jesus Cristo+segundo Mateus.

Glória a vós, Senhor.

Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos
aproximaram-se, e Jesus começou a ensiná-los:

“Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos Céus.

Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.

Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra.

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 são perseguidos por  causa da justiça,  porque deles é o
Reino dos Céus!

Bem-aventurados  sois  vós,  quando  vos  injuriarem  e  perseguirem,  e,  mentindo,
disserem todo tipo de mal  contra vós,  por  causa de mim. Alegrai-vos e exultai,  porque será
grande a vossa recompensa nos céus”.

— Palavra da Salvação.

— Glória a vós, Senhor.

 Reflexão: Nosso santo padre o Papa Francisco

A pobreza de espírito, o pranto, a mansidão, a sede de santidade, a misericórdia, a purificação do coração e as
obras de paz podem levar à perseguição por causa de Cristo, mas no final esta perseguição é motivo de alegria
e de grande recompensa nos Céus. A vereda das bem-aventuranças é um caminho pascal que conduz de uma
vida em conformidade com o mundo para a vida segundo Deus, de uma existência guiada pela carne — isto é,
pelo egoísmo — para a vida orientada pelo Espírito. 

É preciso ser fiel à senda humilde das bem-aventuranças, pois é isto que leva a ser de Cristo e não do mundo. 
Vale a pena recordar o itinerário de São Paulo: quando se julgava justo, na realidade era um perseguidor, mas 
quando descobriu que era um perseguidor, tornou-se um homem de amor, enfrentando com júbilo os 
sofrimentos da perseguição que suportava (cf. Cl 1, 24).



A exclusão e a perseguição, se Deus nos concede a graça, tornam-nos semelhantes a Cristo Crucificado e, 
associando-nos à sua Paixão, são a manifestação da vida nova. Esta vida é a mesma de Cristo, que por nós 
homens e pela nossa salvação foi «desprezado e rejeitado pelos homens» (cf. Is 53, 3; At 8, 30-35). Aceitar o 
seu Espírito pode levar-nos a ter tanto amor no nosso coração, a ponto de oferecermos a vida pelo mundo, sem 
ceder a compromissos com as suas falácias e aceitando a sua rejeição. Os compromissos com o mundo são o 
perigo: o cristão é sempre tentado a ceder a compromissos com o mundo, com o espírito do mundo. Esta — 
rejeitar os compromissos e seguir o caminho de Jesus Cristo — é a vida do Reino dos Céus, a maior alegria, a 
verdadeira felicidade. Além disso, nas perseguições há sempre a presença de Jesus que nos acompanha, a 
presença de Jesus que nos consola e a força do Espírito que nos ajuda a seguir em frente. Não desanimemos 
quando uma vida coerente com o Evangelho atrai as perseguições das pessoas: há o Espírito que nos ampara 
neste caminho.

https://www.vatican.va/content/francesco/pt/audiences/2020/documents/papa-francesco_20200429_udienza-generale.html

Obs: Que possamos aproveitar este tempo em que vivemos, para aprofundar nossa fé,
nossa  esperança,  buscando  conhecimento,  para  nos  fortalecer  e  nos  preparar  para  o
tempo de provações. Que o Senhor Jesus Cristo nos faça fiéis.

- Façamos um instante de silêncio. 
 
5. “Sede santos, como vosso Pai do céu é santo” (Lc 11, 14). 
  
 Invocar Deus como Pai significa reconhecer em seu amor a fonte da vida e da santidade. No Pai
celeste, o ser humano é chamado a ser seu filho e descobrir que Ele nos escolheu em Cristo,
antes da fundação do mundo, para sermos santos e íntegros diante dele, no amor (cf. Ef 1, 4). 
 A vocação a sermos “santos, como Ele é Santo”, realiza-se quando se reconhece e se dá a Deus
o lugar que lhe compete. No nosso tempo, secularizado e, apesar disso, fascinado pela busca do
sagrado,  precisamos,  de  modo  particular,  de  santos  e  santas  que,  vivendo  intensamente  o
primado de Deus na sua existência, tornem perceptível a Sua presença amorosa em favor da
vida.  
 
 Rezemos para que nós, em nossa vida cotidiana, com simples gestos, palavras e ações,
sejamos santos e santas nas pequenas coisas e assim, possamos dar testemunho como
verdadeiros(as) cristãos(ãs). 
 
 Senhor, fazei-nos santas como Vós sois Santo. 
 
 Necessidade de oração do Povo de Deus pelas vocações sacerdotais. 
 
  Todo cristão é chamado a contribuir, cada um a seu modo, para a edificação do Corpo Místico
de Cristo que é a Igreja. Esta colaboração acontece através da fidelidade nas pequenas coisas
que nos são confiadas em nossa Família,  Paróquia,  Pastoral,  Movimentos,  enfim,  estejamos
firmes, edificadas na Rocha, para que com nossas orações seja fortalecida toda a construção,
caia tudo o que não é vontade de Deus, e cresça a Messe do Senhor. 
 
 Peçamos a Jesus, Maria e José que abençoem nosso querido pastor o Papa Francisco,
nosso bispo Dom Pedro Carlos e bispo Emérito Dom Nelson, todos os nossos Sacerdotes,
Diáconos, Seminaristas e Vocacionados: Pai Nosso…Ave Maria… Glória ao Pai… 
 



6. Preces Comunitárias  
 
 Deus Pai de bondade, nós vos pedimos pelo Santo Padre o Papa Francisco., que ele seja
revestido da proteção por intercessão de todos os Santos e Santas, neste tempo de batalha. Dai-
lhe saúde e a fortaleza do Espírito Santo para continuar conduzindo a santa Igreja e animando os
fiéis católicos no mundo inteiro.nesta busca de santidade. 
 Seja feita a vossa vontade, Senhor! 

 Deus de amor e ternura, nós vos entregamos o nosso bispo Dom Pedro e nosso bispo 
Emérito Dom Nelson, que por intercessão de todos os Santos e Santas, eles sejam fortalecidos 
na missão a cada um confiada, e sintam na Tua Presença Real, o conforto, o cuidado e a força 
para perseverarem, principalmente nos momentos de tribulações. 
:  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
  Pai  Amado,  Vós  sois  a  fonte  de  todo  bem,  nós  vos  pedimos  por  nossos  queridos
Sacerdotes, que servem o vosso Reino em nossa Diocese, que sejam abençoados, protegidos e
que suas palavras, gestos e ações sejam um reflexo de Vossa bondade e santidade.  Guardai-os
em vosso Amor.
 Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 
 Pai  Santo,  nós vos apresentamos ainda todos os Diáconos,  Seminaristas,   Religiosos,
pessoas Consagradas e Vocacionados, que sejam animados, fortalecidos por Tua Palavra Viva e
sejam fiéis ao seu chamado, na certeza de que o Senhor está junto de cada um, conduzindo,
tomando pelas mãos, mostrando o caminho, que é estreito, difícil, porém o melhor… 
  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
     
 Pai de infinita misericórdia, a quem nossos irmãos e irmãs falecidos contemplam a Face
gloriosa  e  cheia  de  amor,  nós  vos  pedimos  por  todos  os  fiéis  defuntos,  em especial  pelos
Sacerdotes falecidos, que tendo servido a Igreja, participem eternamente da Vida que vosso Filho
nos prometeu e cuja morada, foi preparar para todos. 
  Seja feita a vossa vontade, Senhor! 
 
 Pai-Nosso... Ave-Maria... Glória ao Pai... 
 
7. Oração de Santa Teresinha do Menino Jesus  
 
 Rezemos  juntos  pensando  no  Padre  de  nossa  Paróquia  e  nos  sacerdotes  que
conhecemos: 
 

“Ó Jesus, Sumo e eterno Sacerdote, conservai este vosso sacerdote sob a proteção de
vosso Coração amabilíssimo,  onde nada de mal  pode acontecer.  Conservai  ilibadas as  suas
mãos ungidas que tocam todos os dias o vosso Corpo Santíssimo.  

Conservai puro e desapegado dos bens da terra o seu coração, que foi selado pelo caráter
sublime de vosso glorioso sacerdócio.  
Fazei-o crescer no amor e fidelidade para convosco e preservai-o do contágio do mundo.  Dai-lhe
também, juntamente com o poder que tem de mudar o pão e o vinho em vosso Corpo e Sangue,
o poder de mudar os corações dos seres humanos. Abençoai os seus trabalhos, com abundantes
frutos, e concedei-lhe um dia a coroa da Vida Eterna. Amém”. 
 

8. Cântico do Magnificat  



 
 A Minh ‘alma engrandece o Senhor 
e alegrou-se o meu espírito em Deus, meu Salvador, 
pois ele viu a pequenez de sua serva; desde agora as 
gerações hão de chamar-me de bendita. 
 

O Poderoso fez em mim maravilhas e
santo é o seu nome! 
Seu  amor,  de  geração  em  geração,
chega a todos que o respeitam. 

 
 Demonstrou o poder de seu braço, dispersou
os orgulhosos. 
Derrubou os poderosos de seus tronos e
os humildes exaltou. 
 

 De bens saciou os famintos e despediu, sem 
nada, os ricos. Acolheu Israel, seu servidor, fiel 
ao seu amor, como havia prometido aos nossos 
pais, em favor de Abraão e de seus filhos para 
sempre. 

 
 Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como
era no princípio, agora e sempre. Amém. 
 
9. Canto Final:  
 
Deus consagrou um povo escolhido 
O amou profundamente desde toda a eternidade 
Para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade 
Hoje somos este povo tão amado, Deus nos chama a viver o seu amor Nos
convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos 
 
Sede santos, esta é minha vontade, sede santos é o que eu mais quero 
 
Hoje somos este povo tão amado, Deus nos chama a viver o seu amor Nos
convida a todo instante sem cessar e pede a nós: sede santos 
 
Vou ser santo, esta é minha resposta, vou ser santo, eu digo sim, Senhor 
 
10. Bênção final: 
 
 O Senhor nos abençoe e nos guarde. 
 Amém. 
 Ele nos mostre a sua face e se compadeça de nós. 
 Amém. 
 Volva para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. 
 Amém. 
 O Senhor  nos abençoe,  nos livre  de  todo mal  e  nos conduza à  vida  eterna.
Amém. 
 



 Rezemos fielmente neste mês de novembro pelas almas do purgatório, por nossos falecidos, da família, 
por nossos sacerdotes e todas as almas que necessitam de um sufrágio. Que nossa fidelidade na oração, 
alcance o Sagrado Coração de Jesus e muitas almas alcancem o céu, a morada que o Senhor prometeu a 
cada um. 
 
Daí-nos Mãe a Graça de sermos fiéis em nossas orações por nossos amados Sacerdotes.
Dai-nos a Graça também de, fiéis à Senhora, e nos propormos a rezar o Santo Rosário pela Salvação de 
nossos pecados e pelos pecados do mundo inteiro.

 Oh Maria, concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a Vós.

 
 
 Deus abençoe a cada uma e cada um de vocês.
Abraço fraterno
ir. Sandra
Discípula da Mãe de Deus
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