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1. Introdução 
Cantemos de alegria no Senhor com 
todos os seus santos, nossos irmãos 
na fé, fiéis à cartilha das bem-aven-
turanças. Homens e mulheres que 
palmilharam a terra, a tornaram 
santa, a regaram com o seu sangue 
por fidelidade ao Kyrios, ao Senhor 
da Glória. Diz a Constituição Litúrgica: 
“Os Santos, tendo atingido pela mul-
tiforme graça de Deus a perfeição e 
alcançado a salvação eterna, cantam, 
hoje, a Deus no Céu, o louvor perfeito 
e intercedem por nós. (…) A solenida-
de de Todos os Santos deve fazer-nos 

viver intensamente a realidade mais 
profunda e misteriosa da Igreja que, 
ainda peregrina na terra, saboreia e 
vive dos bens do Céu. As festas dos 
Santos proclamam as grandes obras 
de Cristo nos Seus servos e oferecem 
aos fiéis os bons exemplos a imitar» 
(Const. Litúrgica, 104.111). É também o 
dia das flores depositadas no cemi-
tério, símbolo da saudade, a quem 
recordamos pela vida que deram 
por nós. Afinal, “foi desde a partida do 
meu menino que passei a viver no 
mistério de Deus. Foi o meu menino 
que me fez entrar nessa intimidade 
divina” (testemunho). 
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2. ApocAlIpse 7, 2-4.9-14
Eu, João, vi um Anjo que subia do 
Nascente, trazendo o selo do Deus 
vivo. Ele clamou em alta voz aos qua-
tro Anjos a quem foi dado o poder de 
causar dano à terra e ao mar: «Não 
causeis dano à terra, nem ao mar, 
nem às árvores, até que tenhamos 
marcado na fronte os servos do nos-
so Deus». E ouvi o número dos que 
foram marcados: cento e quarenta 
e quatro mil, de todas as tribos dos 
filhos de Israel. Depois disto, vi uma 
multidão imensa, que ninguém podia 
contar, de todas as nações, tribos, po-
vos e línguas. Estavam de pé, diante 
do trono e na presença do Cordeiro, 
vestidos com túnicas brancas e de 
palmas na mão. E clamavam em alta 
voz: «A salvação ao nosso Deus, que 
está sentado no trono, e ao Cordei-
ro». Todos os Anjos formavam círculo 
em volta do trono, dos Anciãos e dos 
quatro Seres Vivos. Prostraram-se 
diante do trono, de rosto por terra, e 
adoraram a Deus, dizendo: «Ámen! 
A bênção e a glória, a sabedoria e a 
ação de graças, a honra, o poder e a 
força ao nosso Deus, pelos séculos 
dos séculos. Ámen!». Um dos Anciãos 
tomou a palavra e disse-me: «Esses 
que estão vestidos de túnicas bran-
cas, quem são e de onde vieram?». Eu 
respondi-lhe: «Meu Senhor, vós é que 
o sabeis». Ele disse-me: «São os que 
vieram da grande tribulação, os que 
lavaram as túnicas e as branquearam 
no sangue do Cordeiro».

2.1 Comentário 
Grande cena que João contempla 

na ilha de Patmos. Tem as marcas 
da cruz e o sangue do Cordeiro. Esta 
Igreja, ainda caminhante, vive no 
meio de tribulações, preparando-se 
para a liturgia celeste. A cor branca é 
símbolo da glória celeste e as palmas 
são o símbolo do martírio, da vitória. 
O número 144.00 (12X12.000) é o nú-
mero perfeito. Segundo alguns, refe-
re-se não só aos mártires mas a toda 
a Igreja. Segundo outros, o número 
144.00, referir-se-á aos que vêm do 
judaísmo, procedentes da destruição 
de Jerusalém nos anos 70.  

3. sAlmo 23 (24) 
1-2.3-4Ab.5-6 (r. cf. 6)

O povo do Senhor dirige-se ao 
templo cantando um cântico novo 
pelos caminhos da Judeia. O seu 
louvor leva-o a meditar na criação 
e na sua vida diante do Senhor, seu 
Deus. Interroga-se: “Quem poderá 
subir à montanha do Senhor? Quem 
habitará no seu santuário”? Respon-
de: “O que tem as mãos inocentes e 
o coração puro, o que não invocou o 
seu nome em vão”. E conclui: “Esta é 
a geração dos que O procuram, que 
procuram a face de Deus”.

4. 1 são João 3, 1-3
Caríssimos: Vede que admirável 
amor o Pai nos consagrou em nos 
chamar filhos de Deus. E somo-lo de 
facto. Se o mundo não nos conhe-
ce, é porque não O conheceu a Ele. 
Caríssimos, agora somos filhos de 
Deus e ainda não se manifestou o 
que havemos de ser. Mas sabemos 



que, na altura em que se manifestar, 
seremos semelhantes a Deus, porque 
O veremos tal como Ele é. Todo 
aquele que tem n’Ele esta esperança 
purifica-se a si mesmo, para ser puro, 
como Ele é puro.

4.1 Comentário 
H. Nouwen confessa que «a gran-
de batalha espiritual começa por 
afirmar a nossa condição de eleitos. 
Muito antes que alguma pessoa nos 
falasse neste mundo, foi-nos dirigida 
a nós a voz do amor eterno. A nossa 
condição de sermos valiosíssimos, 
únicos na nossa individualidade, não 
foi dada por aqueles com quem nos 
encontramos no tempo – o da nossa 
existência cronológica – mas pelo 
Deus uno que nos elegeu com o Seu 
amor terno, um amor que existiu 
desde toda a eternidade e durará 
para sempre». Veremos toda esta 
realidade concretizada no dia da Res-
surreição. Esta é a melhor definição 
do céu, concretizada nos santos que 
hoje celebramos. 

5. evAngelho mt 5, 1-12A

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-aven-
turados 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 pu-
ros 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 jus-
tiça, 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».

5.1 Comentário 
S. Mateus quer abarcar todas as 
gentes com o seu projeto das Bem-a-
venturanças. É uma folha de serviço 
diária. Não admite interregnos. É 
constante. Ser pobre em espiírito é 
ser anawin, sem direitos. Sobretudo 
ser pobre numa pobreza escolhida 
como testemunho de vida e, sob o 
ponto de vista espiritual, dependente 
da misericórdia de Deus. Ser manso 
é ser humilde, sem exigências para 
com os irmãos.
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Desta atitude advém-lhe uma felicidade profunda. “Os que choram” são os que se 
arrependem profundamente do mal que fizeram. “ Ter fome e sede de justiça” é 
querer ser fiel ao caminho da santidade, é querer fazer o bem. “Os puros de cora-
ção” são as pessoas leais, retas nos seus comportamentos. 

6. medItAção  
«A Igreja peregrina sobre a terra eleva o seu olhar para o Céu.» «Alegremo-nos to-
dos no Senhor nesta solenidade de todos os Santos». É com este convite à alegria 
que, hoje, começa a celebração eucarística em honra de Todos os Santos. A Igreja 
peregrina sobre a terra eleva o seu olhar para o Céu e une-se exultante ao coro 
de quantos Deus associou à sua glória. É a comunhão dos Santos! Precisamente 
à luz deste mistério maravilhoso, amanhã celebraremos a anual Comemoração 
de todos os fiéis defuntos. A Liturgia convida-nos a dilatar o coração e a rezar por 
todos, especialmente pelas almas mais necessitadas da Misericórdia divina. Que 
Maria, Rainha de todos os Santos, nos ajude a seguir fielmente Cristo, para alcan-
çarmos a glória do Céu. (S. J. Paulo II)

7. orAção
À glória da nova Jerusalém, nossa mãe. Senhor, Pai santo, hoje dais-nos a alegria 
de celebrar a cidade santa, a nossa mãe, a Jerusalém celeste, onde a assembleia 
dos Santos, nossos irmãos, glorificam eternamente o vosso nome. Peregrinos 
dessa cidade santa, para ela caminhamos na fé e na alegria, ao vermos glorifi-
cados os ilustres filhos da Igreja, que nos destes como exemplo e auxílio para a 
nossa fragilidade” (Prefácio).

8. contemplAção
Paulo Tillich dizia que

«um santo é um pecador de quem Deus teve misericórdia».
As bem-aventuranças dirigem-se a todos os “sofredores” da história da humanidade.

Não marcam barreiras morais, mas caminhos de libertação.
“ Cumprir os Mandamentos é o mínimo para a santidade.

Ser santo é o máximo evangélico proposto nas Bem-aventuranças.
A solenidade de Todos os Santos convida-nos a viver intensamente a alegria cristã. 

«Servi o Senhor com alegria, vinde a Ele com cânticos de júbilo.» (Sl 99,2)
“Cantar cânticos de júbilo quer dizer alegrar-se.

Feliz o povo que sabe aclamar-Vos. 
O Senhor me conceda a graça de entender 

o que hei de dizer-vos, e a vós o que haveis de ouvir. 
Entendamos esta alegria, não a expressemos sem a entender. Não cantemos só com 

a voz, mas com o coração. A voz do coração é o entendimento. 
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