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FESTA DE TODOS OS SANTOS 

COMO É GRANDE, SENHOR, VOSSO NOME. 
O clima espiritual da Igreja é sobretudo um clima de alegria. A alegria de pertencer ao Povo de 

Deus, a alegria de participar da vida nova trazida por Cristo na sua Ressurreição, a alegria da 
esperança da vida futura no esplendor da eternidade gloriosa. Os próprios sofrimentos e até os 
pecados oferecem aspectos de alegria: quem sofre se une à cruz de Cristo, sinal da paz e da vitória; e 
quem pecou, mas se arrepende, tem a alegria de receber o perdão de Deus, como o filho pródigo, 
que foi recebido com festa pelo pai. Por tudo iss9, a alegria é um tema sempre presente na oração da 
Igreja. E só pensar no hino de louvor "Glória a Deus nas alturas", ou, sobretudo, no famoso "Te 
Deum", que está presente na oração litúrgica das Leituras dos dias de festa. Neste hino, nós nos 
integramos no imenso coro dos anjos e dos santos que louvam a Deus no céu e na terra -"o glorioso 
coro dos apóstolos, a turba dos profetas, que merecem nossos louvores, o resplandecente exército 
dos mártires" - e nos unimos à Santa Igreja, que em toda a face da terra canta louvores a Deus.  

 
Esta santa Igreja, na festa de hoje, é toda um canto uníssono de louvores a Deus, celebrando a 

glória de todos os santos. E canta, como que entrevendo a glória do céu: "Oh! Como é glorioso o 



reino, onde todos os santos exultam com Cristo! Vestidos de túnicas brancas, seguem sempre o 
Cordeiro"(Ant. das Vésperas).  

 
Na liturgia da Igreja Latina, pode-se dizer que esta festa - que já existia no calendário oriental- 

teve seus inícios quando o Papa Bonifácio IV, em 13 de maio do ano de 609, dedicou a Deus, em 
louvor à Virgem Maria e a todos os "mártires", o antigo Panteon de Agripa. Esse grandioso templo, 
que ainda hoje é uma das glórias da arte antiga em Roma, fora construído por Agripa, ministro do 
Imperador Augusto, em louvor a todos os deuses (pantheon), e resistira incólume por seis séculos às 
inundações do Tibre e às devastações dos bárbaros. A festa de 13 de maio, instituída por Bonifácio 
IV, foi mais tarde transferida para 1° de novembro, como se celebra na atual liturgia. No brasil, como 
em outros lugares onde1 ° de novembro não é feriado religioso, a celebração passa para o domingo 
seguinte a essa data. 

 
Esta festa, evidentemente, tem o sentido de um imenso canto de louvores e de gratidão a todos 

os santos - mesmo desconhecidos - que ao longo dos séculos deram testemunho do Evangelho em 
sua vida, e muitas vezes com o sangue de seu martírio. A Igreja deve muito de sua presença fiel a 
Cristo no mundo a esses heróis.  

 
Num mundo sempre mais necessitado de testemunhas do que de mestres, a vida dos santos é 

eminentemente construtiva. Neles resplandece a imitação de Cristo. Eles são no mundo uma 
presença viva de tudo o que Jesus ensinou no Evangelho. Cada um deles parece estar dizendo o que 



pôde dizer São Paulo: "O que aprendestes e herdastes, o que ouvistes de mim e em mim 
observastes, isso ponde em prática"  (FI4,9).  

 
Mas esta festa, na intenção da Igreja e na lição da Liturgia, quer ser um apelo a colocarmos em 

nossa vida aquilo a que poderíamos chamar "a filosofia do Evangelho", cuja prática levou os santos à 
santidade e à felicidade. Por isso é que lemos na missa a famosa proclamação das "bem-
aventuranças" que está na introdução do "Sermão da Montanha": "Bem-aventurados os que têm 
espírito de pobre ...bem-aventurados os mansos ... bem-aventurados os que promovem a paz ..." (cfr 
Mt5,1-12a).  

 
A filosofia que impera no mundo é a filosofia do prazer e do bem- estar. Na mentalidade do 

mundo, é feliz quem é rico, é feliz quem é poderoso e domina os outros, é feliz quem tem fartura de 
tudo. A visão que Jesus nos ensina é diferente. A verdadeira felicidade não está nessas coisas. Está 
na humildade, na simplicidade, no acolhimento tranqüilo dos sofrimentos da vida, sem nunca perder a 
fé e a confiança em Deus, que nos ampara. Até nas perseguições enfrentadas por amor da justiça 
ressoa para o justo a grande palavra de Deus: "Alegrai-vos, exultai, pois é grande no céu a vossa 
recompensa" (v. 12). Já aqui na terra há uma íntima felicidade para os que abraçam a lição das bem- 
aventuranças. E muito mais felizes serão um dia, para sempre, no céu. Serão "bem-aventurados": 
esse é o estilo luminoso e sereno da felicidade dos que um dia estarão para sempre na casa do 
Senhor.  

 
Leituras da Solenidade de Todos os Santos - Ano A:  
1a) Ap 7,2-4,9-14  
2a) 1Jo3,1-3  
3a) Mt 5,1-12a 
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“Porque, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração” (Mateus 6:21) 

 

AJUDE A DIVULGAR E A MANTER ESTE NOSSO APOSTOLADO 
 

Prezados amigos e amigas, a Paz de Cristo! 
Com a Graça de Deus temos nos tornado um importante apostolado que oferece aos cristãos católicos e protestantes 
preciosas homilias diárias e sugestões litúrgicas, tratando dos mais diversos temas, através das Homilias diárias, Homilias 
dominicais, Teologia Popular, os artigos sobre catequese, liturgia e musica, Cristologia, Marialogia, Biblia, mensagens atuais, 
desde as obras dos primeiros cristãos até reflexões sobre os problemas atuais de nossa sociedade. 
Até então temos mantido nosso apostolado com nossos próprios recursos, (1200,00 reiais mensais)o que tem limitado 
muitíssimo nossas ações que só tem o objetivo de oferecer um serviço de alta qualidade, gratuitamente.  
Se você desejar ajudar esse nosso trabalho evangelizador on line financeiramente para que possamos atender a você e a 
outros leitores da melhor forma possível, utilize as informações abaixo para dar a sua contribuição: 

 

Banco Itau – Belo Horizonte - MG 

Agência: 6633 

Conta Poupança:00 861-7/500  

Faça seu depósito identificado e depois envie-nos uma mensagem com seu endereço, para que possamos lhe enviar uma 
pequena lembrança de agradecimento.  Grato, Pe. Lucas 

“AJUDE A MANTER O NOSSO TRABALHO EVANGELIZADOR TODOS OS DIAS” 

CARÍSSIMOS IRMÃOS E IRMÃS 

Precisamos de sua ajuda para cobrir nossos custos de operação e manter este site. Aos domingos rezamos 

missa por todos que colaboram com nossa obra de Evangelização. Se cada um que visita esta página doar 

apenas R$-50,00 por mês já daria para pagar as nossas contas, mas infelizmente nem todos pensam assim... 

Pouco com Deus é muito e muito sem Deus é nada... 

PENSE NISSO E VEJA COMO VOCÊ PODE NOS AJUDAR! COLABORE PARA CONTINUARMOS O 

TRABALHO DE EVANGELIZAÇÃO. PRECISAMOS DE SUA AJUDA!  
 

Sua contribuição em qualquer valor é muito valiosa! 
FAÇA UM DEPÓSITO NA CONTA: 

BANCO ITAU - AGÊNCIA 6633 – CONTA POUPANÇA: 00861-7 

FAVORECIDO: LUCAS DE PAULA ALMEIDA 

Colabore e Fidelize! 

Que Deus abençoe você! 

Pe. Lucas de Paula Almeida, CM 

mailto:padrelucas@terra.com.br-
http://www.padrelucas.com.br-/
http://www.padrelucasperegrinacoes.com.br/
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     DIREÇAO ESPIRITUAL  

PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA,CM  

RUA JOSE CLETO, 320, APTO 304 - BLOCO B - BAIRRO PALMARES-  

CEP. 31155290- BELO HORIZONTE - MG  

TEL (31)34260069 - 34269913  

EMAIL: padrelucas@terra.com.br  

SITE: www.padrelucas.com.br  

SITE: www.pelucas.com.br  

 QUEM É O PE. LUCAS?  

Confira a sua vida acessando os sites:  

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000008   

http://www.padrelucas.com.br/default.asp?pag=p000158   

 

 

 

FAÇA PARTE DOS MEUS AMIGOS NOS FACE: 
1. JUNTOS COM O PE. LUCAS: https://www.facebook.com/groups/298318803871674/ 
2. PE. LUCAS DE PAULA ALMEIDA - VIDA, OBRAS: 77 LIVROS E 58 DISCOS E 188 DVDS 
https://www.facebook.com/groups/286937508373801/ 
3. VIAGENS E PEREGRINAÇÕES, O MUNDO EM MINHAS MÃOS 
https://www.facebook.com/groups/239433656501232/ 
4. CRISTO BATE À SUA PORTA 
https://www.facebook.com/groups/1864827137134703/ 
5. "ORAÇÕES, PENSAMENTOS, MENSAGENS E VÍDEOS" - PE LUCAS  
https://www0. .facebook.com/groups/115057472439497/ 
6. HOMILIAS DIÁRIAS - O AMANHECER DO EVANGELHO 
https://www.facebook.com/groups/250019215378351/ 
7. JESUS CRISTO, VIDA PÚBLICA A PARTIR DOS 30 ANOS 
https://www.facebook.com/groups/1140490299369103/ 
8. Padre Lucas Peregrinações 
https://www.facebook.com/padrelucasperegrinacoes/… 
9. CURSO DE RELIGIÃO PARA ADULTOS 
https://www.facebook.com/groups/230011830777579/ 
10. CRUZEIRO, O XODÓ DE MINAS  
https://www.facebook.com/groups/1568055070162874/ 
11. História do Time do cruzeiro em Música e Vídeo 
https://www.facebook.com/groups/829044843892525/ 
13. Curso De Inglês Com O Pe. Lucas - Fale Fácil Inglês 
https://www.facebook.com/Curso-De-Ingl%C3%AAs-Com-O-Pe-Luc…/ 
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