
REZEMOS PELOS FALECIDOS
Deus de amor, de bondade e de compai-
xão, / marcados pela saudade daqueles 
que se foram, / voltamos para vós nosso 
coração, repleto de tristeza, mas tam-
bém de esperança. / Sabemos que a 
morte não tem a última palavra sobre 
nós. / Vosso Filho Jesus, ressurgindo dos 
mortos, deu a vida a todo ser humano. 
/ Nós cremos na vida e não na morte. / 
Por isso, Pai Santo, queremos agradecer 
por tudo de bom que nos destes neles. 
/ Que sua memória permaneça entre 
nós como uma bênção. / Perdoai-lhes 
os pecados, / acolhei-os junto a vós / e 
consolai nosso coração com a esperança 
da vida que não se acaba. / Amém.

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 nos-
sos pecados, mas a fé que anima 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 con-
vosco.
T. O amor de Cristo nos uniu.
P. Irmãos e irmãs, saudai-vos em Cristo 
Jesus.
P. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado 
do mundo,
T. 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).

17. Canto de Comunhão
1. Eu sou o Pão da vida, / o que vem a 
mim não terá fome, / o que crê em mim 
não terá sede. / Ninguém vem a mim se 
meu Pai não o atrair. 
REFRÃO: Eu o ressuscitarei, Eu o 
ressuscitarei, / Eu o ressuscitarei no 
dia final. (2x)

2. Eu sou o Pão da vida, / que se prova e 
não se sente fome. / O que sempre beber 
do meu Sangue / viverá em mim e terá 
a vida eterna.

3. O Pão que eu darei / é meu Corpo, 
vida para o mundo. / O que sempre 
comer de minha Carne / viverá em mim 
como eu vivo no Pai.

4. Sim, meu Senhor, eu creio / que vieste 
ao mundo a remi-lo, / que tu és o Filho 
de Deus / e que estás aqui, alimentando 
nossas vidas.

Momento de silêncio para oração pessoal.

Antífona da Comunhão  

 (Fl 3,20-21)

Esperamos como Salvador o Senhor 
Jesus Cristo; ele transformará o nosso 
corpo mortal num corpo glorioso como 
o seu.

18. Canto de Ação de Graças
1. O Senhor me elegeu no seio de minha 
família. / O menor entre os irmãos, 
pastor das ovelhas feridas. / Mas com 
amor me olhou e viu em mim valor. / 
Pôs brasa em minha boca, santificou 
minhas mãos. / No altar do Mistério eu 
me prostrarei. / Me ungirás um Profeta, 
Sacerdote e Rei.

REFRÃO: Quero atender teu chama-
do, ó Pai, / e corresponder com fide-
lidade, / atualizar teu reino aqui. / 
Homem do altar pra sempre serei. / 
Nas mãos o sacrifício pela Huma-
nidade, / por Cristo e em Cristo em 
memória de Ti.

19. Depois da Comunhão (De pé)

P. OREMOS. Ó Deus, pela Eucaris-
tia que celebramos, derramai vossa 
misericórdia sobre os vossos filhos e 
filhas falecidos; e aos que destes a graça 
do batismo, concedei-lhes a plenitude 
da alegria eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor.

T. Amém.

Ritos Finais
20. Vivência
L. Voltemos para as nossas casas com o 
compromisso de continuarmos em ora-
ção por todos aqueles que já celebram 
a Páscoa de Cristo na eternidade e dei-
xaram saudades em nossos corações.

21. Bênção Final e Despedida
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 vos conceda o perdão dos peca-
dos, e a todos os que morreram, a paz e 
a luz eterna.
T. Amém.
P. E todos nós, crendo que Cristo res-
suscitou dentre os mortos, vivamos eter-
namente com ele.
T. Amém.
P. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, 
Pai e Filho = e Espírito Santo.
T. Amém.
P.  Ide em paz e o Senhor vos acompa-
nhe. 
T.  Graças a Deus.
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  Ritos Iniciais

1. Canto de Entrada (De pé)

1. A vida pra quem acredita, / não é 
passageira ilusão. / E a morte se torna 
bendita / porque é nossa libertação.
REFRÃO: Nós cremos na vida eterna 
/ e na feliz ressurreição. / Quando de 
volta à casa paterna / com o Pai os 
filhos se encontrarão.
2. No céu não haverá tristeza, / doen-
ça, nem sombra de dor. / E o prêmio 
da fé é a certeza / de viver feliz com o 
Senhor.
3. O Cristo será, neste dia, / a luz que 
há de em todos brilhar. / A Ele imortal 
melodia / os eleitos hão de entoar.

2. Saudação
P. Em nome do Pai e do Filho e do Espí-
rito Santo.
T. Amém.
P. O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa 
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja 
convosco.

T. Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo.

Antífona da Entrada (Cf. Rm 8,11)

Deus, que ressuscitou Jesus dentre os 
mortos, também dará vida aos nossos 
corpos mortais, pelo seu Espírito que 
habita em nós.

3. Ato Penitencial
P. Irmãos e irmãs, reconheçamos as 
nossas culpas para celebrarmos digna-
mente os santos mistérios.  

    (Momento de 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 pala-
vras, atos e omissões, por minha cul-
pa, 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 compai-
xão de nós, perdoe os nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna.
T.  Amém. 
P.  Senhor, tende piedade de nós.

T.  Senhor, tende piedade de nós.

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
P. OREMOS: Ó Deus, fizestes o vosso 
Filho único vencer a morte e subir ao 
céu. Concedei a vossos filhos e filhas 
superar a mortalidade desta vida e 
contemplar eternamente a vós, Criador 
e Redentor de todos. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade 
do Espírito Santo.

T. Amém.

Liturgia da Palavra
L. Que a Palavra de Deus nesta Euca-
ristia nos preencha da esperança que 
não decepciona (cf. Rm 5,5). Ouçamos com 
atenção as Santas Escrituras.
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Comemoração de  
Todos os Fiéis Defuntos

Reunidos para celebrar a Eucaristia, manifestamos nossa esperança na ressur-
reição dos mortos. O mistério pascal, que é o mistério da paixão, morte e res-
surreição do Senhor, é o núcleo central da nossa fé e por meio desta, exercitamos 
nosso múnus sacerdotal que recebemos no Batismo, oferecendo nosso sacrifício 
intercessor pelos irmãos que partiram desta vida e agora residem na Jerusalém 
celeste. Sendo assim, celebramos a vitória de Cristo sobre a morte e, como diz o 
santo apóstolo, “se com Ele morremos, com Ele viveremos” (Rm 6,8; 2Tm 2,11). Neste 
dia, rezemos por todos os que já partiram desta vida, conhecidos ou não, para 
que o Senhor faça brilhar sobre eles a sua luz.

Entrada, Aclamação e Ofertas: Irmã Míria T. Kolling; Comunhão: D.R; Ação de Graças: Egder Sabino e Erick Sabino.



5. Primeira Leitura
(Jó 19,1.23-27a) (Sentados)

Leitura do Livro de Jó
1Jó tomou a palavra e disse: 23 “Gostaria 
que minhas palavras fossem escritas e 
gravadas numa inscrição 24com pon-
teiro 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.

6. Salmo Responsorial [Sl 26(27)]

REFRÃO: O Senhor é minha luz e sal-
vação.
1. O Senhor é minha luz e salvação; * 
de quem eu terei medo? O Senhor é a 
proteção da minha vida; * perante quem 
eu tremerei?
2. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, 
* e é só isto que eu desejo: habitar no 
santuário do Senhor * por toda a minha 
vida; saborear a suavidade do Senhor * 
e contemplá-lo no seu templo.
3. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, * 
atendei por compaixão! É vossa face que 
eu procuro. † Não afasteis em vossa ira 
o vosso servo, * sois vós o meu auxílio!
4. Sei que a bondade do Senhor eu hei 
de ver * na terra dos viventes. Espera no 
Senhor e tem coragem, * espera no Senhor!

7. Segunda Leitura (Rm 14,7-9.10c-12)

Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos
Irmãos: 7Ninguém dentre nós vive para 
si mesmo ou morre para si mesmo. 8Se 
estamos vivos, é para o Senhor que vive-
mos; se morremos, é para o Senhor que 
morremos. Portanto, vivos ou mortos, 
pertencemos ao Senhor. 9Cristo morreu 
e ressuscitou exatamente para isto, para 
ser o Senhor dos mortos e dos vivos. 
10cPois é diante do tribunal de Deus que 
todos compareceremos. 11Com efeito, 

está escrito: “Por minha vida, diz o 
Senhor, todo joelho se dobrará diante 
de mim e toda língua glorificará a Deus”. 
12 Assim, cada um de nós prestará contas 
de si mesmo a Deus. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. Aclamação ao Evangelho  

 (De pé)

1. Sou a vida e a verdade! Quem crê em 
mim ressuscitará! / E, feliz, na eternida-
de, para sempre viverá!
REFRÃO:  Aleluia! Aleluia! / Louvor 
e glória a Ti, Senhor! (bis)
2. Creio em Ti, Senhor da Vida: és 
minha luz e salvação. / Porque a morte 
foi vencida, estes meus olhos te verão.

9. Evangelho (Lc 7,11-17)

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, 11Jesus dirigiu-
-se a uma cidade chamada Naim. Com 
ele iam seus discípulos e uma grande 
multidão. 12Quando chegou à porta da 
cidade, eis que levavam um defunto, 
filho único; e sua mãe era viúva. Gran-
de multidão da cidade a acompanhava. 
13Ao vê-la, o Senhor sentiu compaixão 
para com ela e lhe disse: “Não chores!” 
14Aproximou-se, tocou o caixão, e os 
que o carregavam pararam. Então, Jesus 
disse: “Jovem, eu te ordeno, levanta-te!” 
15O que estava morto sentou-se e come-
çou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. 
16Todos ficaram com muito medo e glo-
rificavam a Deus, dizendo: “Um grande 
profeta apareceu entre nós e Deus veio 
visitar o seu povo”. 17E a notícia do fato 
espalhou-se pela Judéia inteira, e por 
toda a redondeza. Palavra da Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.

10. Homilia (Sentados)

Momento de silêncio para meditação pessoal.

11. Preces da Comunidade
P. Irmãos e irmãs, na confiança e no 
recolhimento, oremos por todos os 
fiéis defuntos que morreram na paz do 
Senhor, e digamos com fé e humildade:
T. Senhor dos vivos e dos mortos, 
ouvi-nos.
1. Pelos papas, bispos, presbíteros e diá-
conos falecidos, rezemos:
2. Pelos religiosos e leigos que já parti-
ram desta vida, rezemos:
3. Pelos falecidos de nossas famílias, 
rezemos:
4. Pelos que morreram vítimas do ódio 
e da violência, rezemos:
5. Pelos que morreram vítimas de doen-
ças graves ou repentinas, rezemos:
6. Pelos que morreram após longa enfer-
midade, rezemos:
7. Pelos que morreram sem assistência, 
rezemos:
8. Pelos que morreram longe da família 
ou da pátria, rezemos:
9. Pelos que morreram defendendo uma 
causa justa, rezemos:
10. Pelos que morreram pela defesa da 
fé, rezemos:
11. Pelos que choram a morte de seus 
entes queridos, rezemos:
12. Pelos agonizantes e moribundos, 
rezemos:
13. Pelas mães que choram a morte de 
seus filhos, rezemos:
14. Pelos que enxugam as lágrimas dos 
que choram, rezemos:
15. Pelos que levam o viático aos doentes 
e os confortam, rezemos:
16. Pelos que dão testemunho da Res-
surreição de Jesus Cristo, rezemos:  

    (Outras intenções)

P. Deus eterno e todo-poderoso, Senhor 
dos vivos e dos mortos, pela vossa clemên-
cia e pela intercessão de todos os santos, 
concedei àqueles por quem rezamos, vivos 

Meninos e rapazes de 
10 a 16 anos.  

Entrem para o Clube!
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Clube Vocacional



“Eu quero que onde
Eu estiver, todos vocês 

também estejam.”
(Jesus Cristo) cf. Jo 14,3

Finados:
Celebração da Vida
e da Esperança Cristã.

e defuntos, o perdão dos seus pecados e a 
vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

 Liturgia Eucarística

12. Canto das Ofertas (Sentados)

REFRÃO: Os olhos jamais contem-
plaram, ninguém sabe explicar / o 
que Deus tem preparado àquele que 
em vida o amar.
1. As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios, 
à vida do ser, / ninguém poderá compa-
rar com a glória sem fim do céu.
2. Foi Cristo quem nos mereceu co’a 
morte, a vida e o céu, / e ainda se entrega 
por nós, como oferta constante ao Pai.

13. Convite à Oração (De pé)

P. Orai, irmãos e irmãs, para que o nos-
so sacrifício seja aceito por Deus Pai 
todo-poderoso.
T. Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, 
para nosso bem e de toda a santa Igreja.

14. Oração Sobre as Oferendas
P. Acolhei, ó Deus, a nossa oferenda 
em favor de todos os que adormeceram 
em Cristo, para que, por este sacrifício, 
livres dos laços da morte, obtenham a 
vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.

15. Oração Eucarística II
Prefácio dos Fiéis Defuntos, I
A esperança da ressurreição em 
Cristo

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 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, nos céus, um corpo imperecível. 
E, enquanto esperamos a realização de 
vossas promessas, com os anjos e com 
todos os santos, nós vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo, / Senhor, Deus 
do universo! / O céu e a terra pro-
clamam a vossa glória. / Hosana nas 
alturas! / Bendito o que vem em nome 
do Senhor! / Hosana nas alturas!
P. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e 
fonte de toda santidade. Santificai, pois, 
estas oferendas, derramando sobre elas 
o vosso Espírito, a fim de que se tornem 
para nós o Corpo e = o Sangue de Jesus 
Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
P. Estando para ser entregue e abra-
çando 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 gra-
ças novamente, e o deu a seus discípu-
los, dizendo: 
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O 
CÁLICE DO MEU SANGUE, O SAN-
GUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, 
QUE SERÁ DERRAMADO POR VÓS E 
POR TODOS PARA REMISSÃO DOS 
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓ-
RIA DE MIM. 
Eis o mistério da fé!
T. Anunciamos, Senhor, a vossa mor-
te e proclamamos a vossa ressurrei-
ção. Vinde, Senhor Jesus!

P. Celebrando, pois, a memória da mor-
te 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!
P. E nós vos suplicamos que, partici-
pando 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!
P. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja 
que se faz presente pelo mundo inteiro: 
que ela cresça na caridade, com o Papa 
N., com o nosso Bispo N. e todos os 
ministros do vosso povo.
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
P. Lembrai-vos também dos nossos 
irmãos e irmãs que morreram na espe-
rança 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!
P. Enfim, nós vos pedimos, tende pieda-
de 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 lou-
varmos e glorificarmos por Jesus Cristo, 
vosso Filho.
T. Concedei-nos o convívio dos elei-
tos!
P. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, 
a vós, Deus Pai todo-poderoso, na uni-
dade do Espírito Santo, toda a honra e 
toda a glória, agora e para sempre.
T. Amém.

16. Rito da Comunhão
P. Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou:
T. Pai nosso que estais nos céus, san-
tificado seja o vosso nome; venha a 


