
DEUS NOS REÚNE

Canto de contemplação: “Indo e vindo, tre-
vas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. ”

1. ACOLHIDA

Anim.: Sejam todos bem-vindos para a 
Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Com a morte não acaba tudo, mas 
inicia-se a vida definitiva, quando conhe-
ceremos a Deus face a face como Ele 
nos conhece. Iniciemos esta celebração, 
cantando.

3. CANTO DE ABERTURA: 52 (estrofes 1, 
5 e 7 CD 8), 67

4. SAUDAÇÃO INICIAL

Dir.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo. Amém.

Dir.: Que a graça do Senhor Jesus Cristo, 
o amor de Deus e a comunhão do Espírito 
Santo estejam com todos vocês.

TODOS: Bendito seja Deus que nos reuniu 
no amor de Cristo!

5. ATO PENITENCIAL: 163 (CD 3), 168 
(CD 12)

Dir.: Contritos, reflitamos sobre nossas 
faltas, e as entreguemos ao Senhor, pedindo 
perdão. Cantemos.

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, escutai com 
bondade as nossas preces e aumentai 
a nossa fé no Cristo ressuscitado, para 
que seja mais viva a nossa esperança na 
ressureição dos vossos filhos e filhas. Por 
Nosso Senhor Jesus Cristo na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Sb 4,7-14

8. SALMO RESPONSORIAL: 24(25)

Senhor meu Deus, a vós elevo a minha 
alma.

Recordai, Senhor meu Deus, vossa ternura
e a vossa compaixão que são eternas!
De mim lembrai-vos, porque sois mise-
ricórdia
e sois bondade sem limites, ó Senhor!

Aliviai meu coração de tanta angústia,
e libertai-me das minhas aflições!
Considerai minha miséria e sofrimento
e concedei vosso perdão aos meus pe-
cados!
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Senhor meu Deus, a vós elevo a minha 
alma.

Defendei a minha vida e libertai-me;
em vós confio, que eu não seja enver-
gonhado!
Que a retidão e a inocência me protejam,
pois em vós eu coloquei minha esperança!

9. SEGUNDA LEITURA: Rm 8,31b-35.37-39

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
A nossa cidade é nos céus
de onde, também, esperamos 
o Cristo Jesus, senhor nosso.

11. EVANGELHO: Jo 5,24-29

O Senhor esteja convosco! 
Ele está no meio de nós!
Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo João.
Glória a vós, Senhor!

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Após nos alimentarmos da Palavra de 
Deus, elevemos a Ele os nossos pedidos 
e, após cada prece, peçamos: 

“Senhor, atendei à nossa súplica.”

Senhor, suscitai em Vossa Igreja ações 
que levem os cristãos a crerem em Vossa 
misericórdia e na Vida Eterna, nós vos 
pedimos;

Senhor, conduzi os cristãos à fé na res-
sureição, assim como Jesus, Vosso Filho 
que, partindo para o Senhor, deixou tudo 
com a certeza do encontro convosco, nós 
vos pedimos;

Senhor, levai aos que se encontram em 
situação de desânimo por doença e difi-
culdades com idade avançada, à alegria e 
à esperança no Senhor, nós vos pedimos;

Senhor, livrai do medo da morte as pessoas 
que, hoje, em razão do estado de pandemia 
mundial, encontram-se em isolamento, 
dissipando esse mal que assola o mundo, 
nós vos pedimos.

Dir.: Senhor atendei às nossas suplicas 
e, se for de vossa vontade, fazei que se 
realize em nossa vida, por Cristo nosso 
Senhor. Amém. 

14. PARTILHA DOS DONS: 391 (CD 20), 
392 (CD 4)

Dir.: Tudo o que temos e somos vem de 
Deus.  Nesta partilha apresentamos agra-
decidos o que realizamos em sua graça, 
enquanto cantamos ... (ou outra forma 
espontânea).

RITO DA COMUNHÃO

15. PAI NOSSO

Dir.: Confiantes, elevemos ao Pai, a oração 
que Seu Filho nos ensinou.

16. SAUDAÇÃO DA PAZ

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela 
onde a Reserva Eucarística está cuidado-
samente depositada no sacrário. Abre a 
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porta do sacrário, faz uma genuflexão como 
sinal de adoração. Com reverência pega 
a âmbula que contém a Sagrada Reserva 
Eucarística. Leva-a até o altar, de onde parte 
para a distribuição da Sagrada Comunhão 
aos fiéis. Terminada a distribuição, leva a 
Sagrada Reserva até o sacrário.)

17. COMUNHÃO: 537, 541 (CD 11)

18. RITO DE LOUVOR: 827 (CD 18), 842 

(O dirigente motiva a comunidade a expres-
sar os seus louvores e, depois, canta-se 
um salmo ou canto bíblico.)

19. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Fazei, ó Pai, que os vos-
sos filhos e filhas, pelos quais celebramos 
a Pascoa, cheguem à luz e à paz da vossa 
casa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

20. NOTÍCIAS E AVISOS

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor vos abençoe e vos guarde! 
Amém. 
O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face 
e se compadeça de vós! Amém. 
O Senhor volte para vós o seu rosto e vos 
dê a paz! Amém. 

Abençoe-vos Deus todo-poderoso, o Pai, 
o Filho e o Espírito Santo. Amém. 

Dir.: Ide em paz e que o Senhor vos acom-
panhe! 

TODOS: Graças a Deus!

22. CANTO DE ENVIO: 959, 664 (CD 26)

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Sugere-se que o ambiente esteja ador-
nado com jarro ou vaso com leves flores 
lilases e brancas, com folhagem.

23. LEITURAS DA SEMANA

2.ª-feira: Sb 4,7-14, Sl 24(25), Rm 8,
 31b-35.37-39, Jo 5,24-29

3.ª-feira: Fl 2,5-11, Sl 21(22), 26b 
-27.28-30a.31-32 (R/. 26a), 

 Lc 14,15-24

4.ª-feira: Fl 2,12-18, Sl 26(27),1.4. 
13-14 (R/. 1a), Lc 14,25-33

5.ª-feira: Fl 3,3-8ª, Sl 104(105),
 2-3.4-5.6-7 (R/. 3b), 
 Lc 15,1-10

6.ª-feira: Fl 3,17-4,1, Sl 121(122),
 1-2.3-4a.4b-5 (R/. 1), 
 Lc 16,1-8

Sábado: Fl 4,10-19, Sl 111(112),
 1-2.5-6.8a e 9 (R/. 1a), 
 Lc 16,9-15
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 Dentre as quatorze obras de mise-
ricórdia que a Igreja nos apresenta, duas 
se destacam neste dia 02 de novembro, 
Comemoração dos Fiéis Defuntos: dar 
sepultura aos mortos e rogar a Deus por 
vivos e mortos. A primeira, obra de mise-
ricórdia corporal e a segunda, espiritual. 
 Santo Agostinho, em “O cuidado com 
os mortos”, dá uma lição bela a respeito do 
cuidado que devemos ter com o corpo dos 
falecidos. Se as roupas de algum de nos-
sos parentes falecidos nos são queridas, 
e as guardamos com zelo, o que dizer do 
corpo, que estava mais intimamente ligada 
à pessoa, que é parte integrante de sua 
natureza humana? Aquele corpo, templo 
do Espírito Santo e canal da obra de Deus, 
merece respeito (cf. 1Rs 13, 20-30). Por 
isso erigimos sepulturas às pessoas e as 
visitamos no Dia de Finados. 
 A pessoa, constituída por corpo que 
perece e alma imortal (CIC 265), mesmo 
depois da morte, continua sua existência 
como parte integrante da Igreja de Cristo, 
corpo ao qual foi inserida desde o Batis-
mo (cf. 1Cor 12, 12-27). Assim, a Igreja, 
unida por tais laços indissolúveis, conti-

nua intercedendo dia e noite pelos seus 
membros, vivos e defuntos: aqueles, para 
que encontrem o caminho de santificação 
e estes, para que, tendo sido desarmada 
a sua tenda entre nós, sejam acolhidos 
na eternidade e brilhe para eles a Luz do 
Senhor. Motivo este pelo qual acendemos 
velas e imploramos a misericórdia de Deus.
 Confiamos, pois, no Deus vivo e 
verdadeiro que é Deus dos vivos e dos 
mortos, afinal, aqueles que chegaram ao 
feliz sono da morte dos santos, somente 
pareceram morrer, mas encontram-se na 
glória eterna, na casa de muitas moradas 
(cf. Sb 3, 1-2). 
 Ora, quem não compreender o mis-
tério do poder da Ressurreição de Cristo, 
bem como a graça de pertencer ao seu 
Corpo, jamais entenderá o porquê de nosso 
santo costume do dia de Finados. Pensarão 
que honramos a morte quando, na verdade, 
dizemos ao mundo que a morada eterna é 
o que nos espera além-túmulo, se vivermos 
à altura do Evangelho de Jesus Cristo, 
nossa vida.

Seminarista Jonatan Rocha do Nascimento
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