
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

Anim.: Irmãos e irmãs, nessa celebração 
acolhemos todos os familiares enlutados, 
os dizimistas, os visitantes e o povo aqui 
reunido para celebrar os mistérios de Cristo 
Senhor.

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Cristo enfatiza no Santo Evangelho 
que és o Pão Vivo descido do céu e quem 
d’Ele se alimenta viverá para sempre. Cristo 
deu vossa própria carne, para que o mun-
do tenha vida.Neste dia em que fazemos 
memória dos nossos irmãos e irmãs que 
foram chamados à Jerusalém Celeste, 
unamo-nos em oração por aqueles que 
foram acometidos da covid-19.
Na alegria do Evangelho recebamos nossos 
demais celebrantes, cantando:

3. CANTO DE ABERTURA: 11 (CD 04), 
36 (CD 24)

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

Dir.: O Deus da Esperança, que nos cumula 
de toda a alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espirito Santo, esteja sempre 
convosco.

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

5. ATO PENITENCIAL: 189, 190

Dir.: Irmãos e irmãs, diante de Deus, fonte 
de toda a santidade, reconheçamos nossa 
condição pecadora. Silenciemos nosso 
coração.

Solenemente, cantemos.

Dir.: O Deus justo e santo tenha compaixão 
de nós, perdoe os nossos pecados e nos 
conduza à vida eterna. T.: Amém

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus todo-poderoso, 
escutai as preces que hoje vossa Igreja 
em todo o mundo faz em favor daqueles 
que partiram desta vida. Vós, que ressus-
citastes Jesus, que está à vossa direita, 
fortificai nossa esperança e dai-nos crer 
firmemente na ressurreição dos mortos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo na unidade 
do Espírito Santo. Amém.

7. PRIMEIRA LEITURA: Sb 3,1-9

8. SALMO RESPONSORIAL: 62(63)
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DEUS FAZ COMUNHÃO

A minh’alma tem sede de vós, ó meu 
Deus!

Sois vós, ó Senhor, o meu Deus! 
Desde a aurora ansioso vos busco! 
A minh’alma tem sede de vós, 
minha carne também vos deseja, 
como terra sedenta e sem água!

Venho, assim, contemplar-vos no templo, 
para ver vossa glória e poder. 
Vosso amor vale mais do que a vida: 
e por isso meus lábios vos louvam.

Quero, pois, vos louvar pela vida, 
e elevar para vós minhas mãos! 
A minh’alma será saciada, 
como em grande banquete de festa; 
cantará a alegria em meus lábios, 
ao cantar para vós meu louvor!

Para mim fostes sempre um socorro; 
de vossas asas à sombra eu exulto! 
Minha alma se agarra em vós; 
com poder vossa mão me sustenta.

9. SEGUNDA LEITURA: 2Cor 4,14-15,1

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
Eu sou o pão da vida que do céu desceu 
ao mundo; 
quem come deste pão viverá eternamente.

11. EVANGELHO: Jo 6,51-58

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Invoquemos a Deus por todo vosso 
povo e pelos fiéis chamados à vocação 
celeste. Humildemente vos pedimos: 

Senhor, escutai a nossa prece de amor 
e de vida.

Senhor, concedei sabedoria ao Santo Padre 
Francisco, a todos Bispos, Presbíteros 
e Diáconos, para que por meio da vos-
sa Palavra, sempre nos acompanhem e 
dirijam nossos trabalhos. Humildemente 
vos pedimos:

Senhor, que pelo Batismo nos conferistes 
um sacerdócio régio, fazei da nossa vida 
um contínuo sacrifício de louvor. Humil-
demente vos pedimos:

Senhor, ajudai-nos a guardar os vossos 
mandamentos, para que, pela força do 
Espírito Santo, permaneçamos em vós e 
vós permaneçais em nós. Humildemente 
vos pedimos:

Senhor, não permitais que neste dia se-
jamos motivo de tristeza para ninguém, 
mas causa de alegria para todos os que 
convivem conosco. Humildemente vos 
pedimos: 

14. PARTILHA DOS DONS: 401 (CD 11), 
419

Dir.: Com o coração generoso, na certeza 
que vivemos nessa civilização da semen-
te do amor, par tilhemos nossos dons, 
cantando:

RITO DA COMUNHÃO

15. PAI-NOSSO

Dir.: Rezemos, com amor e confiança, a 
oração que o Senhor Jesus nos ensinou: 
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TODOS: Pai nosso... 

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 
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: 494, 504 (CD 14), 506 
(CD 14)

18. RITO DE LOUVOR

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

19. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, nós celebramos 
confiantes o grande mistério da história, 
a Páscoa de vosso Filho, a Páscoa de 
vosso povo. Pedimos que nossos faleci-
dos cheguem à luz de vossa casa, onde 
reina a eterna paz. Dai-nos passar pelo 
mundo vivendo a grande esperança de 
encontrá-los no céu. Por Cristo, Senhor 
nosso. Amém.

20. NOTÍCIAS E AVISOS

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Outras leituras à escolha no Le-
cionário (volume I, p. 1050 ss.) 
ou no Ritual das Exéquias.

w Acolher as pessoas na porta da 
Comunidade. 

w Preparar a liturgia antecipa-
damente e propiciar no dia da 
celebração antes da acolhida 
um momento de silêncio para 
que os presentes elevem suas 
intenções e pensamentos.

21. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso: 
Pai, Filho e Espírito Santo. T.: Amém.                                                             

Dir.: Vamos em paz e que o Senhor vos 
acompanhe! 

TODOS: Graças a Deus!

22. CANTO DE ENVIO: 664 (CD 26), 672
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Neste dia, ressoa em toda a Igreja o 
conselho de São Paulo para as primeiras 
comunidades cristãs: “Não queremos, 
irmãos, deixar-vos na ignorância a respeito 
dos mortos, para que não vos entristeçais 
como os outros que não tem esperança” 
( 1 Tes 4, 13).

Sendo assim, hoje não é dia de tris-
tezas e lamúrias, e sim de transformar 
nossas saudades, e até as lágrimas, em 
forças de intercessão pelos fiéis que, se 
estiverem no Purgatório, contam com 
nossas orações.

O convite à oração feito por nossa 
Mãe Igreja fundamenta-se na realidade da 
“comunhão dos santos”, onde pela solida-
riedade espiritual dos que estão inseridos 
no Corpo Místico, pelo Sacramento do 
Batismo, são oferecidas preces, sacrifícios 
e Missas pelas almas do Purgatório. No 
Oriente, a Igreja Bizantina fixou um sábado 
especial para orações pelos defuntos, 
enquanto que, no Ocidente, as orações 
pelos defuntos eram quase geralmente 
nos mosteiros do século VII; sendo que 
a partir do Abade de Cluny, Santo Odilon, 
aos poucos o costume se espalhou para 
o Cristianismo, até ser tornado oficial e 
universal para a Igreja, através do Papa 
Bento XV em 1915, pois visava os mortos 
da guerra, doentes e pobres.

Comemoração dos Fiéis Defuntos
A Palavra do Senhor confirma essa 

Tradição pois “santo e piedoso o seu 
pensamento; e foi essa a razão pela qual 
mandou que se celebrasse pelos mortos 
um sacrifício expiatório, para que fossem 
absolvidos de seu pecado” (2 Mc 2, 45). 
Assim, é salutar lembrarmos, neste dia, 
de que “a Igreja denomina Purgatório esta 
purificação final dos eleitos, que é com-
pletamente distinta do castigo dos con-
denados” (Catecismo da Igreja Católica).

Portanto, a alma que morreu na graça 
e na amizade de Deus, porém, necessi-
tando de purificação, assemelha-se a um 
aventureiro caminhando num deserto sob 
um sol escaldante, onde o calor é sufo-
cante, com pouca água; porém, enxerga 
para além do deserto a montanha onde 
se encontra o tesouro, a montanha onde 
sopram brisas frescas e onde poderá des-
cansar eternamente; ou seja, “o Céu não 
tem portas” (Santa Catarina de Gênova), 
mas sim uma providencial ‘antessala’.

“Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos 
do fogo do Inferno. Levai as almas todas 
para o Céu e socorrei principalmente as 
que mais precisarem! Amém!”

https://santo.cancaonova.com/santo/
comemoracao-dos-fieis-defuntos/
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