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Celebração da

esperança
“Santos de Deus, vinde
em seu auxílio: Anjos
do Senhor, correi ao seu
encontro”!
(Responso sobre Piedade Poular
e Liturgia, n. 251)

1. RITOS INICIAIS
Saudação Inicial
Dirigente: Irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos para rezar por
N. que (hoje) terminou sua caminhada na terra. Queremos agora
professar nossa fé na ressurreição
e elevar nossas preces ao Deus da
Vida para que nosso(a) irmão(ã) N.
seja acolhido(a) por Cristo em Seu
Reino e acompanhado(a) pelos anjos e santos à alegria da eternidade.

corações e, principalmente, nos
corações dos familiares e amigos,
que sofrem pela partida de um
ente querido.
Todos: Bendito seja Deus que nos
reuniu no amor de Cristo!
Ato de Esperança e de Fé
Dirigente: Irmãos e irmãs, nos momentos de perda somos convidados a não perder a esperança e a
confiar em Deus, Trindade Santa,
que nos criou para a vida, e não
para a morte. Exaltemos nosso
Deus, que “tudo pode”, por meio
deste Ato de Esperança e de Fé:
No Pai
Dirigente: Senhor, Pai todo-poderoso, nós cremos que o vosso Filho
morreu e ressuscitou por nós.
Todos: Esperamos em vós, Senhor.

Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo.

Dirigente: Senhor, que sois fonte
de vida, vós nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho.

Todos: Amém!

Todos: Esperamos em vós Senhor.

Dirigente: A graça, a paz e a bênção
do Cristo Ressuscitado – nossa única esperança – estejam em vossos

Dirigente: Senhor, Deus de infinita
bondade e misericórdia, marcastes
nossas vidas com o mistério da
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Cruz e da Ressurreição do vosso
Filho.
Todos: Esperamos em vós Senhor.
Pelo Filho
Dirigente: Senhor Jesus, dai-nos
Fé para compreendermos a esperança de vida na morte e confiança
para esperarmos a realização da
promessa de imortalidade.
Todos: “Para os que creem em vós,
a vida não é tirada, mas transformada” (Prefácio dos fiéis defuntos I).
Dirigente: Senhor Jesus, dai-nos a
Esperança para entendermos que
a morte não é o fim, mas o início
de uma vida nova e eterna.
Todos: “Desfeito o nosso corpo
mortal, nos é dado nos céus um
corpo imortal” (Prefácio dos fiéis
defuntos I).
Dirigente: Senhor Jesus, dai-nos o
Espírito de Amor para percebermos que os nossos corpos, embora
morrendo, não perecem, mas se
transfiguram.
Todos: “Eu sou a ressurreição e a
vida; todo aquele que crê em mim,
mesmo que esteja morto, viverá”
(Jo 11, 25).
No Espírito Santo
Dirigente: Senhor Espírito Santo
de Amor, vinde em nosso auxílio
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e cumulai-nos com as Graças e
Bênçãos dos Céus; a fim de que,
ainda que consternados pela perda
de nossos entes queridos, professemos sinceramente nossa fé na
ressurreição dos mortos.
Todos: “Como é grande, ó Senhor,
o vosso Amor. Vossa Palavra me
devolva a minha vida” (Ofício dos
fiéis defuntos).
Oração inicial
Oremos (pausa):
Pelo falecido
Ó Deus, glória dos fiéis e vida dos
justos, que nos remistes pela morte e ressurreição do vosso Filho,
concedei a este nosso irmão(ã) N.
que, tendo professado o mistério
da nossa ressurreição, mereça alegrar-se na eterna felicidade.
Pelos parentes e amigos
E, por vossa bondade, consolai os
corações dos familiares e amigos;
que choram pela partida de seu
ente querido. Por nosso Senhor
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espirito Santo.
Todos: Amém.
2. Leituras bíblicas
Leitura da segunda Carta de São
Paulo aos Coríntios (2 Cor 5, 1)
Leitor: Irmãos, 5,1sabemos que, se a
nossa habitação terrestre, esta casa
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em que vivemos, for destruída,
possuímos uma outra casa que
é obra de Deus, a morada eterna
nos céus, que não é feita pela mão
do homem. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia. Eu Sou a ressurreição e a vida. Aleluia, aleluia.
Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo, narrado por João
(Jo 14, 1-3):
Leitor: Disse Jesus: 14,1“Não se perturbe o vosso coração: Credes em
Deus, crede também em mim.
2
Na casa do meu Pai há muitas
moradas. Caso contrário, eu vos
teria dito. 3Eu vou para preparar
o lugar, quando tudo estiver preparado, voltarei para levar-vos
comigo, a fim de que lá onde eu
estou, vós estejais também”. Palavra da Salvação. Glória a vós,
Senhor!
3. Reflexão
(Quem preside pode
fazer esta reflexão ou outra
espontânea).
Meus irmãos, Jesus nos ensina que na Casa do Pai existem
muitas moradas, e, que estas moradas são obras do próprio Deus.
Para lá se dirigiu o Senhor Nosso,
Jesus Cristo, para preparar-nos
um lugar em habitação tão santa.
Por isso, cremos que a morte não é
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o fim; pois o Cristo se tornou para
nós a Ressurreição e a Vida.
Com a morte, iniciamos uma
outra vida: vida de alegria, de paz
e de felicidade na contemplação
do próprio Deus, face a face. Para
nós, cristãos, a ocasião da morte
é, portanto, o momento do chamado de Cristo para habitarmos
em uma das moradas do Pai e
ali, livres do pecado e da morte,
vermos a Deus tal qual Ele é; e
isto por toda a eternidade.
A nós que ainda peregrinamos neste mundo – a nós, que cremos no “Deus dos vivos” – restanos a esperança de um dia irmos
também para a casa do Pai; onde
nos encontraremos novamente
com os nossos familiares, amigos
e irmãos.
E então, formaremos todos
uma só família, a família de Deus.
E no Céu viveremos, em companhia dos anjos e dos santos, como
irmãos, gozando e participando da
própria vida do Deus Trindade.
Assim seja.
Todos: Amém!
4. Oração dos fiéis
Dirigente: Rezemos pelo(a) nosso(a) irmão(ã) N. ao Senhor Jesus
Cristo que disse: “Eu sou a Ressurreição e a Vida; aquele que crê em
mim não morrerá para sempre”
(Jo 11, 25).
Dirigente: Vós que chorastes
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sobre Lázaro, enxugai as nossas
lágrimas.

tecidos pela morte de nosso(a)
irmão(ã) N.

Todos: Nós vos pedimos, Senhor!

Todos: Nós vos pedimos, Senhor!

Dirigente: Vós que ressuscitastes
os mortos, dai a vida eterna a esse(a) nosso(a) irmão(ã) N.

Dirigente: Pai-Nosso...
Todos: Que estais os céus...

Todos: Nós vos pedimos, Senhor!

5. Encomendação

Dirigente: Vós que prometestes o
paraíso ao bom ladrão arrependido, recebei no Céu este(a) nosso(a)
irmão(ã) N.

Ainda no local do velório.

Todos: Nós vos pedimos, Senhor!
Se for batizado.
Dirigente: Acolhei, entre os santos, este(a) nosso(a) irmão(ã) que,
em vida, fora purificado(a) com a
água do Batismo (e assinalado(a)
pela Sagrada Unção).
Todos: Nós vos pedimos, Senhor!
Se comungava.
Dirigente: Recebei à mesa do vosso Reino este(a) nosso(a) irmão(ã)
tantas vezes alimentado pelo vosso Corpo e Sangue.
Todos: Nós vos pedimos, Senhor!
Dirigente: Fortalecei pela consolação da fé e pela esperança da
vida eterna a todos nós, entris-
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Conforme o costume cristão,
vamos sepultar o corpo do nosso
irmão(a) N. Peçamos a Deus, com
toda a confiança, que ressuscite
na glória dos santos este pobre
corpo que hoje sepultamos e
acolha sua alma entre os eleitos.
Que N. alcance misericórdia no
julgamento; para que, purificado
pela morte e absolvido de seus
pecados, seja reconciliado com o
Pai. E, transportado nos ombros
do Bom Pastor, mereça gozar a
alegria eterna na companhia de
Cristo Rei com todos os seus santos.
Salmo 129 (130) – Confiança em
Deus
Dirigente: Das profundezas, Senhor, a vós eu clamo. Senhor, escutai o meu apelo. Vossos ouvidos
estejam bem atentos ao clamor
de minha súplica.
Todos: Se levardes em conta, Se-
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nhor, as nossas faltas; Senhor,
quem poderá subsistir? Mas em
vós encontra-se o perdão. Eu vos
temo e espero.
Dirigente: Minha alma espera
no Senhor, em sua palavra tenho confiança. Minha alma espera no Senhor, mais confiante
do que o vigia esperando pela
aurora.
Todos: Que o vigia espere pela aurora e Israel pelo Senhor! Porque
no Senhor encontra-se a graça,
copiosa redenção. É Ele quem
redimirá Israel de todas as suas
faltas.
Dirigente: Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno.
Todos: E para ele(a) brilhe a vossa
Luz.
Dirigente: Pai de misericórdia,
Deus eterno e todo poderoso, nós
vos pedimos pela alma de vosso(a)
filho(a) N. que chamaste deste
mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz
e a paz. Que ele(a), tendo passado
pela morte, participe do convívio
de vossos santos, na Luz Eterna,
como prometeste a Abraão e à
sua descendência. Que sua alma
nada sofra e vos digneis ressuscitá-lo(a) para a glória sem fim, na
companhia dos vossos Santos e
eleitos. Perdoai-lhe, Senhor, os
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seus pecados para que alcance,
junto a vós, a vida imortal no
Reino Eterno. Isto vos pedimos
por Nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Todos: Amém.
Se a celebração não for no
cemitério pular para o ponto 7.
6. Rito de sepultamento.
(Enquanto se transporta o
corpo da capela para o túmulo,
pode-se rezar, ou cantar,
uma ou mais das antífonas
propostas abaixo).
Dirigente: Os anjos te conduzam
ao paraíso; acolham-te os mártires à tua chegada e te introduzam
na Cidade Santa de Jerusalém.
Todos: O coro dos anjos te receba,
e com Lázaro, o pobre de outrora,
possuas o repouso eterno.
Ou:
Dirigente: Eu sou a ressurreição e
a vida, quem crê em mim, mesmo
se estiver morto, viverá; e quem
vive e crê em mim, não morrerá
eternamente. Santos de Deus,
vinde em seu auxílio. Anjos do
Senhor, correi ao seu encontro.
Todos: Acolhei a sua alma, Senhor.
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Ou:
Dirigente: Cristo te chamou e te
receba. Os anjos do Senhor te conduzam aos céus.
Todos: Acolhei a sua alma, Senhor.
Junto a Sepultura
Dirigente: Jesus, Filho de Deus
e nosso Irmão, nos dá esta esperança: “Eu sou a ressurreição e a
vida” (Jo 11, 25).
Todos: Senhor, vivemos nesta
esperança!
Dirigente: “Esta é a vontade de
meu Pai; que eu não deixe perecer nenhum daqueles que Ele
me deu, mas que os ressuscite”
(Jo 6,40).
Todos: Senhor, aceitamos esta
vontade!
Dirigente: “Quem crê em mim,
ainda que esteja morto viverá”
(Jo 11, 26).
Todos: Senhor, cremos no mistério
da vida, que começa com a morte!
Bênção da sepultura
Oremos: Senhor Jesus Cristo, que,
repousando três dias no sepulcro,
santificastes com a esperança da
ressurreição os túmulos daqueles
que crêem em Vós, fazei que o
corpo do vosso servo durma e
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descanse em paz nesta sepultura,
até ao dia em que Vós, que sois
a ressurreição e a vida, o façais
resplandecer com a luz da ressurreição, para que possa contemplar
no esplendor do vosso rosto a luz
eterna do Céu. Vós que sois Deus
com o Pai na unidade do Espírito
Santo.
Todos: Amém.
Aspergir a sepultura com
água benta e sepultamento.
Dirigente: Dai-lhe, Senhor, o descanso eterno.
Todos: E para ele (ela) brilhe sempre a vossa Luz.
Dirigente: Descanse em paz.
Todos: Amém.
7. Bênção de São Francisco
de Assis
Dirigente:
N.,
Que o Senhor te abençoe e te
proteja.
Que o Senhor te mostre a sua
face e tenha misericórdia de ti.
Que o Senhor volte os seus olhos
para ti e te dê a sua paz.
Que o Senhor te abençoe.
Dirigente: Bendigamos ao Senhor.
Todos: Demos graças a Deus!
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ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA DO ESPÍRITO SANTO
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