Nós cremos!
Por que rezamos
pelos mortos?

Nossos mortos, que comemoramos no
Dia de Finados (2 de novembro), não estão
mortos. Estão vivos, junto de Deus, com
uma outra vida que não se acabará. O livro
da Sabedoria, na Bíblia, nos ensina que
os justos, os que perseveram na fé, não
morrem (Sb 2,23).
O mesmo livro da Sabedoria assegura:
“Os justos vivem para sempre, recebem
do Senhor sua recompensa, cuida deles o
Altíssimo. Receberão a magnífica coroa
real, e das mãos do Senhor, o diadema da
beleza”. (Sb 5, 15 e 16).
Mas, e os que não são justos? E os que
morreram separados de Deus? Também
estes vivem, porém de outro modo.
Descrevendo a cidade de Deus onde vivem
os justos, São João diz o seguinte no
livro do Apocalipse: “Nela jamais entrará
algo de imundo, e nem os que praticam
abominação e mentira” (Ap 21,27).

Por que rezamos pelos mortos?

Portanto, os pecadores, os maus, ali não
entram. A morada dos justos é junto de
Deus. A morada dos maus é a eterna
separação de Deus. Assim se compreende
a diferença entre céu e inferno.
A criatura humana é inextinguível, porque
é feita à imagem e semelhança de Deus.
Por difícil que pareça o texto do Apóstolo
em 1Cor 3,13 e 15, que citamos com a
autorizada interpretação do 1º Concílio
de Lião, dele fica bem claro que algumas
pessoas serão salvas, “porém através do
fogo”, que as purificará. É este estado após
a morte que a doutrina católica sempre
denominou Purgatório.
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Palavra esta – creio eu, salvo melhor juízo –
mal traduzida do grego para o latim – no qual
o vocábulo Purgatorium soa como purgante,
pelo que a melhor versão latina seria
Purgatio, que em português se deve traduzir
por purificação. Estende-se pois, a palavra
Purgatório como Purificação, significando
aquele estado em que, após a morte, seremos
purificados de faltas não mortais, antes de
sermos admitimos à luz puríssima de Deus.
É assim, aliás, que o entendeu o novo
CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA, ao
expor esta matéria: “Os que morrem na
graça e na amizade de Deus, mas não estão
completamente purificados, embora tenham
garantida a sua salvação eterna, passam,
após sua morte, por uma purificação, afim
de obterem a santidade necessária para
entrarem na alegria do Céu”. (n.1030)
Sempre ensinou também a Igreja Católica
que, aos mortos que devem ser purificados,
muito ajudam os sufrágios, preces e
sacrifícios dos irmãos vivos, visto o imenso
tesouro da chamada “comunhão dos santos”.
Para ensinar esta doutrina, a Igreja sempre
se amparou no texto bíblico do 1.º Livro
de Macabeus 12,38-45, que assim conclui:
“É, pois, santo e salutar pensamento orar
pelos mortos, para que sejam livres dos
seus pecados”. Este é o motivo de nossas
orações pelos falecidos. Cremos que estão
vivos. Cremos que a fé em Cristo os salvou.
Não esquecemos, porém, que muitas
fragilidades humanas talvez impeçam a
sua imediata acolhida na visão beatífica.
E por eles oferecemos preces e sacrifícios,
especialmente, no Dia de Finados, para que,
quanto antes, lhes resplandeça a luz da bemaventurança.
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O amor de Deus me traz aqui neste
cemitério junto aos irmãos e irmãs
falecidos para celebrar a vitória da
vida sobre a morte.
Ressuscitado, o Senhor nos deu a
certeza de que, com ele, viveremos
para sempre e que nossos irmãos
falecidos não vivem nas trevas, mas
na luz.
Meditação do Salmo 129
Ant.: Ressuscitei aleluia, e a ainda
estou contigo, aleluia.

céus, que não é feita pela mão do
homem”. (Meditação – reflexão)
Preces
Suplico ao Senhor Jesus, que
transformará nosso corpo mortal e o
tomará semelhante ao seu corpo de
glória.
Senhor, Filho do Deus amor,
ressuscitastes para nos conduzir ao Pai.
Dai a ressurreição gloriosa aos que
resgatastes com vosso sangue.

Das profundezas, Senhor a vós eu
clamo, Senhor, escutai o meu apelo.

Senhor, ressurreição e vida dos que
creem em vós.

Vossos ouvidos estejam bem
atentos, ao clamor da minha súplica.

Fazei viver os que na vida se
doaram a vós.

Se levardes em conta, Senhor, as
nossas faltas, Senhor, quem poderá
subsistir?

Senhor, esperança dos que
assinalastes pela vossa paixão.

Mas em vós encontra-se o perdão,
eu vos temo e espero.
Minha alma espera no Senhor, em
sua Palavra tenho confiança.
Minha lama espera pelo Senhor,
mais confiante do que o vigia
esperando pela aurora.
No Senhor encontra-se a graça
copiosa redenção.
É ele quem redimirá Israel, de todas
as suas faltas.
Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito
Santo. Como era no princípio agora
e sempre. Amém.
Leitura bíblica: 2Cor 5,1
“Se a nossa habitação terrestre, esta
casa em que vivemos, for destruída,
possuímos uma outra casa que é
obra de Deus, a morada eterna nos
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Conduzi ao banquete eterno nossos
irmãos falecidos.
Senhor, já que nossa morada
terrestre deve ser destruída.
Concedei-nos a habitação eterna
que não é feita por mão de homens.
Concluir com o Pai-nosso....
Oração
Ó Deus, fizestes o vosso Filho único
vencer a morte e subir ao céu.
Concedei a vossos filhos 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. Amém.
Que o Senhor me abençoe e guarde
de todo mal e me conduza a vida
eterna. Amém.
Louvado seja nosso Senhor Jesus
Cristo!
Para sempre seja louvado.

Oração pessoal no cemitério

Momento de oração pessoal no cemitério

Para a recepção da
Indulgência plenário
no dia de Finados
01 Aos que visitarem o cemitério e rezarem,
mesmo só mentalmente, pelos defuntos,
concede-se uma Indulgência Plenária, só
aplicável aos defuntos: diariamente, do
dia 1º ao dia 8 de novembro, nas condições
costumeiras, isto é: confissão sacramental,
comunhão eucarística e oração nas
intenções do Sumo Pontífice; nos restantes
dias do ano, Indulgência Parcial (Enchir.
Indulgentiarum, n. 13).
02 Ainda neste dia, em todas as igrejas,
oratórios públicos ou semi-públicos,
igualmente lucra-se uma Indulgência
Plenária, só aplicável aos defuntos: a obra
que se prescreve é a piedosa visitação
à igreja, durante a qual se deve rezar a
Oração dominical e o Símbolo (Pai-nosso
e Creio), confissão sacramental, comunhão
eucarística e oração na intenção do Sumo
Pontífice (que pode ser um Pai-nosso
e Ave-Maria, ou qualquer outra oração
conforme inspirar a piedade e devoção).
Fonte: Diretório da Liturgia e da
Organização da Igreja no Brasil 2019, pg. 177
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