
DEUS NOS REÚNE

1. ACOLHIDA

2. INTRODUÇÃO

Anim.: Neste dia, fazemos memória de nossos 
entes queridos que já partiram para a Casa do 
Pai. Pela fé no Mistério pascal, a Igreja celebra 
a firme esperança de que na morte, os que se 
tornaram, pelo Batismo, membros de Cristo 
morto e ressuscitado, passem com Ele para 
a vida eterna. 

A morte do cristão segue as pegadas da Paixão 
de Jesus: bebe-se um cálice amargo até o fim, 
por causa do pecado. Porém é maior a fidelidade 
de Deus que nos espera de braços abertos do 
outro lado do caminho. Assim, a vida não nos 
é tirada, mas transformada. É uma vitória com 
aparência de derrota, pois quem se decide por 
Cristo encontrará no mesmo amor a plena e 
infinita alegria. Alegres, cantemos!

3. CANTO DE ABERTURA: 85 (CD 24) / 89 / 
1006 (CD 22)

ANTÍFONA DE ENTRADA: Como Jesus morreu 
e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele 
morreram. E, como todos morrem em Adão, 
todos em Cristo terão a vida (Cf. 1Ts 4,14; 
1Cor 15,22).

4. SAUDAÇÃO INICIAL

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

TODOS: Amém!

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

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

5. ATO PENITENCIAL

Dir.: No início desta celebração, confiando na 
divina misericórdia, reconheçamos as nossas 
infidelidades e culpas (breve silêncio). Confes-
semos os nossos pecados: Confesso a Deus...

Dir.: O Deus de ternura tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza 
à Jerusalém Celeste, onde viveremos eterna-
mente convosco.

TODOS: Amém!

Reza-se “Senhor, tende piedade de nós!” ou 
canta-se o nº 170 (CD 3).

6. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus todo-poderoso, escu-
tai as nossas preces em favor daqueles que já 
partiram desta vida. Pela fé na ressurreição 
de vosso Filho amado, sejamos mais firmes 
na esperança e fiéis na luta pelos bens eter-
nos que por bondade nos prometestes. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo na unidade do 
Espírito Santo. 

TODOS: Amém!

7. PRIMEIRA LEITURA: Jó 19,1.23-27a
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8. SALMO RESPONSORIAL: Sl 22(23),1-3.4.5.6 
(R. 1 ou 4a)

O Senhor é o pastor que me conduz,
não me falta coisa alguma.

Ou: Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso,
nenhum mal eu temerei.

O Senhor é o pastor que me conduz; *
não me falta coisa alguma.
Pelos prados e campinas verdejantes *
ele me leva a descansar. R.

Para as águas repousantes me encaminha, *
e restaura as minhas forças.
Ele me guia no caminho mais seguro, *
pela honra do seu nome. R.

Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, *
nenhum mal eu temerei.
Estais comigo com bastão e com cajado, *
eles me dão a segurança! R.

Preparais à minha frente uma mesa, *
bem à vista do inimigo;
com óleo vós ungis minha cabeça, *
e o meu cálice transborda. R.

Felicidade e todo bem hão de seguir-me, *
por toda a minha vida;
e, na casa do Senhor, habitarei *
pelos tempos infinitos. R.

9. SEGUNDA LEITURA: 1Cor 15,20-24a.25-28

10. CANTO DE ACLAMAÇÃO

Aleluia, aleluia, aleluia!
É esta a vontade de quem me enviou: que eu 
não perca nenhum dos que ele me deu, mas 
que eu os ressuscite no último dia (Cf. Jo 6, 39).

11. EVANGELHO: Lc 12, 35-40

12. PARTILHA DA PALAVRA

13. PRECES DA COMUNIDADE

Dir.: Imploremos a Deus Pai a salvação eterna 
a nossos irmãos falecidos e o conforto a nós 
que ficamos. Rezemos com fé: 

Senhor da vida, ouvi-nos!

Senhor, iluminai a vossa Igreja, para que teste-
munhe com sabedoria a sua fé em Cristo morto 
e ressuscitado, nós vos pedimos.

Senhor, abençoai os ministros ordenados, para 
que possam participar um dia de vossa glória, 
nós vos pedimos.

Senhor, acompanhai os que se dedicaram na 
luta por maior justiça e fraternidade, para que 
sejam recompensados por seus trabalhos, 
nós vos pedimos.

Senhor, fortalecei a fé dos que choram, para 
que sejam consolados pela promessa da imor-
talidade, nós vos pedimos.

Senhor, acolhei em vossa infinita misericórdia 
todos aqueles que morreram sem o conforto 
da oração cristã, nós vos pedimos.

Dir.: Deus eterno, que nossas orações possam 
socorrer as almas de vossos fiéis falecidos. 
Libertai-as de todos os pecados e acolhei-as 
no esplendor de vossa Face. Por Cristo, nosso 
Senhor!

TODOS: Amém!

14. PARTILHA DOS DONS: 419 / 995 

Dir.: Muitos nos precederam no tempo e deixa-
ram-nos uma herança de vida vivida no amor 
e na fé, no sacrifício e no trabalho. Na solida-
riedade fraterna, partilhemos ao Deus da vida 
o que somos e temos. 

15. RITO DA COMUNHÃO

16. PAI-NOSSO

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

17. SAUDAÇÃO DA PAZ: 782 (CD 5) / 790 
(CD 12)

Dir.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.

TODOS: O amor de Cristo nos uniu!

Dir.: Saudemos uns aos outros na Paz de Cristo.

(Após o abraço da paz, em silêncio, o Ministro 
Extraordinário da Sagrada Comunhão dirige-se 
à capela onde a Reserva Eucarística está cuida-
dosamente depositada no sacrário. Abre a porta 
do sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula que 

DEUS FAZ COMUNHÃO
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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.)

18. COMUNHÃO: 1001 (CD 8) / 1010 (CD 8) 

ANTÍFONA DE COMUNHÃO: Eu sou a ressur-
reição e a vida, diz o Senhor. Aquele que crê em 
mim, ainda que tenha morrido, viverá; e todo 
aquele que vive e crê em mim não morrerá para 
sempre (Cf. Jo 11, 25-26).

19. RITO DE LOUVOR: 838 / 1008

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

20. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, celebramos confian-
tes a Páscoa de vosso Filho, que é a nossa 
Páscoa. Suplicamos que os nossos falecidos 
cheguem à luz de vossa Casa, onde reina a 
eterna paz. Dai-nos a graça de vivermos aqui 
na esperança de encontrá-los um dia no Céu. 
Por Cristo, nosso Senhor. 

TODOS: Amém!

21. NOTÍCIAS E AVISOS

22. BÊNÇÃO E DESPEDIDA

Dir.: O Senhor esteja convosco.

TODOS: Ele está no meio de nós!

Dir.: 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.

TODOS: Amém!

Dir.: Deus nos conceda o perdão dos pecados, 
e a todos os que morreram, a paz e a luz eterna.

DEUS NOS ENVIA
ORIENTAÇÕES

w Neste dia, não se ornamenta o altar 
com flores; e o toque do órgão e de 
outros instrumentos só é permitido 
para sustentar o canto;

w A cor litúrgica é a roxa, podendo ser 
utilizada também a preta;

w É louvável que, onde seja possível, se 
realize uma procissão até o cemitério 
e lá se adapte à 3ª pessoa do plural as 
orações previstas nos itens 6 e 7 da 
Celebração da Esperança (disponível 
no site da Arquidiocese) ou que se 
faça algum outro gesto. Uma boa ideia 
seria depositar um arranjo de flores em 
algum ponto comum do cemitério.

24. LEITURAS DA SEMANA

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: (Memória de São Carlos 
Borromeu, Bispo) 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.

TODOS: Amém!

Dir.: E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou 
dentre os mortos, vivamos eternamente com ele.

TODOS: Amém!

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

TODOS: Amém!

Dir.: A alegria do Senhor seja a vossa força! 
Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe.

TODOS: Graças a Deus!

23. CANTO DE ENVIO: 959 / 996 / 1002
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Cristo não se alongou em explicações 
sobre a morte. Ele próprio morreu. No entan-
to, não deixou de falar dela, não silenciou. 
Convidou-nos à vigilância. Alertou-nos que 
ela pode nos surpreender, como no caso de 
um ladrão. Não é que ela venha a nos roubar 
qualquer coisa. O Papa João XXIII estranhou 
que se estivesse chorando ao lado do seu 
leito de agonia, pois era ele que devia viajar 
para a eternidade. Tranquilizava os presentes 
dizendo que já estava de malas prontas. Felizes 
os que se encontrarem de lâmpadas acesas, 
vigilantes.

1. Felizes os que morrem no Senhor
A morte é uma certeza para nós, apenas 

ignoramos a data. Assim como os criados da 
parábola ignoram a hora da chegada do seu 
patrão. O certo é que Ele vai retornar, mas 
não se sabe quando. Por isso, nos cabe estar 
sempre preparados. Não quer dizer que viva-
mos como impactados e paralisados por essa 
espera. A verdadeira preparação para a morte 
não consiste em não pensar em outra coisa, 
esquecendo-nos de viver. A recomendação 
da parábola é que não nos abandonemos à 
ociosidade, a uma inércia inútil.

Por duas vezes, Jesus declara felizes 
os que O esperarem vigilantes. Os que se 
empenham em realizar as tarefas de cada dia 
e contribuir, assim, para a edificação da cidade 
terrena e o Reino de Deus, sobretudo pela 
prestação de serviço e pelo amor aos nossos 
irmãos. Receberão sua recompensa. De fato, a 
sua espera ativa e perseverante será retribuída 
pelo Senhor, invertendo a situação: ele mesmo 
vestirá o avental e se porá a servi-los. 

Os santos assim encaram o encontro 
com Cristo como uma visita. Santa Teresa de 
Jesus exclamava serenamente: “Chegou a 
hora de nos vermos”. São Francisco de Assis 
pediu a dois frades que entoassem o “Cântico 
do Sol”. Acrescentou então a seguinte frase: 
“Louvado seja, meu Senhor, pela nossa irmã 
Morte, da qual nenhum vivente pode escapar”.

Tempo de esperar
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2. Nos braços do Senhor
Preparar-se para a morte consiste em 

cumprir as tarefas do dia e contribuir, pelo 
tempo que pudermos, para a edificação da 
cidade terrena mediante o serviço e o amor 
a nossos irmãos. Contudo, cumpre que não 
nos deixemos absorver nem pelo próprio 
trabalho, nem pelas comodidades da vida 
presente. Significa também ter o espírito livre 
e disponível para escutar a Palavra de Deus e 
Suas advertências.

Entre essas advertências é preciso con-
tar que a morte vai abrindo vazios ao nosso 
redor, anuncia-se na fragilidade das enfermi-
dades dos outros e nossas também. Nosso 
Senhor repetiu as exortações à vigilância e à 
oração, de um modo muito pessoal e direto 
aos três discípulos que havia levado consigo 
até o Jardim das Oliveiras.

Com efeito, o que nos interessa e so-
bretudo, nos instrui, alimenta nossa vigilância 
e também nossa esperança é a morte de 
Nosso Senhor. Viver do nosso Batismo que 
nos consagrou para que morramos no Senhor. 
Aí está para um fiel em Cristo, a maneira mais 
sadia, mais cristã e mais eficaz para o encontro 
definitivo com o Senhor.

GOLLARTE, Frei Paulo. Palavras de vida: 
Homilias para exéquias. São Paulo: Molokai, 

2018, pp. 49-51.
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