
Seguindo as orientações da CNBB o nosso Folheto Litúrgico 
apresenta ‘pequenas alterações’ conforme o documento 108.

A celebração de hoje pode ser feita na Igreja ou no cemitério. 
Antes de iniciar, entoar suavemente o canto de ambientação.

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Neste momento o(a) animador(a) acende solenemente as 
velas do altar.)

(Ir. Míria T. Kolling) 
1 - A vida pra quem acredita não é passageira 
ilusão. E a morte se torna bendita, porque é 
nossa libertação. 
Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, 
quando de volta à casa paterna com o Pai os 
filhos se encontrarão. (bis) 
(Terminado o canto de ambientação, todos ficam em pé e 
inicia-se o canto inicial.)

Procissão de entrada como de costume.

2. Canto Inicial (Frei Luiz Turra) 
1 - Irei a Ti, ó meu Deus, minha vida mostrarei. 
Irei a Ti com meus sonhos, como sou, como serei, 
levando o mundo em meus braços, o mundo que 
acolherás. Com toda a voz gritarei a verdade da 
vida no amor. 

Vida, vida, vida de Deus em nós. Vida, vida, 
nosso viver em vós. 
2 - Irei a Ti, ó meu Deus, com a minha vocação. 
Irei a Ti com a terra, o lugar de minha missão, 
levando minhas fraquezas, contando com teu 
perdão. Com toda a voz gritarei a verdade da 
vida no amor.

3. Saudação
Presidente - Irmãos e irmãs, é Deus quem nos 
reúne para celebrarmos o Memorial da Paixão, 
Morte e Ressurreição de Cristo. É com carinho 
que os acolhemos, especialmente, aqueles que 
nos visitam. A fé em Cristo nos permite celebrar 
com serenidade, paz e esperança a memória de 
todos os fiéis falecidos. Na certeza de que nos 
tornamos, pelo Batismo, membros do Cristo 
crucificado-ressuscitado e passamos por meio 
da morte, à vida eterna, confiantes, façamos o 
sinal da nossa fé. Em nome do Pai... 
Presidente - O Deus da esperança, que nos 
cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela 
ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito 
seja Deus...
Animador(a) - Para os que creem em Cristo a 
morte transforma-se em um despertar para a 
VIDA eterna em Deus. Hoje, fazemos memória 
de todos os fiéis falecidos, recordemos de nossos 
parentes e amigos que já partiram deste mundo 
(silêncio), e lembremos dos fatos que marcaram 
nossas vidas nestes dias.

4. Deus nos perdoa
Presidente - No dia em que celebramos a vitória 
de Cristo sobre o pecado e a morte, também 
nós somos convidados a morrer para o pecado 
e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-
nos necessitados da misericórdia do Pai (silêncio). 
Imploremos o perdão do Senhor, cantando.
(Zé Martins)
Senhor, Senhor, tende piedade de nós: 
1 - Tende piedade da gente, tende piedade do 
povo, dai vosso perdão novamente, queremos 
um caminho novo. 
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12. Profissão de Fé
Presidente - Elevemos as nossas mãos em direção 
à cruz, sinal da vitória de Cristo sobre a morte e 
professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai... 

13. Preces da Comunidade
Presidente - Irmãos e irmãs, na confiança e no 
recolhimento, oremos por todos os fiéis falecidos 
e por nossas necessidades.  Digamos com fé 
e humildade: Senhor dos vivos e dos mortos, 
ouvi-nos. 
- Senhor, iluminai a Vossa Igreja e seus pastores, 
para que testemunhem sempre a sua fé no Cristo 
ressuscitado e leve a todos a Vossa promessa de 
ressurreição. Nós vos pedimos.
- Senhor, ajudai os nossos governantes a se 
converterem para que possam trabalhar em favor 
do povo brasileiro, principalmente pelos pobres 
e oprimidos. Nós vos pedimos. 
- Senhor, ajudai-nos a viver conforme os 
ensinamentos do Vosso Filho Jesus, para que 
possamos um dia participar da assembleia celeste 
com nossos irmãos e irmãs que se encontram no 
Vosso Reino Glorioso. Nós vos pedimos.
- Senhor, consolai todos os que choram a morte 
de seus entes queridos, para que a esperança na 
vida eterna seja conforto nesta hora de dor e de 
saudade. Nós vos pedimos.
Presidente - Rezemos a oração pelos fiéis 
falecidos.
Ó Deus, que pela morte e ressurreição do Vosso 
Filho Jesus Cristo nos revelastes o mistério da 
morte, acalmastes nossa angústia e fizestes 
florescer a semente da eternidade que Vós mesmo 
plantastes em nós. Concedei aos vossos filhos já 
falecidos, a paz definitiva da Vossa presença. 
Enxugai as lágrimas de nossos olhos e dai-nos 
a todos a alegria da esperança na ressurreição 
prometida. Que todos aqueles que buscaram o 
Senhor com o coração sincero e que morreram 
na esperança da ressurreição descansem em paz. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

14. Apresentação dos Dons 
Durante o comentário, uma pessoa apresenta diante da 
assembleia uma cruz com flores e durante o refrão volta-se 
para o altar.

Animador(a) - O Cristo Ressuscitado nos garante 
que, após a morte alcançaremos uma vida feliz se 
cumprirmos fielmente a vontade do Pai que nos 
criou. Apresentemos ao Altar do Senhor, nosso 
compromisso em viver no seguimento de Jesus, 
na esperança de um dia alcançarmos a plenitude 
eterna. 
(Ir. Míria T. Kolling) 
A certeza que vive em mim é que um dia verei 
o Deus. Contemplá-lo com os olhos meus é a 
felicidade sem fim.

Cristo, Cristo, tende piedade de nós: 
2 - Tende piedade de todos que buscam em Vós 
o perdão pra ser semente do novo caminho de 
vida e união. 
Senhor, Senhor, tende piedade de nós.
Presidente -  Deus Todo-Poderoso tenha 
compaixão de nós, perdoe nossos pecados e 
nos conduza à vida eterna. Amém.
A Celebração dos fiéis falecidos é um sufrágio dos fiéis falecidos, 
neste sentido não se canta o Glória e reza-se a Profissão de Fé.
O Presidente convida a assembleia a rezar, em silêncio, por 
todos os falecidos.

5. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, escutai 
as preces que hoje Vossa Igreja em todo o mundo 
faz em favor daqueles que partiram desta vida. 
Vós que ressuscitastes Jesus, que está a Vossa 
direita, fortalecei nossa esperança e dai-nos 
crer firmemente na ressurreição dos mortos. 
Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na 
unidade do Espírito Santo. Amém.

As leituras não estão na sequência. Procure no Lecionário 
Dominical em: Comemoração dos fiéis falecidos.

6. Leitura do Livro de Jó (19, 1.23-27a)

7. Salmo Responsorial (26) (CD Cantando os Salmos)
O Senhor é minha luz e salvação. 
- O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu 
terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida; 
perante quem eu temerei?
- Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto 
que eu desejo: habitar no santuário do Senhor 
por toda a minha vida; saborear a suavidade do 
Senhor e contemplá-lo no seu templo.
- Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por 
compaixão! Não afasteis em vossa ira o vosso 
servo, sois vós o meu auxílio.
- Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver 
na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem 
coragem, espera no Senhor!

8. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (5, 5-11)

9. Canto de Aclamação (CD Festas Litúrgicas IV)
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! (bis)
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.

10. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São João (6, 37- 40)

11. Partilha da Palavra

Deus nos fala

Nossa resposta
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15. Canto das Oferendas (Folcmúsica Sacra) 
A vida dos justos está nas mãos de Deus, 
nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos 
insensatos pareceram morrer; mas eles estão 
em paz! Aleluia, aleluia!
1 - “Senhor, quem morará em vossa casa e em 
vosso Monte Santo, habitará?” É aquele que 
caminha sem pecado e pratica a justiça fielmente.
2 - “Senhor, quem morará em vossa casa e em 
vosso Monte Santo, habitará?” Que pensa a 
verdade no seu íntimo e não solta em calúnias 
sua língua.

16. Louvação
Presidente - Louvemos a Deus que pela certeza 
da ressurreição nos mantém a esperança de 
voltarmos a nos encontrarmos face a face, com 
Ele.
(D.R. - CD Vem louvar IV) 
1 - Senhor meu Deus, quando eu maravilhado, 
fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul 
de estrelas pontilhado, o teu poder mostrando 
a criação. 
Então minh’alma canta a Ti, Senhor. Quão grande 
és Tu! Quão grande és Tu. (bis)
2 - Quando a vagar nas matas e florestas, o 
passaredo alegre ouço a cantar. Olhando os 
montes, vales e campinas, eu tudo vejo o teu 
poder sem par. 
3 - Quando eu medito em seu amor tão grande, 
seu Filho dando ao mundo pra salvar. Na cruz 
vertendo o seu precioso sangue, minh’alma pode 
assim purificar. 
4 - Quando, enfim, Jesus vier em glória e ao 
lar celeste então me transportar, te adorarei, 
prostrado e para sempre: quão grande és tu, meu 
Deus, hei de cantar.

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar, conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

17. Pai Nosso
Presidente - Obedientes à Palavra do Salvador e 
formados por seu divino ensinamento, ousamos 
dizer. Pai Nosso...

18. Momento da Paz
Animador(a) - Paz também é estender as mãos 
para servir e ajudar. Neste espírito, rezemos em 
silêncio pela paz.

19. Canto de Comunhão (se houver) 
(D. Carlos Alberto Navarro - Waldeci Farias) 
1 - Antes da morte e ressurreição de Jesus, Ele, 
na Ceia, quis se entregar: deu-se em comida e 

bebida pra nos salvar. E quando amanhecer, o 
dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer 
nesta vida escondida no pão.
2 - Para lembrarmos a morte, a Cruz do Senhor, 
nós repetimos como ele fez: gestos, palavras, até 
que volte outra vez. 
3 - Este banquete alimenta o amor dos irmãos 
e nos prepara a glória no céu. Ele é a força na 
caminhada pra Deus. 
4 - Eis o pão vivo mandado a nós por Deus Pai! 
Quem o recebe não morrerá; no último dia, vai 
ressurgir, viverá. 
5 - Cristo está vivo, ressuscitou para nós! Esta 
verdade vai anunciar a toda a terra, com alegria, 
a cantar.

20. Oração
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
Todo-Poderoso, que nos criastes para a felicidade 
eterna, dai a luz e a paz da Vossa presença àqueles 
que já partiram deste mundo e concedei-lhes 
a glória a que nos chamais e a esperança de 
encontrá-los no céu. Por Cristo, nosso Senhor. 
Amém.
Presidente - Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno 
(3 vezes).
Todos - E a luz perpétua os ilumine.

21. Breves Avisos

22. Refletindo o Dia dos Fiéis Falecidos 
(ler para a assembleia)

“Rezar pelos vivos e pelos mortos”
“... é um santo e salutar pensamento rezar 
pelos defuntos, para que sejam livres dos seus 
pecados.” (2Mc 12,46) É de extrema generosidade 
orar pelas pessoas, sobretudo quando estas se 
encontram em dificuldades. A intercessão exige 
amor ao próximo e fé no Senhor. Estar diante 
do Altíssimo, o Senhor que tudo vê e pode, e 
a Ele pedir pela necessidade alheia, é sinal de 
amadurecimento e compreensão da misericórdia. 
Como é bom podermos ver na vida do irmão ou 
da irmã os resultados de uma oração silenciosa. 
Mas, imagine algo que transcenda ainda mais 
essa experiência mística: orar pelos falecidos 
que se encontram no purgatório. Sabedores 
que somos da doutrina de nossa Igreja nós 
acreditamos que os falecidos, uma vez com Deus, 
tornam-se intercessores nossos junto ao Pai. 
Que bênção pode ser maior do que ter pessoas 
que reconheceram a luz de Deus através de sua 
intercessão, suplicando pelas suas necessidades 
no céu? Parentes ou não, conhecidos ou não. 
Cada pessoa liberta é uma vitória de Cristo. 
Vitória da ressurreição. Se nossas orações 
particulares fazem o bem, imagine o que pode 
fazer a assembleia de fiéis reunida na celebração!? 
(Intimidade Divina - Gabriel de Santa Maria Madalena, O.C.D)

Deus nos faz irmãos

Coleta Fraterna

Ação de Graças

Deus nos envia
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salvação; de quem terei medo? O Senhor é 
quem defende a minha vida; a quem temerei? 
(Sl 27(26),1). Para nós cristãos, a visita ao 
cemitério expressa um gesto de esperança e 
de fé na ressurreição. A oração pelos mortos 
que fazemos é sinal da nossa entrega de cada 
um deles à infinita misericórdia Divina.  A dor 
da saudade que se convertem em   lágrimas, 
não é sinal de desespero, mas de amor. Encarar 
a vida como dom Divino ajuda-nos a viver 
intensamente cada instante e cada experiência 
segundo o amor de Deus e a fazer a oferta 
serena dos que já partiram desta vida. Quem 
ama entrega de coração o dom precioso da 
vida de seus entes queridos nas mãos daquele 
de quem a recebemos. Peçamos ao Senhor 
da vida o repouso de todos os falecidos, 
pois Jesus mesmo disse: “A vontade daquele 
que me enviou é que Eu não deixe perecer 
nenhum daquele que me deu, mas que os 
ressuscite no último dia”. A nós, roguemos o 
conforto e a força para sermos testemunhas 
da ressurreição, cuja força se assemelha ao 
mar, que atrai para si todos os riachos; assim 
também o Senhor nos atrai todos a si, não para 
perdermos a vida, mas para torná-la plena 
em seu amor. Nesse sentido, a vigilância pela 
chegado do Senhor não é fruto do medo, mas 
do cuidado e do esmero em levar uma vida 
em conformidade com o amor de Deus, que 
foi derramado abundantemente sobre nós. 
Para falar da morte, não podemos dizer “se eu 
morrer”, mas “quando eu morrer”. O dia e a 
hora não nos compete saber. O que cabe a nós 
é o testemunho fiel, prudente e cheio de amor.

23. Gesto Concreto 
- Determine horários para sua vida de oração. A 
Igreja sugere: oração da manhã, da tarde e da 
noite. Tenha, junto ao seu oratório, uma lista de 
intercessão. 
- Não se esqueça dos falecidos. 
- Viva os tempos de oração propostos pela Igreja, 
de modo especial o dia de finados. Adquira o 
hábito de orar pelos seus antepassados e pelas 
almas do purgatório. 
- Seja solidário(a) rezando pelos mortos e vivos.  

24. Bênção
Presidente - Confirmai, ó Deus, os corações dos 
vossos filhos e filhas e fortalecei-vos com a vossa 
graça, para que sejam fiéis na oração e sinceros no 
amor fraterno. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
- Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso: Pai e Filho 
e Espírito Santo. Amém.
- Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças 
a Deus.

25. Canto Final (Pe. Zezinho) 
1 - Como nuvem passageira é a nossa vida, e 
quem nos leva, quem nos leva é o sopro do 
Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence 
tudo. O que Ele fez, Ele fez foi por amor. 
2 - Como nuvem passageira é nossa vida, e não 
importa, não importa nem dinheiro nem poder, 
feliz daquele que ao chegar aquela hora, está 
sereno e preparado pra morrer. 

Meditando a Palavra de Deus
A vida é o dom mais precioso que Deus oferece 
a suas criaturas. Ao ser humano, de modo 
especial, foi concedida a faculdade de ter 
consciência desse grande dom. Sendo Deus 
a fonte da vida, uma vez criados, é n’Ele que 
somos e existimos. Tudo o que Deus criou 
pertence a Ele e voltará para Ele. Portanto, um 
dia toda criatura voltará para o seu Criador.  
No horizonte final do ser humano não está a 
morte, o fracasso, o nada, mas está a comunhão 
com Deus, a realização plena do ser humano, 
a felicidade definitiva, a vida eterna. Essa 
liturgia nos convida também a pensarmos, 
com carinho, este momento de nossas vidas. 
O cristão é aquele que compreende, aprende 
e vive a morte em uma perspectiva diferente 
da perspectiva do mundo, porque a vive com 
a certeza da ressurreição, pela confiança na 
bondade e misericórdia do Pai, revelada a nós 
por Jesus. O cristão vive a morte sem o medo 
comumente presente nas experiências atuais, 
porque sua força e esperança estão em Deus, 
pois em Cristo e por causa de Cristo, a morte 
não tem mais poder sobre nós. Como afirma 
o salmista, também nós somos chamados 
a afirmar: “O Senhor é minha luz e minha 


