
3. Cristo, Salvador dos homens, destruí em nosso corpo mortal o domínio do 
pecado, pelo qual merecemos a morte, para que em Vós alcancemos a vida 
eterna.  
 

4. Cristo, Redentor do mundo, olhai com bondade para aqueles que não Vos 
conhecem e vivem sem esperança, para que também eles acreditem na res-
surreição dos mortos e na vida futura.  
 

5. Vós que, ao curar o cego de nascença, lhe destes a alegria de poder ver o 
vosso rosto, revelai o esplendor da vossa face aos defuntos que ainda não 
chegaram à luz da glória.  
 

6. Vós que permitis a destruição da nossa morada terrestre, concedei-nos a 
eterna morada do reino dos Céus.  

 

PAI NOSSO 

AVE MARIA 

 

ORAÇÃO 

Senhor nosso Deus, Pai de misericórdia e fonte da salvação humana, por in-
tercessão da Virgem Santa Maria e de todos os Santos, dai aos nossos irmãos, 
parentes e benfeitores que já partiram deste mundo a bem-aventurança 
eterna na pátria celeste. Por Nosso Senhor, Jesus Cristo, vosso Filho, que é 
Deus convosco, na unidade do Espírito Santo.  

R.: Ámen. 

 

INVOCAÇÃO DA BENÇÃO DE DEUS 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduza à vida eterna. 

R.: Ámen. 

Em torno dos que nos morrem, há um silêncio que nos chama para mais perto 
da vida. Dá-nos a ouvir coisas que não sabíamos ou tínhamos esquecido. Esta 
liturgia de sufrágio pelos nossos familiares e amigos é uma celebração do 
mistério pascal de Cristo. Nós, como Igreja, pedimos por todos os que incor-
porados pelo Batismo em Cristo, morto e ressuscitado, com Ele passem da 
morte à vida e, devidamente purificados na alma, sejam associados aos san-
tos e eleitos no Céu.  

Ao fazermos este momento de oração procuremos afirmar sem reservas a 
esperança na vida eterna. Evitando todas as formas de exibicionismo vão e, 
cumprindo todas as medidas de proteção da vida e da saúde pública, demos o 
justo relevo e a devida honra à memória dos nossos fiéis defuntos que, pelo 
Batismo, se tornaram templo do Espírito Santo.  

 

RITOS INICIAIS 

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

R.: Ámen. 

O Senhor, que, pela ressurreição de seu Filho,  

nos fez renascer para uma esperança viva, esteja convosco.   

R.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo 

 

HINO 

1. Nós Te rogamos, Senhor,  

Pelos irmãos que morreram  

E à procura do teu rosto  

À tua porta bateram.  

2. Recebe-os junto de Ti  

Por tua grande bondade,  

Teu amor os transfigure  

Em divina claridade.  



3. Pelo sangue que na Cruz  

Por todos foi derramado,  

Perdoa suas ofensas,  

Purifica-os do pecado.  

 

 

 

 

 
 

Ant. O Senhor te defende de todo o mal, o Senhor vela pela tua vida.  
 

Salmo 120 (121)  
 

1 Levanto os meus olhos para os montes: *  

 donde me virá o auxílio?  

2 O meu auxílio vem do Senhor, *  

 que fez o céu e a terra.  

3 Não permitirá que vacilem os teus passos, *  

 não dormirá Aquele que te guarda.  

4 Não há-de dormir nem adormecer *  

 Aquele que guarda Israel.  

5 O Senhor é quem te guarda, *  

 o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo.  

6 O sol não te fará mal durante o dia, *  

 nem a lua durante a noite.  

7 O Senhor te defende de todo o mal, *  

 o Senhor vela pela tua vida.  

8 Ele te protege quando vais e quando vens, *  

 agora e para sempre. 

Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito santo, * 

 como era no princípio, agora e sempre. Ámen. 
 

Ant. O Senhor te defende de todo o mal, o Senhor vela pela tua vida.  

4. Lembra-te, Pai, que era frágil  

O barro de que os fizeste.  

Compadecido, recebe-os  

Na tua glória celeste.  

5. Os nossos rogos aceite  

O teu coração paterno.  

No esplendor da luz perpétua,  

Dá-lhes o descanso eterno.  

LITURGIA DA PALAVRA 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João (14, 1-16) 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: «Não se perturbe o vosso 
coração. Se acreditais em Deus, acreditai também em Mim. Em casa de meu 
Pai há muitas moradas; se assim não fosse, Eu vos teria dito que vou preparar
-vos um lugar? Quando Eu for preparar-vos um lugar, virei novamente para 
vos levar comigo, para que, onde Eu estou, estejais vós também. Para onde 
Eu vou, conheceis o caminho». Disse-lhe Tomé: «Senhor, não sabemos para 
onde vais: como podemos saber o caminho?». Respondeu-lhe Jesus: «Eu sou 
o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Mim».  

Palavra da salvação  

 

RESPONSÓRIO 

Pelo amor e pela alegria que irradiou do seu olhar,  

 R.: Mostrai-lhe, Senhor, a luz do vosso rosto.  

Pela dor e pelas lágrimas que turvaram os seus olhos,  

 R.: Mostrai-lhe, Senhor, a luz do vosso rosto.  

Por ter acreditado sem ter visto,  

 R.: Mostrai-lhe, Senhor, a luz do vosso rosto.  

 

PRECES 

Oremos a Cristo, Nosso Senhor, que há de transformar o nosso corpo mortal 
à semelhança do seu Corpo glorioso, e aclamemo-l’O dizendo:  
  

 Senhor, Vós sois a ressurreição e a vida.  
 

1. Cristo, Filho de Deus vivo, que ressuscitastes de entre os mortos o vosso 
amigo Lázaro, ressuscitai para a vida e para a glória os defuntos que redimis-
tes com o vosso Sangue.  

 

2. Cristo, consolador dos aflitos, que, na morte de Lázaro, do jovem de Naim 
e da filha de Jairo, acorrestes compassivo a enxugar as lágrimas dos seus pa-
rentes e amigos, consolai também agora os que choram a morte dos seus en-
tes queridos.  
 


