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COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
ANIMADOR(A): Reunidos para a
Eucaristia na qual celebramos a
páscoa de todos aqueles que partiram
deste mundo e já se encontram junto
de Deus: os fiéis defuntos. Assim
enaltecemos o Amor, que é mais forte
do que a morte e somos fortalecidos
na esperança da vida eterna, quando
contemplaremos a Deus face a face.
Na a certeza de que nos tornamos,
pelo Batismo, membros do Cristo
crucificado-ressuscitado e passamos
por meio da morte, à vida eterna
RITOS INICIAIS

RITOS INICIAIS

1.CANTO INICIAL
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.
2. No céu não haverá tristeza, /
doença, nem sombra de dor. / E o
prêmio da fé é a certeza / de viver feliz
com o Senhor.
3. O Cristo será, neste dia, / a luz que
há de em todos brilhar. / A ele imortal
melodia / Os eleitos hão de entoar.
2. ACOLHIDA E SAUDAÇÃO
Ao critério do presidente

3. ATO PENITENCIAL
PR.: O Senhor Jesus, que nos convida
à mesa da Palavra e da Eucaristia,
nos chama à conversão.
Reconheçamos ser pecadores e
invoquemos com confiança a
misericórdia do Pai.
Silêncio Orante

PR.: Confessemos os nossos pecados,
cantando:

AS.: 1 - Eu confesso a Deus e a vós,
irmãos, / tantas vezes pequei, não fui
fiel: / pensamentos e palavras, /
atitudes, omissões... / por minha culpa
/ tão grande culpa.
Senhor, piedade! / Cristo, piedade! /
Tem piedade, ó Senhor! (Bis)
2 - Peço à Virgem Maria, nossa Mãe, / e
a vós, meus irmãos, rogueis por mim /
a Deus Pai que nos perdoa / e nos
sustenta em sua mão. / Por seu amor,
tão grande amor.
PR.: Deus todo-poderoso tenha
compaixão de nós, perdoe os nossos
pecados e nos conduza à vida eterna.
AS.: Amém.
4. ORAÇÃO DO DIA
(Missal Romano, missaI p. 693)

PR.: Ó Deus, escutai com bondade as
nossas preces e aumentai a nossa fé
no Cristo Ressuscitado, para que seja
mais viva a nossa esperança na
ressurreição dos vossos filhos e filhas.
Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso
Filho, na unidade do Espírito Santo.
AS.: Amém.
LITURGIA
DA PALAVRA
LITURGIA
DA PALAVRA
5. 1ª LEITURA (Jó 19,1.23-27a)
Lecionário Dominical, p. 1052 nº. 02

Leitor(a): Leitura do Livro de Jó.
1
Jó tomou a palavra e disse: 23Gostaria
que minhas palavras fossem escritas e
gravadas numa inscrição 24 com
ponteiro de ferro e com chumbo,
cravadas na rocha para sempre! 25Eu
sei que o meu redentor está vivo e que,
por último, se levantará sobre o pó; 26e
depois que tiverem destruído esta
minha pele, na minha carne, verei a
Deus. 27Eu mesmo o verei, meus olhos
o contemplarão, e não os olhos de outros”. - Palavra do Senhor.
AS.: Graças a Deus!

6. SALMO RESPONSORIAL (Sl 26)
Lecionário Dominical, P. 1062 nº. 03

Refrão: O Senhor é minha luz e
salvação.
SALMISTA: O Senhor é minha luz e
salvação; / de quem eu terei medo? O
Senhor é a proteção da minha vida: /
perante quem eu tremerei?
SALMISTA: A minha alma tem sede de
Deus/ e deseja o Deus vivo. / Quando
terei a alegria de ver / a face de Deus?
SALMISTA: 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.
SALMISTA: Ó Senhor, ouvi a voz do
meu apelo, / atendei por compaixão! /
Não afasteis em vossa ira o vosso
servo, / sois vós o meu auxílio!
SALMISTA: Sei que a bondade do
Senhor eu hei de ver / na terra dos
viventes. Espera no Senhor e tem coragem, / espera no Senhor!
7. 2ª LEITURA (1Cor 15, 20-23)
Lecionário Dominical, P. 1073 nº. 7

Leitor(a): Leitura da Primeira Carta
de São Paulo aos Coríntios.
Irmãos: 20Cristo ressuscitou dos mortos
como primícias dos que morreram.
21
Com efeito, por um homem veio a
morte e é também por um homem que
vem a ressurreição dos mortos. 22Como
em Adão todos morrem, assim
também em Cristo todos reviverão.
23
Porém, cada qual segundo uma
ordem determinada: Em primeiro
lugar, Cristo, como primícias; depois,
os que pertencem a Cristo, por ocasião
da sua vinda. 24ªA seguir, será o fim,
quando ele entregar a realeza a DeusPai. 25Pois é preciso que ele reine até
que todos os seus inimigos estejam

debaixo dos seus pés. 26O último
inimigo a ser destruído é a morte.
27
Com feito, “Deus pôs tudo debaixo
dos seus pés”. Mas quando ele disser:
“Tudo está submetido”, é claro que
estará excluído dessa submissão
aquele que submeteu tudo a Cristo.
28
E, quando todas as nações estiverem
submetidas a ele, então o próprio Filho
se submeterá àquele que lhe
submeteu todas as coisas, para que
Deus seja tudo em todos. Palavra do
Senhor.
AS.: Graças a Deus!
8. ACLAMAÇÃO
Refrão: Aleluia, Aleluia, aleluia!
1. 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.
9. EVANGELHO (Jo 6, 37-40)
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Proclamação do Evangelho de
Jesus Cristo segundo João.
AS.: Glória a vós, Senhor!
PR.: 37Naquele tempo, disse Jesus às
multidões: “Todos os que o Pai me
confia virão a mim, e quando vierem,
não os afastarei. 38Pois eu desci do céu
não para fazer a minha vontade, mas a
vontade daquele que me enviou. 39E
esta é a vontade daquele que me
enviou: que eu não perca nenhum
daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. 40Pois esta é a
vontade do meu Pai: que toda pessoa
que vê o Filho e nele crê tenha a vida
eterna. E eu o ressuscitarei no último
dia.” Palavra da Salvação.
AS.: Glória a vós, Senhor!
10. HOMILIA / REFLEXÃO
Após homilia, momento de silêncio
para oração pessoal.

11. PRECES DA COMUNIDADE
*Sugere-se que a equipe de liturgia
formule preces que expressem a vida
da comunidade.

PR.: Com o coração agradecido
elevemos nossas preces ao Pai

bondoso, que ressuscitou Cristo
dentre os mortos, e pela sua infinita
bondade, nos dará a vida eterna.
Rezemos:
AS.:Pela vossa misericórdia,
fortalecei nossa esperança!
1. Senhor, iluminai a vossa Igreja e
seus pastores, para que testemunhem
sempre a sua fé no Cristo ressuscitado
e levem a todos a vossa promessa de
ressurreição, nós vos pedimos.
2. Senhor, por todos aqueles que se
encontram entristecidos pela morte de
uma pessoa querida: que encontrem
consolo na fé, na solidariedade dos
amigos e na certeza da ressurreição,
nós vos pedimos.
3. 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.
4. Senhor, por todos os nossos irmãos
leigos e leigas que conscientes da
graça batismal morreram professando
sua fé a serviço da evangelização:
para que encontrem em vós a luz da
vida eterna e sejam recebidos na
comunhão dos santos. Nós vos
pedimos.
Animador: Rezemos juntos a oração
pelos fiéis falecidos.
AS.: Ó Deus, 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 com o coração sincero e
que morreram na esperança da
ressurreição descansem em paz. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.

LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
LOUVOR
E AÇÃO
DE GRAÇAS
*Na Celebração da Palavra

Rito de Partilha

ANIMADOR(A): A Palavra de Deus
nos fez pensar naqueles que, tendonos precedido no tempo, deixaramnos uma herança de vida, vivida na fé,
no sacrifício e no trabalho.
Comungando, manifestemos nossa
solicitude cristã por eles, na esperança
de vida eterna para eles e para nós.
Façamos nossa oferta.
AS.: Os cristãos tinham tudo em
comum, dividiam seus bens com
alegria. Deus espera que os dons de
cada um se repartam com amor no
dia a dia.
No desejo de sempre repartimos,
Nossos bens, elevemos nossa voz. / Ao
trazer nossa oferta para o altar / Em
que Deus vai se dar a todos nós
ORAÇÃO DE AÇÃO DE GRAÇAS
Enquanto o Presidente faz uma breve
motivação, o ministro extraordinário da
Eucaristia traz o Pão Consagrado e o
coloca sobre o altar, podendo-se
cantar:

AS.: 1.Nós te damos muitas graças, / Ó
Pai Santo, ó Senhor! / Por teu nome
que nos deste / Em Jesus, teu servidor.
Refrão: Glória a ti, Senhor, / Graças e
louvor!
2. Dás a todos o alimento / Que a terra
lhes produz. / Para nós tu reservaste /
O pão vivo que é Jesus.
PR.: Nós vos damos graças, ó Deus da
vida, porque, lembrando nossos
mortos, podemos celebrar a vida, pois,
na comunhão do vosso amor, renovais
em nossos corações a esperança de
ressurreição.
AS.: Nós vos louvamos com todo o
nosso amor e vos damos graças
neste santo louvor!
PR.: O Senhor esteja convosco.
AS.: Ele está no meio de nós.
PR.: Demos graças ao Senhor, nosso
Deus.
AS.: É nosso dever e nossa salvação.
PR.: Ao Deus da perene luz, Por Cristo
Jesus, da vida senhor. / A nós seu Filho
enviou e da escravidão o mundo
livrou.
PR.: Ao Pai do céu demos glória: na
vida e na morte é o Senhor da História!
/ Em Cristo as chaves da glória:

seguindo sua lei, a partida é vitória!
PR.: Porque se a morte é tristeza, u'a
nova certeza a nós consolou. / A vida
não é tirada, mas é transformada em
outra melhor!
PR.: Desfeita esta habitação, na eterna
mansão, a luz, o esplendor! /E o povo
louva e agradece unido na prece que o
Cristo ensinou.
PR.: Recebei o louvor de todo o
universo e de vossos filhos aqui
reunidos em nome de Jesus presente
neste altar através do Pão Eucarístico
que iremos comungar.
Rito de Comunhão
PR.: O Deus que a comunhão do corpo
do vosso Filho nos dê a luz que nos
ajuda a reconhecer seu dom e a elevar
nossa ação de graças.
Recebei a
prece que elevamos a vós com as
palavras que Jesus nos ensinou:
AS.: Pai Nosso...
Segue-se o Rito da Paz

PR.: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o
pecado do mundo.
AS.: Senhor, eu não sou digno.
LITURGIA
EUCARÍSTICA
LITURGIA
EUCARÍSTICA
12. CANTO DE APRESENTAÇÃO DAS
OFERENDAS
1 - Quem vai com lágrimas lançando a
semente, / e só cansado, após
trabalho o corpo deita, / prepare
cantos para a festa da colheita: / Deus
lhe dará com abundância os seus
bens!
Senhor Deus Pai sejas bendito / por
este vinho e pelo pão. / Por toda dor
e cada grito / que se faz vida em
comunhão!
2 - Quem come o pão do seu suor e
sofrimento, / e, solidário, une a sua à
dor alheia, / prepare o dia para a
grande e farta Ceia: / o próprio Deus
lhe servirá a refeição!
3 - Quem se faz trigo e como dom a
vida entrega, / na luta por um mundo
justo e fraterno, / prepare a vida para a
luz do Sol eterno: / Deus será nele a
total ressurreição!
13. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
PR.: Acolhei, ó Deus, as nossas
oferendas por nossos irmãos e irmãs

que partiram, para que sejam
introduzidos na glória com o Cristo,
que une os mortos e os vivos no seu
mistério de amor. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém
14. ORAÇÃO EUCARÍSTICA II
Prefácio dos Fiéis Defuntos I (Missal
Romano, p. 462)

PR.: Na verdade, é justo e necessário,
é nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todopoderoso, por Cristo, Senhor nosso.
Nele brilhou para nós a esperança da
feliz ressurreição. E, aos que a certeza
da morte entristece, a promessa da
imortalidade consola. Senhor, para os
que crêem em vós, a vida não é tirada,
mas transformada. E, desfeito nosso
corpo mortal, nos é dado, nos céus,
um corpo imperecível. Enquanto
esperamos a realização de vossas
promessas, com os anjos e com todos
os santos, nós vos aclamamos
cantando (dizendo) a uma só voz:
AS.: Santo, Santo, Santo...
PR.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e
fonte de toda santidade. Santificai,
pois, estas oferendas derramando
sobre elas o vosso Espírito, a fim de
que se tornem para nós o Corpo e † o
Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e
Senhor nosso.
AS.: Santificai nossa oferenda, ó
Senhor!
PR.: Estando para ser entregue e
abraçando livremente a paixão, ele
tomou o pão, deu graças, e o partiu e
deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE
POR VÓS.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele
tomou o cálice em suas mãos, deu
graças novamente, e o deu a seus
discípulos, dizendo:
TOMAI, TODOS, E BEBEI: ESTE É O
CÁLICE DO MEU SANGUE, O
SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA
REMISSÃO DOS PECADOS.

FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM.
Eis o mistério da fé!
AS.: Todas as vezes que comemos
deste pão e bebemos deste cálice
anunciamos Senhor a vossa morte
enquanto esperamos vossa vinda.
PR.: Celebrando, pois, a memória da
morte e ressurreição do vosso Filho,
nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da
vida e o cálice da salvação; e vos
agradecemos porque nos tornastes
dignos de estar aqui na vossa
presença e vos servir.
AS.: Recebei, ó Senhor, a nossa
oferta!
PR.: E nós vos suplicamos que,
participando do Corpo e Sangue de
Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito
Santo num só corpo.
AS.: Fazei de nós um só corpo e um
só espírito!
PR.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja que se faz presente pelo mundo
inteiro: que ela cresça na caridade,
com o Papa Francisco, com o nosso
Bispo Marco Aurélio, com Evaristo
Pascoal, bispo da Ilha de Marajó,
nossa Igreja irmã, e todos os ministros
do vosso povo.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa
Igreja!
PR.: Lembrai-vos também dos nossos
irmãos e irmãs que morreram na
esperança da ressurreição e de todos
os que partiram desta vida: acolhei-os
junto a vós na luz da vossa face.
AS.: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos!
PR.: Enfim, nós vos pedimos, tende
piedade de todos nós e dai-nos
participar da vida eterna, com a
Virgem Maria, Mãe de Deus, com São
José, seu esposo, com os santos
Apóstolos e todos os que neste mundo
vos serviram, a fim de vos louvarmos e
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso
Filho.
AS.: Concedei-nos o convívio dos
eleitos!
PR.: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a
vós, Deus Pai todo poderoso, na
unidade do Espírito Santo, toda a
honra e toda a glória, agora e para
sempre.
AS.: Amém.
RITO DA COMUNHÃO

15. ORAÇÃO DO PAI-NOSSO
PR.: Rezemos com amor e confiança a
oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
AS.: Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome;
venha a nós o vosso reino, seja feita
a vossa vontade, assim na terra
como no céu; o pão nosso de cada
dia nos daí hoje, perdoai-nos as
nossas ofensas, assim como nós
perdoamos a quem nos tem
ofendido, e não nos deixeis cair em
tentação, mas livrai-nos do mal.
PR.: Livrai-nos de todos os males, ó
Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia,
sejamos sempre livres do pecado e
protegidos de todos os perigos,
enquanto, vivendo a esperança,
aguardamos a vinda do Cristo
Salvador.
AS.: Vosso é o reino, o poder e a
glória para sempre!
ORAÇÃO PELA PAZ
PR.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos
vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz,
eu vos dou a minha paz. Não olheis os
nossos pecados, mas a fé que anima
vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso
desejo, a paz e a unidade. Vós, que
sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo.
AS.: Amém!
PR.: A paz do Senhor esteja sempre
convosco.
AS.: O amor de Cristo nos uniu.
A saudação e antífona de comunhão
ficam a critério do presidente

AS.: Cordeiro de Deus que tirais o
pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, tende piedade
de nós. / Cordeiro de Deus que tirais
o pecado do mundo, dai-nos a paz.
16. CANTO DE COMUNHÃO
1. Pelos prados e campinas
verdejantes eu vou / É o Senhor que
me leva a descansar. / Junto às fontes
de águas puras repousantes eu vou. /
Minhas forças o Senhor vai animar.
Refrão: Tu és, Senhor, o meu pastor,
/ Por isso nada em minha vida

faltará! / Tu és, Senhor, o meu
pastor, / Por isso nada em minha
vida faltará!
2. Nos caminhos mais seguros junto
d'Ele eu vou. / E pra sempre o seu
nome eu honrarei! / Se eu encontro mil
abismos nos caminhos eu vou. /
Segurança sempre tenho em suas
mãos!
3. Ao banquete em sua casa muito
alegre eu vou. / Um lugar em sua mesa
me preparou. / Ele unge minha fronte e
me faz ser feliz, / E transborda a minha
taça em seu amor!
4. Com alegria e esperança
caminhando eu vou. / Minha vida está
sempre em suas mãos. / E na casa do
Senhor eu irei habitar, / E este canto
para sempre irei cantar!
Canto II
Quem habitará na tua casa, Senhor /
quem repousará na tua santa
montanha?
1. Aquele que caminha, apesar da
noite e do vento/ fitando, sem cessar,
a tua estrela/. No céu o acolherás!
2. Aquele que não deixa o manto da
verdade/ e põe sua força na arma da
fé/ no céu o acolherás!
3. Aqueles que fecha seus ouvidos à
canção do mal/ e só abre a boca para
proferir o bem/. No céu o acolherás!
4. Aquele que não se cansa de
estender a mão aos fadigados/ e sabe
repartir o resto do seu pão/ no céu o
acolherás!
5. Aquele que conserva a paz no
vendaval do medo/ e só pensa em
proteger os seus irmãos do perigo/ no
céu o acolherás!
6. Aquele que só se detém para
recobrar a força/ e só dorme com o
corpo fatigado/. No céu o acolherás!
7. Aquele que canta a glória do Pai, / e
do Filho e do Espírito Santo/ agora e
como sempre e na eternidade/. No céu
o acolherás!
Momento de silêncio para
oração pessoal.

17. ORAÇÃO DEPOIS DA
COMUNHÃO
PR.: Fazei, ó Pai, que os vossos filhos e

filhas, pelos quais celebramos este
sacramento pascal, cheguem à luz e à
paz da vossa casa. Por Cristo, nosso
Senhor.
AS.: Amém.
RITOS
FINAIS
RITOS
FINAIS
18. BÊNÇÃO FINAL
(Missal Romano, p. 530 n°20)

PR.: O Deus de toda a consolação vos
dê a sua bênção, ele que na sua
bondade criou o ser humano e deu aos
que crêem em seu Filho ressuscitado a
esperança da ressurreição.
AS.: Amém!
PR.: Deus nos conceda o perdão dos
pecados, e a todos os que morreram, a
paz e a luz eterna.
AS.: Amém!
PR.: E todos nós, crendo que Cristo
ressuscitou dentre os mortos, vivamos
eternamente com ele.
AS.: Amém!
PR.: Abençoe-vos Deus todopoderoso, Pai e Filho † e Espírito
Santo.
AS.: Amém!
A despedida fica a critério do
presidente

19. CANTO FINAL
Maria, ó Mãe cheia de graça. / Maria
protege os filhos teus. / Maria,
Maria, nós queremos contigo, estar
nos céus!
1. Aqui servimos a Igreja do teu Filho, /
sob o teu Imaculado Coração. / Dá-nos
a benção, e nós faremos / de nossa
vida uma constante oblação.
2. A nossa vida é feita de esperança, /
paz e flores nós queremos semear. /
Felicidade somente alcança / quem,
cada dia, se dispõe a caminhar.
3. Ah! Quem me dera poder estar
agora / festejando, lá no céu, Nosso
Senhor! ... / Mas sei que chega a minha
hora /e então, feliz, eu cantarei o seu
louvor.
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