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Sentenças Introdutórias 
Oficiante -  Eu sou a Ressurreição e a vida, diz o Senhor, o que crê em mim, ainda que esteja morto viverá; 
Todos -   E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. 
Oficiante -  Sabemos que o nosso Redentor vive e que, ao final, se levantará sobre a terra. 
Todos -   Continuemos com os nossos olhos fixos em Jesus, pois dele depende a nossa fé. 
Oficiante -  E virá e nos ressuscitará, e veremos a Deus, sim, e nossos olhos contemplarão a um amigo e não a 

um estranho. 
Todos -   E habitaremos com Ele para sempre. 
Oficiante -  Felizes aqueles que morrem no Senhor! Sim, diz o Espírito, pois descansam de seus trabalhos. 
Todos -   Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo! 
Oficiante -  O Senhor Onipotente estabeleceu seu Reino Eterno! 
Todos -   Exultemos e alegremo-nos na sua glória! 
Oficiante -  Bendito seja Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. 
Todos -   Bendito seja o seu Reino agora e sempre. Amém. 
 

Kyrie 
Todos -   Senhor, tem piedade de nós, 
  Cristo, tem piedade de nós; 
  Senhor, tem piedade de nós. 
 

Confissão 
Oficiante -  Cristo nos chama a partilhar do banquete celestial do seu amor para com todos os santos e santas da 

terra e do céu. Abrindo o nosso coração, e arrependendo-nos de nossos pecados, peçamos perdão e 
misericórdia. 

Todos -   Perdoa nossos pecados. 
Oficiante -  Senhor, nos escolheste para espalhar a fé que salva e liberta. Nós, porém, ficamos calados perante a 

descrença. Senhor Misericordioso: 
Todos -   Perdoa nossos pecados. 
Oficiante -  Cristo, nos enviaste a anunciar a esperança aos desanimados. Nós, porém, ficamos indiferentes 

perante o desespero dos outros. Senhor misericordioso: 
Todos -   Perdoa nossos pecados. 
Oficiante -  Senhor, nos chamaste para pregar o amor entre todos. Nós, porém, acabamos nos conformando com 

o ódio e a violência. Senhor misericordioso: 
Todos -   Perdoa nossos pecados. 
 

Diálogo absolvitório 
Oficiante -  Deus Todo-poderoso tenha misericórdia de vós, perdoe os nossos pecados e vos mantenha no 

caminho da vida eterna. 
Todos -  Deus Todo-poderoso tenha misericórdia de ti, perdoe os teus pecados e te mantenha no caminho da 

vida eterna. Amém. 
 

Coleta do Dia 
Oficiante -  O Espírito do Senhor seja convosco. 
Todos -   Seja também contigo. 
Oficiante -  Oremos. 

Onipotente Deus, lembramos hoje, na tua presença, dos fiéis falecidos [aqui poderá se nomear], e te 
rogamos que, tendo-lhe aberto as portas de uma vida mais abundante, cada vez mais os recebas no 



teu serviço jubiloso, a fim de que contigo e com todos os que te servirem fielmente nesta vida, 
participem da eterna vitória de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito 
Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. 

 

Leitura da Palavra de Deus 
A Palavra de Deus escrita no Livro _________, capítulo ___, começando com o versículo ___ ao ___. 
 

* No final da leitura será dito: 
 

Leitor -   Palavra do Senhor. 
Todos -   Demos graças a Deus. 
 

Salmo 
 

* Após a leitura seja dito o Gloria Patri: 
 

Oficiante -  Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo; 
Todos -   Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. 
 

A Palavra de Deus escrita na Epístola _________, capítulo ___, começando com o versículo ___ ao ___. 
 

* No final da leitura será dito: 
 

Leitor -   Palavra do Senhor. 
Todos -   Demos graças a Deus. 
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Sermão 
 

Credo 
Creio em Deus Pai Todo-poderoso; 
Criador do céu e da terra; 
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor: 
O qual foi concebido por obra do Espírito Santo. 
Nasceu da Virgem Maria: 
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, 
Foi crucificado, morto, e sepultado: 
Desceu ao Hades; 
Ressuscitou ao terceiro dia: 
Subiu ao Céu; 
E está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-poderoso: 
Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. 
Creio no Espírito Santo: 
Na Santa Igreja Católica: 
Na Comunhão dos Santos: 
Na remissão dos pecados: 
Na ressurreição do corpo: 
E na Vida Eterna. Amém. 

 

Orações 
Oficiante -  O Espírito do Senhor seja convosco. 
Todos -   Seja também contigo. 
Oficiante -  Ouve, ó Senhor, as nossas orações. 
Todos -   E chegue a Ti, o nosso clamor. 



Oficiante -  Oremos como o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou: 
Todos -   Pai nosso, que estás nos céus, Santificado seja o teu Nome, Venha o teu Reino, Seja feita a tua 

vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa as nossas 
dívidas, Assim como nós também perdíamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em 
tentação, Mas livra-nos do mal, pois teu é o Reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. 

Oficiante -  Em paz oremos ao Senhor. Jesus, Pão do Céu, que satisfazes os famintos com coisas boas: dá-nos 
partilhar com todos os fiéis que partiram, no banquete de teu Reino Celestial. 

Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Jesus, Luz do Mundo, que deste aos cegos a vista e aos incrédulos a iluminação da fé: concede a 

todos os que vivem nas trevas a tua eterna luz e glória. 
Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Jesus, Filho do Deus Vivo, que chamaste o teu amigo Lázaro, da morte para a vida: em tua 

misericórdia, dá-nos a plenitude da Vida Eterna. 
Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Jesus Salvador Crucificado. Por tua morte trouxeste a esperança para todos: Conforta e sustém a 

todos os entristecidos. 
Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Jesus, Caminho, Verdade e Vida. Conduziste teu discípulo Tomé da dúvida para a fé. Concede a 

todos os aflitos e desesperançados a certeza e a fé. 
Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Jesus, nosso amado Mestre, auxilia-nos, suplicamos-te, em meio a tudo o que não podemos 

compreender, a crer e confiar na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, e na ressurreição 
para a vida sem fim. 

Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Jesus, Redentor da humanidade, concede-nos graça para confiar nossos queridos entes falecidos ao 

teu amor inesgotável; recebe-os nos braços da tua misericórdia e lembra-te deles segundo o favor que 
mostras para com o teu povo. 

Todos -   Ouve-nos, ó Senhor Ressurreto, que és nossa vida e ressurreição. 
Oficiante -  Ó Senhor, Pai amoroso, que teu amor infinito e misericordioso abrace toda a Igreja nos céus e na 

terra. Em especial, recebe a nossa gratidão pelas vidas e testemunhos de todos os teus filhos 
falecidos, cujos nomes gravados em nossos corações apresentamos diante do teu altar. Por Teu 
Espírito Santo, torna-nos numa só comunhão com eles e com Cristo, e num só ministério a todo o 
mundo, até a vitória final de teu Filho e sua Segunda Vinda, e que então participemos com eles e com 
todos os teus santos e santas do Banquete Celestial. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. 
Amém. 
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Orações Conclusivas 
Oficiante -  Ó Deus, que pela gloriosa ressurreição de teu Filho Jesus Cristo, destruíste a morte e nos deste vida 

eterna. Concede que teus filhos [nomes], ressuscitados com Cristo, conheçam o poder de sua 
presença e se regozijam em sua eterna glória, o qual, contigo e o Espírito Santo vive e reina, um só 
Deus pelos séculos dos séculos. Amém.  
Pai de Todos nós, pedimos-te por aqueles a quem amamos e que já não vemos. Concede-lhes a tua 
paz. Que tua luz perpétua brilhe sobre eles e, em tua amorosa sabedoria e poder infinito, opera neles 
os santos desígnios de tua perfeita vontade, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. 
Ó Senhor, alenta-nos durante o dia desta vida turbulenta, até que se alonguem as sombras e a tarde 
venha, o rumor do mundo emudeça, a febre da vida se acalme, e o nosso trabalho esteja feito. 
Concede-nos então, em tua misericórdia, um seguro abrigo, e santo repouso, e finalmente a paz; por 
Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. 
A Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam 
com todos nós para sempre. Amém. 
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