
COMEMORAÇÃO DE TODOS OS 
FIÉIS DEFUNTOS

02 de novembro de 2016
Ano C - Roxo

“Na casa de meu Pai há muitas  moradas.”

RITOS INICIAIS

01. AMBIENTAÇÃO 
Coment.: Celebramos, hoje, a salvação divina 
com a fé e a esperança misturada à saudade de 
parentes e amigos que partiram desta vida. Diante 
do mistério da morte, por mais dolorida que seja 
a separação, como cristãos não desesperamos, 
mas nos tornamos serenos, silenciosos e respeito-
samente confiamos que a serenidade e o silêncio 
sejam preces agradáveis aos olhos de Deus. Em 
pleno Ano da Misericórdia, quando a Igreja se 
debruça sobre essa realidade bonita de nossa 
fé, percebemos o lugar importante que ocupa a 
ressurreição de Cristo – certeza de nossa ressur-
reição – na doutrina cristã. Essa fé nos permite 
celebrar, com esperança, a memória de todos os 
que nos precederam na partida deste mundo para 
a eternidade.

06. ORAÇÃO DO DIA
Presid.: Ó Deus, fizestes o vosso Filho único 
vencer a morte e subir ao céu. Concedei a vos-
sos filhos e filhas superar a mortalidade desta 
vida e contemplar eternamente a vós, Criador 
e Redentor de todos.  Por N.S.J.C...

LITURGIA DA PALAVRA

Coment.: Nossa vida poderá ser comparada 
a uma grande viagem que termina na hora da 
morte. O modo do cristão prosseguir nessa 
viagem ilumina-se na fé e na esperança, que 
alimenta a certeza, de um dia viver plenamen-
te no santuário eterno, como nos prometeu 
Jesus. 

I LEITURA - Sb 3, 1-9

07. LEITURA DO LIVRO DA SABEDORIA
1A vida dos justos está nas mãos de Deus, e 
nenhum tormento os atingirá. 2Aos olhos dos 
insensatos parecem ter morrido; sua saída 
do mundo foi considerada uma desgraça, 3e 
sua partida do meio de nós, uma destruição; 
mas eles estão em paz. 4Aos olhos dos ho-
mens parecem ter sido castigados, mas sua 
esperança é cheia de imortalidade; 5tendo 
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02. CANTO INICIAL
1. Vou cantar, entoar um canto novo, vou sair, 

chamar o povo pra louvar, aleluia! Assim toda 
criatura, nossa terra, sol e lua vão louvar e 
cantar.

Ref.: Se alguém te louva em silêncio tu aco-
lhes, ó Senhor, sua oração. Se alguém entoa 
um canto novo tu acolhes, ó Senhor, sua 
canção! Aleluia!

2. É feliz quem em ti fez a morada, vida nova, 
outra casa pra ficar, aleluia! Tu preparas mesa 
farta e alimentas pra jornada, dando amor, luz 
e paz.

3. O nascer de uma aurora radiante vai dourando 
a cada instante os trigais, aleluia! Os pequenos 
e sofridos, nos teus braços acolhidos, vão lou-
var e cantar.

03. SAUDAÇÃO E ACOLHIDA

04. ATO PENITENCIAL
Presid.: O Senhor Jesus, que nos convida à mesa 
da Palavra e da Eucaristia nos convida à conver-
são. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos 
com confiança a misericórdia do Pai. 

05. CANTO PENITENCIAL (Apostila 85º Encontro)
Solo: Tende compaixão de nós, Senhor!
Todo: Porque somos pecadores.
Solo: Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia!
Todos: E dai-nos a vossa salvação.

Presid.: Deus todo-poderoso, tenha compaixão de 
nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à 
vida eterna.
Todos: Amém.

Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!
Presid.: Cristo, tende piedade de nós!
Todos: Cristo, tende piedade de nós!
Presid.: Senhor, tende piedade de nós!
Todos: Senhor, tende piedade de nós!



II LEITURA – Rm 6, 3-4.8.9

09. LEITURA DA CARTA DE SÃO PAULO 
AOS ROMANOS
Irmãos: 3será que ignoreis que todos nós, ba-
tizados em Jesus Cristo, é na sua morte que 
fomos batizados? 4Pelo batismo na sua mor-
te, fomo sepultados com ele, para que, como 
Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do 
Pai, assim também nós levemos uma vida 
nova. 8Se, pois, morremos com Cristo, cre-
mos que também viveremos com ele. 9Sabe-
mos que Cristo ressuscitado dos mortos não 
morre mais; a morte já não tem poder sobre 
ele. Palavra do Senhor. 

EVANGELHO – Jo 14, 1-6

10. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
     (Apostila 82º Encontro)
Ref.: Alê, alê, aleluia! (bis) Alê, alê, aleluia, 

alê, aleluia! (bis)
1. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, 

ninguém chega ao Pai senão por mim.
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LITURGIA EUCARÍSTICA

15. CANTO DAS OFERENDAS
Ref.: Lá, laia, etc.
1. Quando o trigo amadurece e do sol rece-

be a cor; quando a uva se torna prece, na 
oferta do nosso amor... Damos graças pela 
vida derramada neste chão, pois és tu, ó 
Deus da vida, quem dá vida à criação! (bis)

2. Os presentes da natureza, o amor do 
coração; o teu povo canta a certeza, traz a 
vida em procissão. Abençoa nossa vida, o 
trabalho redentor, as colheitas repartidas, 
para celebrar o amor! (bis)

08. SALMO RESPONSORIAL – Sl 24(25)
     (Melodia: “Provai e vede”- 92º encontro)
Ref.: Senhor, meu Deus, a vós elevo a 

minha alma! (bis)
1. Recordai, Senhor meu Deus, vossa 

ternura, e a vossa compaixão, que são 
eternas! De mim lembrai-vos, porque sois 
misericórdia, e sois bondade sem limites, 
ó Senhor!

2. Aliviai meu coração de tanta angústia, e 
libertai-me das minhas aflições! Considerai 
minha miséria e sofrimento, e concedei 
vosso perdão aos meus pecados!

3. Defendei a minha vida e libertai-me, em 
vós confio, que eu não seja envergonhado! 
Que a retidão e a inocência me protejam, 
pois em vós eu coloquei minha esperança!

11. PROCLAMAÇÃO DO EVANGELHO DE 
JESUS CRISTO SEGUNDO JOÃO
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: 
1“Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé 
em Deus, tende fé em mim também. 2Na casa 
de meu há muitas moradas. Se assim não 
fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar 
para vós, 3e quando eu tiver ido preparar-vos 
um lugar, voltarei e levarei vocês comigo, a fim 
de que onde eu estiver estejais também vós. 4E 
para onde eu vou, vós conheceis o caminho”. 
5Tomé disse a Jesus: “Senhor, nós não sabe-
mos para onde vais. Como podemos conhecer 
o caminho?” 6Jesus respondeu: “Eu sou o Ca-
minho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai 
senão por mim”. Palavra da Salvação

12. HOMILIA 

13. PROFISSÃO DE FÉ (Creio) 

14. ORAÇÃO DOS FIÉIS

sofrido leves correções, serão cumulados de 
grandes bens, porque Deus os pôs à prova 
e os achou dignos de si. 6Provou-os como 
se prova o ouro no fogo e aceitou-os como 
ofertas de holocausto; 7no dia do seu julga-
mento hão de brilhar, correndo como cente-
lhas no meio da palha; 8vão julgar as nações 
e dominar os povos, e o Senhor reinará sobre 
eles para sempre. 9Os que nele confiam com-
preenderão a verdade, e os que perseveram 
no amor ficarão junto dele, porque a graça e 
a misericórdia são para seus eleitos. Palavra 
do Senhor.



16. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
Presid.: Acolhei, ó Deus, a nossa oferenda em 
favor de todos os que adormeceram em Cristo, 
para que, por este sacrifício, livres dos laços da 
morte, obtenham a vida eterna. Por Cristo, nosso 
Senhor. 

17. PREFÁCIO (MR p. 462)
Presid.: Na verdade, é justo e necessário, é 
nosso dever e salvação Dar-vos graças, sempre 
em todo o lugar, Senhor, Pai santo, Deus eterno 
e todo-poderoso, Por Cristo, senhor nosso. Nele 
brilhou para nós A esperança da feliz ressurrei-
ção. E, aos que a certeza da morte entristece, A 
promessa da imortalidade consola. Senhor, para 
os que creem em vós, A vida não é tirada, mas 
transformada. E, desfeito o nosso corpo mortal,
nos é dado, nos céus, um corpo imperecível. 
E, enquanto esperamos a realização de vossas 
promessas, com os anjos e com todos os san-
tos, nós vos aclamamos cantando (dizendo) a 
uma só voz:  Santo, Santo, Santo

18. ORAÇÃO  EUCARÍSTICA  II  (MR p. 478)
Presid.: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte 
de toda santidade. Santificai, pois, estas oferen-
das, derramando sobre elas o vosso Espírito, a 
fim de que se tornem para nós o Corpo e o San-
gue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso.
Todos: Santificai nossa oferenda, ó Senhor!

Presid.: Estando para ser entregue e abra-
çando 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!
Todos: Anunciamos, Senhor, a vossa morte 
e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus!

Presid.: Celebrando, pois, a memória da morte 
e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferece-
mos, 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.
Todos: Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
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Presid.: E nós vos suplicamos que, participando 
do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos 
pelo Espírito Santo num só corpo. 
Todos: Fazei de nós um só corpo e um só 
espírito!

Presid.: 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 Celso Antônio e todos os ministros 
do vosso povo.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!

Presid.: Lembrai-vos também dos (outros) nos-
sos 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.
Todos: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!

Presid.: Enfim, nós vos pedimos, tende piedade 
de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, 
com a Virgem Maria, mãe de Deus, São José, seu 
esposo e os santos Apóstolos e todos os que nes-
te mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e 
glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
Todos: Concedei-nos o convívio dos eleitos!

Presid.: 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.
Todos: Amém!

Ritos da Comunhão

19. Todos: Pai Nosso...
Presid.: 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 Sal-
vador.
T.: Vosso é o reino, o poder e a glória para sem-
pre.

Presid.: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos 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.
Todos: Amém.

Presid.: A paz do Senhor esteja sempre convosco!
Todos: O amor de Cristo nos uniu.

(Saudação da Paz)

RITOS DA COMUNHÃO



RITOS FINAIS
Exortações Finais e Bênção

22. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
Presid.: Ó Deus, pela Eucaristia que celebramos, 
derramai vossa misericórdia sobre os vossos filhos 
e filhas falecidos; e aos que destes a graça do ba-
tismo, concedei-lhes a plenitude da alegria eterna. 
Por Cristo, nosso Senhor.

23. BÊNÇÃO DA SEPULTURA
Ó Deus, Vós criastes o sol e a terra, e destes o 
lugar às estrelas; renovastes pelo Batismo o homem 
cativo da morte. Mandastes nosso Senhor Jesus 
Cristo, rompidos os laços da morte, ressurgir para 
salvar os que crêem e ressuscitar os membros de 
seu corpo. Olhai, compassivo, estas sepulturas para 
que estes vossos filhos e filhas repousem tranqüilos 
e ressuscitem com os vossos santos. Por N.S.J.C.

02/novembro/preto/p4 02/novembro/roxo/p4

  25. CANTO DE DESPEDIDA
       (92º Encontro)
1. Por melhor que seja alguém, chega o dia em 

que há de faltar. Só o Deus Vivo a palavra 
mantém e jamais Ele há de falhar.

Ref.: Quero cantar ao Senhor, sempre en-
quanto eu viver. Hei de provar seus amor, 
seu valor e seu poder.

2. Nosso Deus põe-se do lado dos famintos e 
injustiçados, dos pobres e oprimidos, dos in-
justamente vencidos.

3. Ele barra o caminho dos maus, que exploram 
sem compaixão; mas dá força ao braço dos 
bons, que sustentam o peso do irmão.

20. CANTO DE COMUNHÃO I
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.

Ref.: Tu és, Senhor, o meu Pastor! Por isso 
nada em minha vida faltará! (bis)

2. Nos caminhos mais seguros, junto dele 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. No 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 trans-
borda 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.

24. BÊNÇÃO DO DIA DE FINADOS
Presid.: O Deus de toda consolação vos dê a sua bên-
ção, ele que na sua bondade criou o ser humano e deu 
aos que crêem em seu Filho ressuscitado a esperança da 
ressurreição.
Todos: Amém.

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

Presid.: E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou den-
tre os mortos, vivamos eternamente com ele.
Todos: Amém.

Presid.: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho X 
e Espírito Santo.
Todos: Amém.

ANOTAÇÕES PARA O DIA DE FINADOS
1. Neste dia, não se ornamenta o altar com flo-

res; e o toque do órgão e de outros instrumentos só 
é permitido para sustentar o canto.

2. Aos que visitarem o cemitério e rezarem, 
mesmo que só mentalmente, pelos defuntos, con-
cede-se uma Indulgência Plenária, só aplicável aos 
defuntos: diariamente, do dia 1º ao dia 8 de novem-
bro, nas condições costumeiras, isto é: confissão 
sacramental, comunhão eucarística e oração nas 
intenções do Sumo Pontífice; nos restantes dias 
do ano, Indulgência Parcial (Indulgências - Orienta-
ções Litúrgico-pastorais).

3. Ainda neste dia, em todas as igrejas, igual-
mente lucra-se uma Indulgência Plenária, só aplicá-
vel aos defuntos: visitação à igreja, durante a qual 
se deve rezar o Pai nosso e Creio, confissão sacra-
mental, comunhão eucarística e oração na intenção 
do Sumo Pontífice.

21. CANTO DE COMUNHÃO II (92º Encontro)
Como nuvem passageira é 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.Como nuvem 
passageira é nossa vida,/ E não importa./ E 
não importa nem dinheiro nem poder/ Feliz da-
quele que ao chegar aquela hora,/ Está sereno 
e preparado pra morrer.

Somos todos como nuvem passageira./ Não 
importa quantos anos viveremos,/ Ao chegar a 
nossa hora derradeira/ O Senhor perguntará o 
que fizemos./ Lá no céu só vão entrar os amo-
rosos,/ Os que amaram como Deus mandou 
amar./ Quem lutou pra ver feliz outras pesso-
as,/ Eternamente lá no céu irá morar...


