COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS
02 de novembro de 2020
“SEI QUE A BONDADE DO SENHOR EU HEI DE VER NA TERRA DOS
VIVENTES” (Sl 26)
PREPARANDO O AMBIENTE: Prepare-se interiormente para a Leitura Orante de hoje,
quando recordamos todos os irmãos e irmãs que faleceram. Suplicamos a eles e a elas,
pela misericórdia de Deus, que descansem em paz.
Tenha sobre a mesa um crucifixo, flores, uma vela e uma lista contendo os nomes de todos
os entes queridos já falecidos: familiares, conhecidos, amigos. Reze por eles e com eles.
CANTO DE ABERTURA: A vida para quem acredita.
https://www.youtube.com/watch?v=9LmzEnmq7Wg
A vida pra quem acredita
Não é passageira ilusão
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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
No céu não haverá tristeza
Doença, nem sombra de dor
E o prêmio da fé é a certeza
De viver feliz com o Senhor
O Cristo será neste dia
A luz que há de em todos brilhar
A Ele imortal melodia
Os eleitos hão de entoar
Dirigente: É Deus, Uno e Trino, quem nos reúne em seu amor comunhão: Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
Dir.: A graça e a paz de Deus, nosso Pai e de Jesus Cristo, pela ação do Espírito Santo,
estejam junto de nós.
T. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo.
INTRODUZINDO O MISTÉRIO DA PALAVRA QUE VAMOS REZAR: A celebração de hoje nos
recorda que “na Casa do Pai há muitas moradas” (Jo 14,2). A esperança de estarmos um
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dia junto do Senhor e daqueles que amamos e que já partiram deste mundo, nos dá um
ânimo renovado diante do mistério da morte. Recordamo-nos, assim, de que a morte não
tem a última palavra, pois esta foi vencida pela Vida, afinal “Cristo Ressuscitou, como
primícias dos que morreram” (cf. 1Cor 15,20).
MEMÓRIA DOS FALECIDOS
D. São Paulo diz: "Como Jesus morreu e ressuscitou, Deus ressuscitará os que nele
morreram". Façamos memória dos falecidos pelos quais hoje queremos rezar (leia serena
e tranquilamente, em espírito de fé na ressurreição, os nomes dos falecidos). Após a
leitura, ouça o refrão orante abaixo:
QUEM POR MIM PERDE A VIDA: https://www.youtube.com/watch?v=DeUJ8T_uhLQ
INCIAL1

ORAÇÃO
Ó Deus de toda consolação, escuta com bondade as preces e aumenta a nossa fé no Cristo
Ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na ressurreição de todos os teus
filhos e filhas, por quem suplicamos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
ACOLHENDO A PALAVRA DO EVANGELHO: A Palavra está perto de ti.
https://www.youtube.com/watch?v=BU9zUi4N3Yc
A PALAVRA ESTÁ PERTO DE TI, EM TUA BOCA, EM TEU CORAÇÃO.
LEITURA: Jo 14, 1-6. Faça a leitura do Evangelho quantas vezes julgar necessário, fixando
as palavras que mais lhe chamarem a sua atenção.
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MEDITAÇÃO: O que o texto a você? Lendo o Evangelho, que palavra ou versículo lhe
pareceu direcionado a você? Vamos meditar um pouco sobre o texto lido, auxiliados
pelos comentários abaixo.
Durante a leitura, você perceberá que estamos diante de um texto no qual Jesus mostra
que uma das maiores preocupações do ser humano é ser imortal, ou seja, não passar pela
morte. Porém, Jesus diz: “Não se perturbe o vosso coração! Credes em Deus, crede em
mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito”
(Jo 14, 1). Na sequência, Jesus dirá que seu desejo é que todos estejam com Ele nessa
morada e ensinará como chegar a ela. Qual é o caminho que nos ensina?
Assim como falou aos discípulos, Jesus hoje nos fala também: “Eu sou o Caminho, a
Verdade e a Vida”! Sabemos que Jesus já veio até nós e que opera milagres na nossa vida.
Que Ele realiza as obras do Pai e nos revela a Sua Face nos momentos de oração, de
adoração, quando meditamos com a Sua Palavra. No entanto, a nós falta nos apossarmos
da Fé. A fé em Jesus é o Caminho que nos leva ao Pai. Somente dessa maneira é que
chegaremos à morada que nos foi preparada. Ninguém chegará ao Pai por si mesmo, Jesus
é a estrada pela qual nós caminhamos até a morada de Deus. Jesus é a Verdade que nos
tira da ignorância e da mentira do mundo. Jesus é a Vida nova que o Pai veio nos dar.
“O dia de todos os falecidos, particularmente dos que adormeceram em Cristo, é sempre
triste pela saudade que deixam quando partem. Separações são sempre difíceis, o coração
fica apertado, mas um reencontro é sempre possível. Até logo, ou até mais ver, uns vão,
outros vêm e um dia nos cruzamos. Quando, porém, alguém parte levado pela morte, a
dor não é só maior. É diferente.
A morte é sempre um mistério e, por maior que seja a nossa fé, as interrogações nos
dominam. Vamos nos encontrar, não nas encruzilhadas da vida nem em seu retorno.
Vamos nos encontrar, quando eu for ao seu encontro. Esperamos sem pressa. A fé nos
ajuda. Cremos em Jesus, que é o verdadeiro caminho que leva à vida. Cremos que na casa
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do Pai há um lugar preparado para nós, cremos, enfim, que a vida continua e vamos todos
ressuscitar. Se assim é a nossa convicção de fé, a nossa esperança, temos que concluir,
necessariamente: quem parte dá início a uma bela viagem e só pode partir feliz. Nós
estamos tristes. Quem parte está alegre. Deixemos que parta e esperemos a nossa vez.
Sabemos quem é o caminho pelo qual se vai ao Pai. Vale a recomendação de Paulo: viver
aqui unido a Cristo, para continuar na mesma missão”2.
ORAÇÃO: Deus é Pai e acolhe as preces de seus filhos e filhas.
Dir.: Elevemos nossas preces ao Pai de Misericórdia e Deus de toda Consolação,
suplicando a salvação e a paz para os vivos e para os falecidos.
1. Pelo papa, pelos bispos, sacerdotes, diáconos, religiosos e religiosas falecidos,
especialmente aqueles dos quais recebemos, um dia, ajuda espiritual, a fim de que sejam
recebidos na comunhão dos santos, rezemos:
T. SENHOR, ESCUTAI A NOSSA PRECE.
2. Pelos nossos familiares, amigos e benfeitores, que já partiram desta vida, a fim de que
sejam acolhidos nas moradas eternas, rezemos:
3. Pelos mortos na pandemia, na violência da cidade e do campo, pelas vítimas da fome e
do abandono, pelos que morreram sem assistência médica e humana, rezemos:
4. Por todos os fiéis falecidos, a fim de que, libertos de todos os pecados, sejam acolhidos
pelo Senhor no esplendor da glória eterna, rezemos:
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5. Por nós, que hoje nos reunimos para apresentar a Deus nossa saudade, para que a fé
na ressurreição e na vida eterna seja o nosso sustento, e saibamos preparar, também, o
nosso dia de encontro com o Altíssimo, rezemos ao Senhor:
(Outros pedidos)
Dir.: Senhor, que a nossa oração possa socorrer as almas dos vossos fiéis falecidos,
libertando-as de todos os pecados, para que sejam acolhidas no esplendor de vossa face.
Por Cristo, nosso Senhor.
T. Amém.
CONTEMPLAÇÃO: Qual novo olhar a Palavra meditada despertou em você? Qual atitude
você deseja viver hoje, como sinal de vida nova orientada pelo Senhor?
BÊNÇÃO: A bênção de Deus nos fortalece e acalma nossos corações.
Dir.: O Deus de toda consolação vos dê a sua bênção, Ele que, na sua bondade, criou o ser
humano e deu aos que creem em seu Filho ressuscitado a esperança da ressurreição.
T. Amém.
Dir.: Deus nos conceda o perdão dos pecados, e a todos os que morreram, a paz e a luz
eterna.
T. Amém.
Dir.: E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos eternamente
com ele.
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T. Amém.
EM NOME DO PAI, E DO FILHO E DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM.
REFRÃO MEDITATIVO FINAL: Amanhã se eu acordar
https://www.youtube.com/watch?v=Zf1GAYVv9N4
AMANHÃ, SE EU ACORDAR,
DEUS ESTARÁ COMIGO.
E SE EU NÃO ACORDAR,
ESTAREI COM ELE! (BIS)
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