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AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

AMBIENTE: 
No presbitério, menoráh, coluna de vidro: para as intenções e incensório 

Acendimento das velas do Altar e da Palavra – Mantra 
                

“EM VÓS, SENHOR, COLOCAMOS NOSSA ESPERANÇA” 
 

Animador: Irmãos e irmãs, em comunhão com o Deus da vida, e com toda a Igreja, nos 

reunimos nesta Eucaristia para rezar pelos nossos falecidos. Esta celebração da esperança nos 

ajuda a refletir sobre o verdadeiro sentido da vida, e nos convida a viver as bem-aventuranças 

como caminho da felicidade sem fim. Cantemos o louvor de Deus, que faz novas todas as coisas, 

enxuga nossas lágrimas, e dá vida aos nossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em nós, 

cantemos:    

RITOS INICIAIS 
 

PROCISSÃO DE ENTRADA: Cruz, Incenso, Ministros da Palavra e da Eucaristia, Acólitos, Cerimoniário e Padre 

SAUDAÇÃO:  

RECORDAÇÃO DA VIDA:  

Animador: Neste momento solene queremos elevar as nossas preces ao Senhor da Vida. 

Levamos as nossas intenções e aquelas que estão no mais íntimo de nossos corações, pois 

sabemos que a saudade que sentimos destes nossos entes queridos é amenizada pela fé e 

esperança do encontro definitivo na Casa do Pai. Assim, nos diz, Santo Agostinho “Criaste-nos 

para vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto não descansa em vós”.  
(Entrada das intenções, do incenso e das velas) 
 

1º momento: Rezemos por todos os fiéis falecidos no mundo inteiro...  
(Canto: Como a fumaça do incenso... Toque do sino e deposita-se o incenso no braseiro) 
 

2º momento: Rezemos pelos agentes de pastoral de nosso Santuário que faleceram recentemente... 
(Canto: Como a fumaça do incenso... Toque do sino e deposita-se o incenso no braseiro) 
 

3º momento: Rezemos pelos falecidos de nossa Arquidiocese, sobretudo, pelos padres, diáconos 

e todo o clero. (Canto: Como a fumaça do incenso... Toque do sino e deposita-se o incenso no braseiro) 
 

Padre: Rezemos Juntos: 

Ó Deus, que pela morte e Ressurreição de vosso Filho Jesus Cristo nos revelastes o enigma da morte, 

acalmastes nossas angústias e fizestes florescer a semente da eternidade que vós mesmo plantastes em 

nós: Concedei aos vossos filhos e filhas já falecidos a paz definitiva da vossa presença. Enxugai as 

lagrimas dos nossos olhos e dai-nos a alegria da esperança na Ressurreição prometida. Que todos 

aqueles que buscaram o Senhor com o coração sincero e que morreram na esperança da Ressurreição 

descansem em paz. Isto vos pedimos, por Jesus Cristo vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

Amém! 
 

Padre: Dai-lhes, Senhor, o descanso eterno. Todos: E que a luz perpétua os ilumine! 

Padre: Nossa Senhora do Sagrado Coração!  Todos: rogai por nós e pelos falecidos! 

Padre: São José, exemplo e padroeiro dos amigos do Coração de Jesus! 

Todos: Rogai por nós e pelos falecidos! 
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ATO PENITENCIAL: Motivado pelo Presidente da Celebração 
 

OREMOS: Presidente da Celebração 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
(Refrão Meditativo) 

1ª LEITURA: (Sb 3,1-9) 

SALMO RESPONSORIAL: (Sl 41)  “A minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo.”   
2ª LEITURA: (Ap. 21,1-7) 

ACLAMAÇÃO DO EVANGELHO: 

EVANGELHO: (Mt  5,1-12) 

HOMILIA: 

PROFISSÃO DE FÉ: 

ORAÇÃO DOS FIÉIS: 

 

                                      R. Dai-nos, Senhor, a vida em Cristo! 
   

1. “Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim” (Ap 21,5-6)  

Deus da Vida enviai o vosso Espírito Santo sobre a Santa Igreja, guiada pelo Papa Francisco, para 

que testemunhe sempre a sua fé no Cristo Ressuscitado, e  suscitai entre as pessoas a solidariedade 

com os sofredores e a generosidade com os que passam necessidades. Nós vos imploramos: 
 

2. “Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão 

junto dele, porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos” (Sb 3,9) 

Deus da Misericórdia fortalecei o nosso empenho na vivência da reconciliação, da misericórdia 

que nos leva a reconhecer a dignidade de cada pessoa, pautando nossa vida pelas bem-

aventuranças, caminho de santidade para alcançar a vida plena em Cristo. Nós vos imploramos: 
 

3. “Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus” (Mt 5,12) 

Deus da Paz por intercessão de Nossa Senhora do Sagrado Coração, acolhei na paz e na 

felicidade eterna, nossos familiares falecidos, amigos e benfeitores, e animai o coração dos que 

andam tristes, dos que sofrem com a doença e a morte de seus entes queridos para que sejam 

consolados e fortalecidos na fé. Nos vos imploramos: 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
RITO DA COMUNHÃO: 

PAI NOSSO: 

COMUNHÃO: 

ORAÇÃO APÓS A COMUNHÃO: 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
BENÇÃO FINAL: 

CANTO FINAL: 


