
INVOCAÇÃO INICIAL
[Presidente] Deus, vinde em nosso auxílio.
[Todos] Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
[P.] Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
[T.] Como era no princípio, agora e sempre. Amen. Aleluia.

ADMONIÇÃO
[P.] Recordamos na oração os nossos amigos e familiares que já partiram para a
casa do Pai, alguns sepultados neste cemitério, para reafirmar na presença de
Deus a nossa fé e esperança na vida eterna. Nós que confiamos na Palavra de
Jesus «Eu sou a ressurreição e a vida. Quem acredita em Mim, ainda que tenha
morrido, viverá; e todo aquele que vive e acredita em Mim nunca morrerá»,
encomendamos à misericórdia infinita de Deus nosso Pai todos os nossos irmãos
defuntos, intercedendo por eles com a nossa oração fraterna.

SALMO RESPONSORIAL
Salmo 129 (130)

[T.] Confio no Senhor, confio na sua palavra.

[Leitor] Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor:
Senhor, escutai a minha voz.
Estejam os vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

[T.] Confio no Senhor, confio na sua palavra.

[L.] Se tiverdes em conta os nossos pecados,
Senhor, quem poderá salvar-se?
Mas em Vós está o perdão,
para serdes temido com reverência.

[T.] Confio no Senhor, confio na sua palavra.

[L.] Pelos defuntos da nossa Paróquia, párocos e paroquianos, pelos membros
das nossas famílias que partiram antes de nós marcados com o sinal da fé, e
por todos os nossos irmãos aqui sepultados. Oremos.

[T.] Ouvi-nos, Senhor!

[L.] Por todos nós: para que saibamos acompanhar e consolar as pessoas feridas
pelo luto e não deixemos de rezar pelos defuntos, como verdadeiras
testemunhas da esperança na ressurreição. Oremos.

[T.] Ouvi-nos, Senhor!

[T.] Pai-Nosso...

ORAÇÃO
[P.] Sede misericordioso, Senhor, para com os vossos servos defuntos. E assim
como na Terra a verdadeira fé os juntou à assembleia dos fiéis, assim também no
Céu a vossa misericórdia os associe aos coros dos Anjos. Por Cristo, nosso
Senhor.
[T.] Ámen.

CONCLUSÃO
[P.] Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso.
[T.] Nos esplendores da luz perpétua.
[P.] O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal

e nos conduza à vida eterna.
[T.] Amen.

ANTÍFONA À BEM-AVENTURADA VIRGEM MARIA
[T.] À vossa protecção nos acolhemos,

Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas súplicas
em nossas necessidades;
mas livrai-nos de todos os perigos,
ó Virgem gloriosa e bendita.
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no seio da Virgem Maria
e Se fez homem.
Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos,
padeceu e foi sepultado.
Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras,
e subiu aos Céus,
onde está sentado à direita do Pai.
De novo há de vir em sua glória,
para julgar os vivos e os mortos;
e o seu reino não terá fim.
Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida
e procede do Pai e do Filho;
e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado:
Ele que falou pelos Profetas.
Creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica.
Professo um só Batismo para remissão dos pecados.
E espero a ressurreição dos mortos
e a vida do mundo que há de vir. Ámen.

PRECES
[P.] «Uma maneira de comunicarmos com os seres queridos que morreram é
rezar por eles. Rezar por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais
eficaz a sua intercessão em nosso favor» (AL, n.º 257). Nesta confiança, oremos.

[L.] Pela Santa Igreja: para que se revele uma mãe de coração aberto, acolhedora
e próxima dos seus filhos, sobretudo nas situaçõesmais dolorosas, em que a
morte crava o seu aguilhão. Oremos.

[T.] Ouvi-nos, Senhor!

[L.] Pelos governantes: para que se empenhem em honrar os mortos,
construindo a civilização da vida, do amor e da paz. Oremos.

[T.] Ouvi-nos, Senhor!

[L.] Pelas vítimas da atual pandemia, dos incêndios, da violência e do terrorismo,
que clamam por cuidado e ajuda efetiva. Oremos, irmãos.

[T.] Ouvi-nos, Senhor!

[L.] Pelos que choram a morte de alguém a quem amavam e precisam de se
erguer de novo, para que caminhem com esperança. Oremos.

[T.] Ouvi-nos, Senhor!

[L.] Eu confio no Senhor,
a minha alma confia na sua palavra.
A minha alma espera pelo Senhor,
mais do que as sentinelas pela aurora.

[T.] Confio no Senhor, confio na sua palavra.

[L.] Mais do que as sentinelas pela aurora,
Israel espera pelo Senhor,
porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.
Ele há-de libertar Israel de todas as suas faltas.

[T.] Confio no Senhor, confio na sua palavra.

EVANGELHO - Jo 6, 37-40

[L.] Naquele tempo, disse Jesus à multidão:
«Todos os que o Pai Me dá virão a Mim;
e àqueles que vêm a Mim não os rejeitarei,
porque desci do Céu, não para fazer a minha vontade,
mas a vontade d’Aquele que Me enviou.
E a vontade d’Aquele que Me enviou é esta:
que Eu não perca nenhum dos que Me deu, mas os ressuscite no último dia.
De facto, é esta a vontade de meu Pai:
que todo aquele que vê o Filho de Deus e acredita n’Ele tenha a vida eterna;
e Eu o ressuscitarei no último dia».

PROFISSÃO DE FÉ
[T.] Creio em um só Deus, Pai todo-poderoso,
Criador do céu e da terra,
de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor, Jesus Cristo,
Filho Unigénito de Deus,
nascido do Pai antes de todos os séculos:
Deus de Deus, Luz da Luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro;
gerado, não criado, consubstancial ao Pai;
por Ele todas as coisas foram feitas.
E por nós, homens, e para nossa salvação,
desceu dos Céus.
E encarnou pelo Espírito Santo


