
Com.: Somos convidados a entrar 
em comunhão com o Pai do céu e 
rezar pelos falecidos. Hoje lembra-
mos todos os que já partiram desta 
vida e esperam ver a Deus face a 
face. Todos desejamos um dia con-
templar eternamente a glória do 
Senhor e saborear sua bondade e 
misericórdia sem fim. 
 
Com.: Somos invitados a entrar en 
comunión con Dios y rezar por to-
dos nuestros fieles difuntos. Hoy 
recordamos todos los que ya parti-
eron de esta vida y esperan ver a 
Dios cara a cara. Todos deseamos 
un día contemplar la gloria de Dios 
y disfrutar su eterna bondad y mi-
sericordia. 
 

CANTO DE ENTRADA 
 

SAUDAÇÃO INICIAL 
 

P. Em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo. T. Amém. 

P. A graça de nosso Senhor Jesus 
Cristo, o amor do Pai e a comunhão 
do Espírito Santo estejam convos-
co! 

T. Bendito seja Deus que nos reu-
niu no amor de Cristo. 
 

ATO PENITENCIAL 
 
P. Reunidos para lembrar nossos 
falecidos e rezar por eles, somos 
também convidados a lançar um 
olhar sobre nossa vida para ver se a 
vivemos conforme o projeto de Je-
sus. Arrependidos de nossas culpas, 
busquemos o poder e a misercórdia 
do Pai (pausa). 

Confessemos os nossos pecados: 

T. Confesso a Deus todo-podero-
so e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes, por pensa-
mentos e palavras, atos e omis-
sões, por minha culpa, minha tão 
grande culpa. E peço à Virgem 
Maria, aos anjos e santos e a vós, 
irmãos e irmãs, que rogueis por 
mim a Deus, nosso Senhor. 

P. Deus, todo-poderoso tenha com-
paixão de nós, perdoe os nossos pe-
cados e nos conduza à vida eterna. 

T. Amém. 

KYRIE 

P. Senhor, tende piedade de nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós. 

P. Cristo, tente piedade de nós. 

T. Cristo, tende piedade de nós. 

P. Senhor, tende piedade de nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós. 
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ORAÇÃO DO DIA 
 
P. Oremos: Escucha, Señor, nues-
tras súplicas y haz que, al procla-
mar nuestra fe en la resurrección de 
tu Hijo, se avive también nuestra 
esperanza en la resurrección de nu-
estros hermanos. Por nuestro Señor 
Jesucristo... T. Amén! 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

Com.: Fomos criados para a eter-
nidade, vivendo dia a dia a espe-
rança que não decepciona. O Se-
nhor vive para sempre, e por Ele 
nós seremos ressuscitados. 
 
Com.: Fuimos creados para la 
eternidad, vivendo día a día la es-
peranza que no decepciona. El 
Señor vive para siempre, y por Él 
nosotros seremos resucitados. 

 
I LEITURA (Jó 19, 23-27a) 

 
Leitura do Livro do Jó. 

Jó tomou a palavra e disse: “Gos-
taria que minhas palavras fossem 
escritas e gravadas numa inscrição 
com ponteiro de ferro e com chum-
bo, cravadas na rocha para sempre! 
Eu sei que o meu redentor está vivo 
e que, por último, se levantará so-
bre o pó; e depois que tiverem des-
truído esta minha pele, na minha 
carne, verei a Deus. Eu mesmo o 
verei, meus olhos o contemplarão, 
e não os olhos de outros”. 

Palavra do Senhor. 

T. Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL (26) 
 
O Senhor é minha luz e salvação. 

1. O Senhor é minha luz e salvação; 
de quem eu terei medo? O Senhor é 
a proteção da minha vida; perante 
quem eu temerei? 

2. Ao Senhor eu peço apenas uma 
coisa, e é isto que eu desejo: habitar 
no santuário do Senhor por toda a 
minha vida; saborear a suavidade 
do Senhor e contemplá-lo no seu 
templo. 

3. Ó Senhor, ouvi a voz do meu 
apelo, atendei por compaixão! É 
vossa face que eu procuro. Não 
afasteis em vossa ira o vosso servo, 
sois vós o meu auxílio! 

4. Sei que a bondade do Senhor eu 
hei de ver na terra dos viventes. 
Espera no Senhor e tem coragem, 
espera no Senhor! 

 

II LECTURA (Rm 5, 5-11) 
 
Lectura de la carta del apóstol 
san Pablo a los Romanos. 

Hermanos: La esperanza no defrau-
da porque Dios ha infundido su 
amor en nuestros corazones por 
medio del Espíritu Santo, que él 
mismo nos ha dado. En efeco, 
cuando no teníamos fuerzas para 
salir del pecado, Cristo murió por 
los pecadores en el tiempo señala-
do. Difícilmente habrá alguien que 
quiera morir por un justo, aunque 
puede haber alguno que está dispu-
esto a morir por una persona suma-
mente buena. Y la prueba de que 
Dios nos ama está en que Cristo 
murió por nosotros, cuando aún 
éramos pecadores. Con mayor ra-
zón, ahora que ya hemos sido justi-
ficados por su sangre, seremos sal-
vados por él del castigo final. Por-
que, si cuando éramos  enemigos 
de Dios, fuimos reconciliados con 
él por la muerte de su Hijo, con 
mucho más razón, estando ya re-
conciliados, recibiremos la sal-
vación participando de la vida de su 
Hijo. Y no solo esto, sino que tam-
bién nos gloriamos en Dios, por 
medio de nuestro Señor Jesucristo, 
por quien hemos obtenido ahora la 
reconciliación. 

Palabra de Dios. 

T. Te alabamos Señor. 
 

ACLAMAÇÃO  
AO EVANGELHO 

 
Aleluia, aleluia, aleluia. 

Quem vê o Filho e nele crê, esse 
tem a vida eterna, e eu o farei res-
suscitar no último dia, diz Jesus. 

EVANGELHO (Jo 6, 37-40) 
 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Proclamação do Evangelho de 
Jesus Cristo segundo Mateus. 

T. Glória a vós, Senhor. 

Naquele tempo, disse Jesus às mul-
tidões: “Todos os que o Pai me 
confia virão a mim, e quando vie-
rem, não os afastarei. Pois eu desci 
do céu não para fazer a minha von-
tade, mas a vontade daquele que 
me enviou. E esta é a vontade da-
quele que me enviou: que eu não 
perca nenhum daqueles que ele me 
deu, mas os ressuscite no último 
dia. Pois esta é a vontade do meu 
Pai: que toda a pessoa que vê o 
Filho e nele crê tenha a vida eterna. 
E eu o ressuscitarei no último dia”. 

Palavra da Salvação. 

Glória a vós, Senhor! 
 

ORAÇÃO DOS FIÉIS 
 
P. Irmãos e irmãs, rezemos a Deus 
Pai, que ressuscitou a Jesus dentre 
os mortos, e peçamos-lhe a salva-
ção e a paz para os vivos e os fale-
cidos, dizendo:  

T. Senhor, escutai a nossa prece! 
1. Pelos bispos, presbíteros e diáco-
nos, que exercem na Igreja o minis-
tério sagrado, para que sejam forta-
lecidos na sua missão, rezemos: 

2. Pelos nossos irmãos sofredores e 
desanimados, para que a ressurrei-
ção de Jesus lhes traga esperança e 
alegria, rezemos: 

3. Por todos nós aqui reunidos, para 
que o Senhor um dia nos acolha no 
seu reino glorioso, rezemos: 

4. Por todos los fieles difuntos que 
nos han precedido con la señal de 
la fe, roguemos al Señor: 

T. Señor, escucha nuestra ora-
ción. 

5. Por la Iglesia santa de Dios, que 
debe ser en el mundo testimonio 
del destino feliz que sobrepasa las 
fronteras de la muerte, roguemos al 
Señor: 
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6. Por todos los que mueren solos, 
abandonados del cariño de los su-
yos, roguemos al Señor: 

P. Recuerda, Señor, que tu ternura 
y tu misericordia son eternas y es-
cucha las oraciones que te hemos 
presentado. Acuérdate de nuestros 
hermanos difuntos y admítelos a 
disfrutar de la caridad de tu presen-
cia. Por Jesucristo nuestro Señor. 

T. Amén. 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA  
 
P. Orai, irmãos e irmãs, para que 
este sacrifício seja aceito por Deus 
Pai todo-poderoso. 

T. Receba o Senhor por tuas 
mãos este sacrifício, para a glória 
do seu nome, para nosso bem e de 
toda a santa Igreja. 
 

ORACIÓN SOBRE  
LAS OFRENDAS 

 
P. Acepta, Señor, los dones que te 
ofrecemos en este sacramento de 
amor que nos une a Cristo, tu Hijo, 
y recibe a nuestros hermanos difun-
tos en la gloria de tu Reino. Por Je-
sucristo, nuestro Señor. T. Amén. 

 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 

Prefácio: Cristo, salvação e vida 
(Missal, páginas 464/482) 

 
P. O Senhor esteja convosco. 

T. Ele está no meio de nós. 

P. Corações ao alto. 

T. O nosso coração está em Deus. 

P. Demos graças ao Senhor, nosso 
Deus. 

T. É nosso dever e nossa salva-
ção. 

P. Na verdade, é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação dar-vos 
graças, sempre e em todo o lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e 
todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Ele é a salvação do mundo. 
Ele é a vida dos homens e das mu-
lheres. Ele é a ressurreição dos 
mortos. Enquanto esperamos a gló-

ria celeste, com os anjos e todos os 
santos, em eterna alegria, nós vos 
aclamamos, cantando (dizendo) a 
uma só voz: 

T. Santo, Santo, Santo, Senhor, 
Deus do universo! O céu e a terra 
proclamam a vossa glória. Hosa-
na nas alturas! Bendito o que 
vem em nome do Senhor! Hosana 
nas alturas! 

Santo eres en verdad, Señor, fuente 
de toda santidad; por eso te pedi-
mos que santifiques estos dones 
con la efusión de tu Espíritu, de 
manera que sean para nosotros 
Cuerpo y  Sangre de Jesucristo, 
nuestro Señor. El cual, cuando iba a 
ser entregado a su Pasión, volunta-
riamente aceptada, tomó pan; dán-
dote gracias, lo partió y lo dio a sus 
discípulos diciendo:  

TOMAD Y COMED TODOS DE 
EL, PORQUE ESTO ES MI 
CUERPO, QUE SERÁ ENTRE-
GADO POR VOSOTROS.  

Del mismo modo, acabada la cena, 
tomó el caliz, y, dándote gracias de 
nuevo, lo pasó a sus discípulos, di-
ciendo:  

TOMAD Y BEBED TODOS DE 
EL, PORQUE ÉSTE ES EL CÁ-
LIZ DE MI SANGRE, SANGRE 
DE LA ALIANZA NUEVA Y 
ETERNA, QUE SERÁ DERRA-
MADA POR VOSOTROS Y 
POR TODOS LOS HOMBRES 
PARA EL PERDÓN DE LOS 
PECADOS. HACED ESTO EN 
CONMEMORACIÓN MÍA.  

Éste es el Sacramento de nuestra fe: 

Anunciamos tu muerte, procla-
mamos tu resurrección. !Ven, Se-
ñor Jesús!  

Así, pues, Padre, al celebrar ahora 
el memorial de la muerte y resu-
rrección de tu Hijo, te ofrecemos el 
pan de vida y el cáliz de salvación, 
y te damos gracias porque nos ha-
ces dignos de servirte en tu presen-
cia. Te pedimos, humildemente, 
que el Espíritu Santo congregue en 
la unidad a cuantos participamos 
del Cuerpo y Sangre de Cristo.  

Acuérdate, Señor, de tu Iglesia ex-
tendida por toda la tierra; y con el 
Papa..., con nuestro Obispo ... y 
todos los pastores que cuidan de tu 
pueblo, llévala a su perfección por 
la caridad. Acuérdate también de 
nuestros hermanos que durmieron 
en la esperanza de la resurrección, 
y de todos los que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a contem-
plar la luz de tu rostro.  

Ten misericordia de todos nosotros, 
y así, con María, la Virgen, Madre 
de Dios, los apóstoles y cuantos 
vivieron en tu amistad a través de 
los tiempos, merezcamos, por tu 
Hijo Jesucristo, compartir la vida 
eterna y cantar tus alabanzas.  

Por Cristo, con él y en él, a ti, Dios 
Padre omnipotente, en la unidad del 
Espíritu Santo, todo honor y toda 
gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.  
 

RITO DA COMUNHÃO 

P. Rezemos, com amor e confiança, 
a oração que o Senhor nos ensinou: 

T. Pai nosso que estais nos céus, 
santificado seja o Vosso Nome, 
venha a nós o Vosso Reino, seja 
feita a Vossa vontade, assim na 
terra como no céu. O pão nosso 
de cada dia nos dai hoje, perdoai-
nos as nossas ofensas, assim como 
nós perdoamos a quem nos tem 
ofendido e não nos deixeis cair em 
tentação, mas livrai-nos do mal.  

P. 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, en-
quanto, vivendo a esperança, aguar-
damos a vinda do Cristo Salvador. 

T. Vosso é o reino, o poder e a 
glória para sempre. 

P. Senhor Jesus Cristo, dissestes 
aos vossos Apóstolos: Eu vos deixo 
a paz, eu vos dou a minha paz. Não 
olheis os nossos pecados, mas a fé 
que anima a vossa Igreja; dai-lhe, 
segundo o vosso desejo, a paz e a 
unidade. Vós que sois Deus, com o 
Pai e o Espírito Santo. T. Amém. 
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P. A paz do Senhor esteja sempre  
convosco. 

T. O amor de Cristo nos uniu. 

P. Como filhos e filhas do Deus da 
paz, saudai-vos com um gesto de 
comunhão fraterna! 

ABRAÇO DA PAZ 

T. /: Cordeiro de Deus que tirais 
o pecado do mundo, tende pieda-
de de nós. :/ Cordeiro de Deus 
que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 

P. Felizes os convidados para a 
Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de 
Deus, que tira o pecado do mundo! 

T. Senhor, eu não sou digno(a) de 
que entreis em minha morada, 
mas dizei uma palavra e serei sal-
vo(a). 
 

CANTO DE COMUNIÓN 

 

ORACIÓN DESPUES  
DE LA COMUNIÓN 

 
P. Oremos: Por este memorial de la 
muerte y resurrección de Cristo que 
hemos celebrado, concede, Señor, a 
nuestros hermanos difuntos, gozar 
de la paz eterna de tu Reino. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.  

T. Amén. 

BENDICIÓN FINAL 
 
P. El Señor esté con ustedes. 

T. Y con tu espíritu. 

P. Que Dios, nuestro Padre, que 
con amor inefable creó al hombre y 
en la resurrección de Cristo otorgó 
a los creyentes la esperanza de re-
sucitar, os conceda su bendición y 
su consuelo. T. Amén. 

P. Que a quienes vivimos todavía, 
nos otorgue el perdón de nuestros 
pecados, y a todos los difuntos les 
conceda el lugar de la luz y de la 
paz. T. Amén. 

P. Y que a todos nos conceda vivir 
eternamente felices con Cristo resu-
citado. T. Amén. 

P. Y la bendición de Dios todopo-
deroso, Padre, Hijo y Espíritu San-
to, descienda sobre vosotros y per-
manezca para siempre. T. Amén. 

P. Podeis ir en paz. 

T. Demos gracias a Dios. 
 

CANTO FINAL 
(Sugestão) 

1. Se as águas do mar da vida qui-
serem te afogar, segura na mão de 
Deus e vai. Se as tristezas desta vi-
da quiserem te sufocar, segura na 
mão de Deus e vai.  

Segura na mão de Deus, segura 
na mão de Deus. Pois ela, ela te 
sustentará. Não temas segue adi-
ante, e não olhes para trás. Segu-
ra na mão de Deus e vai. 

2. Se a jornada é pesada, e te cansas 
na caminhada, segura na mão  de 
Deus e vai. Orando, jejuando, con-
fiando e confessando, segura na 
mão de Deus e vai. 
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