
Encontro da Comemoração de Todos os Fiéis Defuntos – Ano A 

Dia 02 de novembro de 2014 

Tema: Jesus é a Ressurreição e a Vida 
 

Preparar o ambiente: 
 (Numa mesa: uma Bíblia, uma flor e uma vela acesa em memória dos falecidos 

a serem recordados nas preces). 

 

Acolhida: (fazê-la espontaneamente). Ou:                                                                                                               
Sejam todos bem-vindos a este encontro com a Palavra de Deus que nos diz que tudo 
se renova através da vida, morte e ressurreição de Jesus. Iniciemos em nome do Pai, do 

Filho e do Espírito Santo. Amém.     
 
Motivando o encontro:                                                                                                                                            
Depois de termos celebrado, no dia 1º, nossos irmãos admitidos à Glória eterna, os 
Santos, recordamos hoje aqueles que ainda não estão na plenitude de Deus. A Igreja 
que sempre professou sua fé na ressurreição dos mortos, nos incentiva a rezar na 
caridade pelos falecidos, para que sejam perdoados e entrem no Céu.   
 
Leitura do Evangelho: Jo 11, 32-45  
        
Reflexão: 
No Evangelho de hoje, São João apresenta a ressurreição de Lazaro realizada por Jesus. 
Quando perdemos nossos entes queridos encontramos em Jesus consolo e compaixão 
para os nossos sofrimentos. Pois Ele viveu entre nós e pode experimentar a tristeza 
que sentimos com situações de doença e de morte. São João Paulo II disse: 
“Reconheçamos também nós, Cristo como o nosso Senhor, como Aquele que está 
diante de nós, como estava diante daquele túmulo de Lázaro em Betânia. Temos 
necessidade, também nós, de ressurreição. Toda a nossa vida não é acaso um ressurgir 
do mal, da doença e da morte?” E disse ainda que Jesus Cristo “está diante de nós e 
brada-nos como a Lázaro: “Sai para fora!” (V. 43) Sai para fora da tua enfermidade 
física e moral, da tua indiferença, da tua preguiça, do teu egoísmo e da desordem em 
que vives. Sai para fora do teu desespero e da tua inquietação, por que chegou o 
tempo prenunciado pelos profetas, o tempo da salvação, em que “Meu povo, vou abrir 
os vossos túmulos, ...  Meterei em vós o Meu espírito, a fim de vos restituir a vida” (Ez 
37, 12-14). Precisamos construir uma sociedade justa e fraterna, onde a preocupação 
com a vida humana seja prioridade. Um mundo onde não haja aborto, eutanásia e 
doentes desassistidos; e que idosos e crianças sejam respeitados. Um mundo onde não 
haja discriminação, nem fome, nem corrupção, nem drogas, nem violência. Jesus disse 
a Marta: “Eu sou a ressurreição e a vida”. (V. 25). 
 
Questionamentos: 
- O que o evangelho de hoje está nos dizendo? 
- Como vivo a minha fé? 
- Qual será o meu novo olhar a partir da Palavra? 
 



Contemplação: (colocar uma música suave de fundo).  
Em silêncio, vamos contemplar Jesus tirando Lázaro dos laços da morte e nos 
oferecendo também a sua ajuda para nos libertar.  
 
Preces: 
Rezemos por todos os cristãos para que se sintam comprometidos e responsáveis pela 
promoção humana. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa prece.  
 
Pelos nossos queridos falecidos, parentes e amigos, para que a Ressurreição de Jesus 
Cristo os ilumine e os façam participar da plenitude de Deus. Rezemos ao Senhor.  
Senhor, atendei a nossa prece.  
 
Rezemos para os nossos sacerdotes, para que o Senhor Jesus Cristo esteja sempre 
diante deles, fortalecendo-os na fé. Rezemos ao Senhor. Senhor, atendei a nossa 
prece.   
 
Preces espontâneas...... 
 
Pai Nosso... 
 
Oração: 
Ó Deus da vida, vosso Filho, ao ressuscitar Lázaro, nos mostra que vós não quereis a 
morte, mas a vida de vossos filhos e filhas. A morte não é o fim da estrada e não tem a 
última palavra, porque Jesus é ressurreição e vida para quem n’Ele crê. Fazei que 
nossos encontros fraternos nos fortaleçam na amizade e na defesa da vida. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
Compromisso da semana: 
Durante todos os dias da semana vamos rezar pelos nossos parentes e amigos 
falecidos. 
 
Encerramento: 
Vamos rezar uma dezena do Rosário pedindo a intercessão de Maria, para que 

sejamos fortalecidos no testemunho de Jesus Cristo.  

 


