
A. Irmãos e irmãs, Deus fez da morte 
passagem para a vida plena. Embora sintamos 
falta de muitos entes queridos que nós 
devolvemos ao Pai, a fé nos dá a possibilidade 
de vermos além. Hoje celebramos rendendo 
homenagem aos mais de 500 mil mortos pela 
pandemia da Covid-19. Não podemos, como 
Igreja que somos, desanimar diante deste 
triste acontecimento. Celebremos a Eucaristia 
bendizendo o autor da vida, que reúne todos 
os seus filhos no seu Reino celeste. Cantemos:

1. CANTO DE ABERTURA

2. SAUDAÇÃO
S. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T. Amém.
S. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz 
em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco.
T. Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

3. ATO PENITENCIAL 
S. De coração contrito e humilde, aproximemo-nos do Deus justo 
e santo, para que tenha piedade de nós, pecadores. (pausa)

T. Confesso a Deus todo-poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que 
pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, 
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.

S. Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 
pecados e nos conduza à vida eterna.

S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.
S. Cristo, tende piedade de nós.
T. Cristo, tende piedade de nós.
S. Senhor, tende piedade de nós.
T. Senhor, tende piedade de nós.

4. ORAÇÃO [Missal, p. 987, n.11]
S. Oremos: (pausa) Ó Deus, sede propício para com vossos filhos 
e filhas, que fizestes renascer nas águas do batismo, a fim de que 
alcancem a felicidade da vida eterna. P.N.S.J.C.
T. Amém.

A. Os que creem em Deus e permanecem 
perseverantes conseguem ressignificar o mistério 
da morte e caminham para a vida eterna, rumo à 
ressurreição no último dia. Durante a caminhada 
da vida, é nossa missão construir o novo céu e a 
nova terra. Ouçamos:

5. PRIMEIRA LEITURA
(Sb 3,1-9 / Forma “mais longa” - Lec. Dom. p.1052, n.3)
Leitura do Livro da Sabedoria.
A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os 
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atingirá. Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; sua saída 
do mundo foi considerada uma desgraça; e sua partida do meio 
de nós, uma destruição; mas eles estão em paz. Aos olhos dos 
homens parecem ter sido castigados, mas sua esperança é cheia 
de imortalidade; tendo sofrido leves correções, serão cumulados 
de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos 
de si. Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como 
ofertas de holocausto; no dia do seu julgamento hão de brilhar, 
correndo como centelhas no meio da palha; e o Senhor reinará 
sobre eles para sempre. 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. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

6. SALMO RESPONSORIAL [Sl 41 (42) / Lec. Dom. p.1063, n.4]
A minh’alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. 
•	 Assim	como	a	corça	suspira	/	pelas	águas	correntes,	/	suspira	

igualmente	minh’alma	/	por	vós,	ó	meu	Deus!
•	 A	minh’alma	tem	sede	de	Deus	/	e	deseja	o	Deus	vivo.	/	Quando	

terei	a	alegria	de	ver	/	a	face	de	Deus?
•	 Peregrino	e	feliz	caminhando	/	para	a	casa	de	Deus,	 /	entre	

gritos,	louvor	e	alegria	/	da	multidão	jubilosa.
•	 Enviai	vossa	luz,	vossa	verdade:	/	elas	serão	o	meu	guia;	/	que	

me	levem	ao	vosso	Monte	santo,	/	até	a	vossa	morada!
•	 Então	irei	aos	altares	do	Senhor,	/	Deus	da	minha	alegria.	/	Vosso	

louvor	cantarei,	ao	som	da	harpa,	/	meu	Senhor	e	meu	Deus!
•	 Por	que	te	entristeces,	minh’alma	/	a	gemer	no	meu	peito?	/	

Espera	em	Deus!	Louvarei	novamente	/	o	meu	Deus	Salvador!

7. SEGUNDA LEITURA (Ap 21,1-5a.6b-7 / Lec. Dom. p.1060, n.4)
Leitura do Apocalipse de São João.
Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra. Pois o primeiro céu e a 
primeira	terra	passaram,	e	o	mar	já	não	existe.	Vi	a	cidade	santa,	a	
nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual 
esposa enfeitada para o seu marido. Então, ouvi uma voz forte que 
saía do trono e dizia: “Esta é a morada de Deus entre os homens. 
Deus vai morar no meio deles." Eles serão o seu povo, e o próprio 
Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. 
A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem 
dor, porque passou o que havia antes”. Aquele que está sentado no 
trono disse: “Eis que faço novas todas as coisas. Eu sou o Alfa e o 
Ômega, o Princípio e o Fim. A quem tiver sede, eu darei, de graça, 
da fonte da água viva. O vencedor receberá esta herança, e eu serei 
seu Deus, e ele será meu filho. Palavra do Senhor.
T. Graças a Deus.

8. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO (Jo 6,39)
Aleluia, aleluia, aleluia.
É esta a vontade de quem me enviou: que eu não perca nenhum 
dos	que	ele	me	deu,	/	mas	que	eu	os	ressuscite	no	último	dia.

9. EVANGELHO (Jo 6, 37-40 – Lecionário Dominical, p. 1093, n.12)
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
T. Glória a vós, Senhor.
S. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: “Todos os que o Pai 
me confia virão a mim e, quando vierem, não os afastarei. Pois 
eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade 
daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele 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 pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o 
ressuscitarei	no	último	dia”.	Palavra	da	Salvação.
T. Glória a vós, Senhor.
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10. PRECES DOS IRMÃOS
S. Irmãos caríssimos, dirijamos a nossa oração a Deus Pai todo-
poderoso, que ressuscitou dentre os mortos Jesus Cristo, seu Filho 
e Senhor nosso, e peçamos-lhe a salvação e a paz para os vivos 
e os falecidos.

L.	Para	que	firme	a	Igreja	no	anúncio	da	vida	eterna	e	no	consolo	
de seus filhos, roguemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Para que afaste do mundo inteiro a crueldade da pandemia e 
de suas consequências, roguemos ao Senhor:
T. Senhor, escutai a nossa prece!
L. Para que acolha na luz de sua face todos os que adormeceram 
na esperança da ressurreição, vítimas desta pandemia, roguemos 
ao Senhor: 
T. Senhor, escutai a nossa prece!

S. Senhor, que a nossa oração possa socorrer vossos fiéis falecidos; 
libertai-os de todos os pecados e acolhei-os no esplendor de vossa 
face. P.C.N.S. 
T. Amém.

A. Preparemos a mesa da Eucaristia, sacramento 
que nos alimenta rumo ao banquete definitivo no 
Reino dos Céus. Cantemos:

11. APRESENTAÇÃO DOS DONS

12. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS
S. Orai, irmãos e irmãs para que o sacrifício da Igreja, nesta pausa 
restauradora em nossa caminhada rumo ao céu, 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.
S. Ó Deus, nós vos oferecemos este sacrifício em favor dos 
vossos filhos e filhas; manifestai-lhes vossa perene misericórdia, 
satisfazendo	plenamente	as	nossas	súplicas.	P.C.N.S.
T. Amém.

13. ORAÇÃO EUCARÍSTICA III
Prefácio dos Fiéis Defuntos, I
“A esperança da ressurreição em Cristo”
S. O Senhor esteja convosco.
T. Ele está no meio de nós.
S. Corações ao alto.
T. O nosso coração está em Deus.
S. Demos graças ao Senhor, nosso Deus.
T. É nosso dever e nossa salvação.
S. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-
vos graças, sempre em todo lugar,
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor 
nosso. Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E, 
aos que a certeza da morte entristece, a promessa da imortalidade 
consola. Senhor, para os que creem em vós, a vida não é tirada, 
mas transformada. E, desfeito o nosso corpo mortal, nos é dado, 
nos céus, um corpo imperecível. E, enquanto esperamos a 
realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os 
santos, nós vos aclamamos, cantando (dizendo) a uma só voz:
T. Santo, Santo, Santo...
S. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que 
criastes proclama o vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade 
a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos 
ofereça em toda parte, do nascer ao pôr-do-sol, um sacrifício perfeito.
T. Santificai e reuni o vosso povo!
S. Por isso, nós vos suplicamos: santificai pelo Espírito Santo as 
oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim 
de que se tornem o Corpo e o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho 
e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério.
T. Santificai nossa oferenda, ó Senhor!
S. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças 
e o partiu e deu a seus discípulos, dizendo:
TOMAI,	TODOS,	E	COMEI:	ISTO	É	O	MEU	CORPO,	QUE	SERÁ	
ENTREGUE	POR	VÓS.
S. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas 
mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo:

TOMAI,	TODOS,	E	BEBEI:	ESTE	É	O	CÁLICE	DO	MEU	SANGUE,	
O	 SANGUE	 DA	 NOVA	 E	 ETERNA	ALIANÇA,	 QUE	 SERÁ	
DERRAMADO	POR	VÓS	E	POR	TODOS	PARA	REMISSÃO	DOS	
PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE MIM. 
S.	Eis	o	mistério	da	fé!
T. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela 
cruz e ressurreição.
S. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua 
paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua 
ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos 
oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade.
T. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta!
S. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o 
sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-
nos com o Corpo e o Sangue do vosso Filho, sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só espírito.
T. Fazei de nós um só corpo e um só espírito!
S.	Que	ele	faça	de	nós	uma	oferenda	perfeita	para	alcançarmos	a	
vida	eterna	com	os	vossos	santos:	a	Virgem	Maria,	Mãe	de	Deus;	
São José, seu esposo; os vossos Apóstolos e Mártires, e todos os 
santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. 
T. Fazei de nós uma perfeita oferenda!
S. E agora, nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa 
reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai 
na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo: 
o vosso servo o papa Francisco, o nosso bispo Pedro, com os bispos 
do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja!
S. Atendei às preces da vossa família, que está aqui, na vossa 
presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos 
e filhas dispersos pelo mundo inteiro. 
T. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos!
S. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e 
irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa 
amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos 
eternamente da vossa glória, por Cristo, Senhor nosso.
T. A todos saciai com vossa glória.
S. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda a graça.
S. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, 
na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora 
e para sempre.
T. Amém.

14. RITO DA COMUNHÃO
A. Fazei-nos, Senhor, puros de coração, para que O vejamos e dai-
nos sempre ter fome e sede de justiça, para sermos saciados com 
o Pão de vossa Vida. Bem-aventurados somos, em vossa presença!

15. CANTO DE COMUNHÃO

16. ORAÇÃO DEPOIS DA COMUNHÃO
S. Oremos: (pausa) Alimentados com os sacramentos celestes, 
imploramos, ó Deus, vossa misericórdia, para que os vossos filhos 
e filhas, recebendo o perdão por esta Eucaristia, mereçam entrar 
no vosso reino e louvar-vos eternamente. P.C.N.S.
T. Amém.

17. BÊNÇÃO E DESPEDIDA 
Celebração dos fiéis defuntos (Missal, p.530, n.20)
S. O Senhor esteja convosco. 
T. Ele está no meio de nós. 
S. 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.
S. Deus nos conceda o perdão dos pecados e, a todos os que 
morreram, a paz e a luz eterna. 
T. Amém.
S. E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, 
vivamos eternamente com ele.
T. Amém. 
S. Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T. Amém. 
S. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor 
vos acompanhe. 
T. Graças a Deus.
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