CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL
Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB

CELEBRAR EM FAMÍLIA
COMEMORAÇÃO DOS FIÉIS FALECIDOS
02 DE NOVEMBRO DE 2020
Acolhendo as orientações das autoridades sanitárias, nossos bispos,
nas mais diversas situações e realidades, vão, a partir de um cuidadoso
discernimento, orientando suas dioceses, paróquias e comunidades
sobre como e quando vão sendo retomadas as celebrações comunitárias
presenciais. Contudo, pessoas impossibilitadas por motivo de saúde ou
idade, ou porque pertencem ao denominado ‘grupo de risco’ devem
ainda abster-se de participar das celebrações comunitárias dominicais.
Assim, continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra
de Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares. São
muitos os horários de transmissão de missas em nossos canais
católicos que podemos acompanhar, mas vivendo a dignidade de povo
sacerdotal que nosso batismo nos conferiu, podemos não só
acompanhar, mas CELEBRAR com nossas famílias o Dia do Senhor.
Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos.
Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado, um vaso com flores,
um crucifixo, uma imagem ou ícone de Nossa Senhora e uma vela a ser
acesa no momento da celebração.
Escolha quem irá fazer o “Dirigente” (D) da celebração: pode ser o pai
ou a mãe e quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou
cantam juntos.
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CELEBRAÇÃO
O SENHOR NOS REÚNE
Canto:1
1. A vida pra quem acredita, não é passageira ilusão.
E a morte se torna bendita, porque é a nossa libertação.
Nós cremos na vida eterna, e na feliz ressurreição.
Quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão.
2. No céu não haverá tristeza, doença, nem sombra de dor.
E o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor.
3. O Cristo será neste dia a luz que há de em todos brilhar.
A ele imortal melodia os eleitos hão de entoar.
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
T.: Amém.
D.: O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa
fé, pela ação do Espírito Santo, esteja conosco.
T.: Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Cristo.
D.: Irmãos e irmãs, diante de Deus,
reconheçamos nossa condição pecadora.

fonte

de

toda

santidade,

(Breve momento de silêncio)
D.: Senhor, Servo de Deus, que libertastes a nossa vida, tende piedade
de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Ó Cristo, nosso irmão, que conheceis nossa fraqueza, tende piedade
de nós!
T.: Cristo, tende piedade de nós!
D.: Senhor, Filho de Deus, que vos tornastes obediente, tende piedade
de nós!
T.: Senhor, tende piedade de nós.
D.: Deus de infinita misericórdia, veja nosso coração arrependido, tenha
piedade de nós e nos faça participar um dia, das alegrias da vida
eterna.
T.: Amém.
(ou pode ser cantado com a melodia do Senhor, tende piedade)2
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https://www.youtube.com/watch?v=OvYupnP2eak
https://www.youtube.com/watch?v=dxYU-13woIY

D.: Ó Deus, escutai com bondade as nossas preces e aumentai a nossa
fé no Cristo ressuscitado, para que seja mais viva a nossa esperança na
ressurreição dos vossos filhos e filhas. Por nosso Senhor Jesus Cristo,
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
T.: Amém.

A

VOSSA

PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS

Primeira Leitura:

(Jó 19,1.23-27a)

L.: Jó tomou a palavra e disse: Gostaria que minhas palavras fossem
escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo,
cravadas na rocha para sempre! Eu sei que o meu redentor está vivo e
que, por último, se levantará sobre o pó; e depois que tiverem destruído
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:3

Sl 27 (26)

T.: O Senhor é minha luz e salvação.
L.: O Senhor é minha luz e salvação;
de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção da minha vida:
perante quem eu tremerei? R.
L.: Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,
e é só 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. R.
L.: Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo,
atendei por compaixão!
É vossa face que eu procuro. +
Não afasteis com ira o vosso servo,
sois vós o meu auxilio! R.
L.: Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver
na terra dos viventes.
Espera no Senhor e tem coragem,
espera no Senhor!! R.
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https://www.youtube.com/watch?v=KErMJ_VlhWc

Aclamação ao Evangelho:4
T.: Aleluia, aleluia, aleluia

(Jo 6,39,16)

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.
EVANGELHO:
(Jo 6,37-40)
L.: Do Evangelho segundo João
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.
(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra)
D.: Professemos a nossa fé:
T.: Creio em Deus Pai, todo-poderoso, criador do céu e da terra; e em
Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo
poder do Espírito Santo; nasceu da Virgem Maria, padeceu sob
Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão
dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos céus; está sentado
à direita de Deus Pai todo-poderoso, donde há de vir a julgar os vivos
e os mortos. Creio no Espírito Santo, na santa Igreja católica, na
comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da
carne, na vida eterna. Amém.
A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE
D.: Irmãos e irmãs, confiando no Deus doador da vida eterna, elevemos a
Ele as nossas súplicas por todos os falecidos, dizendo:
T.: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E que a luz perpétua os
ilumine. Descansem em paz.
L.: Senhor, vos pedimos por todos os que exerceram o ministério de
pastores na Igreja. Rezemos.
T.: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E que a luz perpétua os
ilumine. Descansem em paz.
L.: Senhor, vos pedimos por tantos homens e mulheres que colocaram
seus dons a serviço nas nossas comunidades. Rezemos.
T.: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E que a luz perpétua os
ilumine. Descansem em paz.
L.: Senhor, vos pedimos por todas as pessoas que morreram no abandono,
fruto do descaso do poder público. Rezemos.
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https://www.youtube.com/watch?v=x8arw6TQ8jI

T.: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E que a luz perpétua os
ilumine. Descansem em paz.
L.: Senhor, vos pedimos por todas as vítimas da COVID19 e de outras
doenças, da violência, da fome, da desigualdade, das guerras.... Rezemos.
T.: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E que a luz perpétua os
ilumine. Descansem em paz.
L.: Senhor, vos pedimos pelos falecidos de nossa família (os membros da
família podem dizer os nomes em voz alta). Rezemos.
T.: Dai-lhes Senhor o descanso eterno. E que a luz perpétua os
ilumine. Descansem em paz. Amém.
A pessoa que dirige conclui com estas palavras ou outras espontaneamente:

D.: Tudo isso, vos pedimos, ó Pai, por Cristo, nosso Senhor.
T.: Amém.
D.: Rezemos, com amor e confiança, a oração que o Senhor Jesus nos
ensinou:
T.: Pai nosso...

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS
D.: O Deus de toda consolação nos 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.
D.: Deus nos conceda o perdão dos pecados e, a todos os que morreram, a
paz e a luz eterna.
T.: Amém.
D.: E todos nós, crendo que Cristo ressuscitou dentre os mortos, vivamos
eternamente com ele.
T.: Amém.
D.: Abençoe-nos o Deus todo poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
T.: Amém.
Pode concluir-se com o canto ou outro a escolha:
MARIA, Ó MÃE CHEIA DE GRAÇA5
Maria, ó Mãe cheia de graça
Maria, protege os filhos teus
Maria, Maria
Nós queremos contigo estar nos céus
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https://www.youtube.com/watch?v=OCpn6SinDUE

Aqui servimos a Igreja de teu Filho
Sob o teu Imaculado Coração
Dá-nos a bênção, e nós faremos
Da nossa vida uma constante oblação
A nossa vida é feita de esperança
Paz e flores nós queremos semear
Felicidade somente alcança
Quem cada dia se dispõe a caminhar
Ah! Quem me dera poder estar agora
Festejando lá no céu nosso Senhor
Mas sei que chega a minha hora
E, então, feliz, eu cantarei o seu louvor

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. Os
cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, levando em
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo).

