A ressurreição de Jesus
é certeza da ressurreição
dos justos de todos os tempos.

A procissão da Igreja para o cemitério é organizada da seguinte forma: turíbulo,
Cruz paroquial, Ceroferários, leitores, acólitos e Presidente da Celebração. Local
da celebração é no centro do cemitério. A Celebração pode iniciar-se com um
cântico.

[Cântico]
RITOS INICIAIS
[Presidente] Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
[Todos] Amem!
[Presidente] O Senhor, que, pela ressurreição de seu Filho, nos fez renascer

para uma esperança viva, esteja convosco.

[Todos] Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo!

Acolhimento
[Presidente]

Irmãos: Estamos aqui para recordar os nossos amigos e familiares que já
partiram para a casa do Pai. Acreditamos que foram recolhidos no Seu
amor paterno e cheio de misericórdia. «Nós somos “pó” modelado e
soprado, beijado, sustentado pelo alento puro e amoroso de Deus. Somos
pó e amor». E o amor não volta ao pó, pois «o amor é forte, é como
a morte». Quem acolheu o amor de Deus não fica, pois, perdido nas
páginas do pó, mas é resgatado e coberto de graça e ternura.
[Leitor 1] Quando acendemos uma vela sobre a sepultura de alguém,

significa que a memória da pessoa ali sepultada tinha fé, vivia a sua fé,
irradiava luz com as boas obras que fazia. Significa também esperança
na vida eterna. E, como a fé é vida em Deus, a vela acesa sobre o túmulo
de um cristão significa também presença de Deus. Olhemos neste
momento, para as velas acesas que estão sobre as sepulturas dos nossos
entes queridos e façamos um pouco de silêncio.
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[Presidente] Oremos a Deus Pai, que foi glorificado pela morte e

ressurreição de seu Filho, e digamos cheios de confiança:
Senhor, Crer em Vós é ser esperança.

[Leitor 2] Ó Bom Deus, neste Momento de Fé, no Colo de Jesus, nós Vos

pedimos pelos nossos irmãos e irmãs, que chamastes deste mundo, dailhes a felicidade, a luz e a paz.
[Todos] Senhor, Crer em Vós é ser esperança.

[Leitor 2] Ó Bom Deus, fazei que os nossos familiares que partiram deste

mundo participem do convívio de todos os Santos na luz eterna, como
prometestes a Abraão e à sua descendência. Por vossa misericórdia, dailhes, Senhor, a ventura de entrar na Manhã eterna, na glória do vosso
Reino.
[Todos] Senhor, Crer em Vós é ser esperança.

[Leitor 2] “Ó Bom Deus, sabemos que sempre vos lembrais de todos. Por

isso, pedimos por aqueles que nós amamos e por todos os que morreram
na vossa paz, abri os vossos braços, acolhei-os.”
[Todos] Senhor, Crer em Vós é ser esperança.
[Presidente]

Oremos.
Deus de toda a bondade,
que enviastes o vosso Filho, nosso Salvador Jesus Cristo,
para nos dar a vida eterna.
Guardai nos vossos braços todos os nossos irmãos e irmãs
que hoje recordamos com saudade
e derramai sobre estes seus amigos e familiares,
aqui reunidos, serena paz e profunda esperança.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
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[Leitor 3] Leitura Lam 3, 22-26

Leitura do Livro das Lamentações
A misericórdia do Senhor não tem fim,
não tem limites a sua compaixão,
mas renova-se todas as manhãs;
é grande a sua fidelidade.
«O Senhor é a minha herança» – diz a minha alma;
por isso, eu espero n’Ele.
O Senhor é bom para quem n’Ele confia,
para a alma que O procura.
É bom esperar em silêncio a salvação do Senhor.
Palavra do Senhor.
Em seguida recita-se o seguinte responsório:
[Presidente] Vinde em seu auxílio, Santos de Deus.

Vinde ao seu encontro, Anjos do Senhor.

[Todos] Recebei-os, levai-os à presença do Senhor.
[Presidente] Que vos receba Cristo, que vos chamou, conduzam-vos os

Anjos ao Paraíso.

[Todos] Recebei-os, levai-os à presença do Senhor.
[Presidente] Dai-lhes, Senhor, o eterno descanso, nos esplendores da luz

perpétua.

[Todos] Recebei-os, levai-os à presença do Senhor.
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[Presidente] Evangelho Jo 11, 25-26

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João
Naquele tempo,
disse Jesus a Marta:
«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.
Palavra da salvação.
(Tempo de silêncio e breve comentário)
[Presidente] Com a esperança posta na ressurreição e na vida eterna que em

Cristo nos foi prometida, professemos agora a nossa fé: Creio em um só
Deus, Pai todo-poderoso....
PRECES

[Presidente] Ao cumprirmos, segundo a tradição cristã, o rito da procissão

ao cemitério, oremos confiadamente a Deus nosso Pai, por todos aqueles
que o Senhor já chamou para si. Oremos dizendo:
Aumentai, Senhor, a nossa esperança

[Leitor 1] Pelos Papas, Bispos, sacerdotes e por todos quantos se dedicaram

ao serviço do Evangelho, particularmente por aqueles que nesta paróquia
foram párocos. Concedei-lhes a graça de participar do vosso Reino.
Oremos.
[Leitor 2] Pelos nossos familiares: pais, irmãos e outros parentes; e por

aqueles que foram nossos benfeitores. Concedei-lhes a graça de participar
do vosso Reino. Oremos.
[Leitor 1] Por todos os jovens, crianças e por todos aqueles que

terminaram inesperadamente a sua existência. Concedei-lhes a graça de
participar do vosso Reino. Oremos.
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[Leitor 2] Por todas as pessoas que não têm familiares ou amigos que

rezem por elas e por todos os fiéis defuntos, particularmente os que foram
vítimas de acidentes ou tiveram morte repentina. Concedei-lhes a graça
de participar do vosso Reino. Oremos.
[Leitor 1] Pelos que colaboraram na vida da paróquia e trabalharam pelo

progresso espiritual e temporal desta comunidade. Concedei-lhes a graça
de participar do vosso Reino. Oremos.
[Presidente] Deus cheio de bondade, pela vossa ternura concedei àqueles

por quem oramos, a vossa misericórdia. Por Cristo, nosso Senhor.
[Presidente]

Pelo batismo, os nossos irmãos que partiram tornaram-se
verdadeiramente filhos de Deus,
membros de Cristo ressuscitado
e templos do Espírito Santo.
A água que agora vamos derramar sobre as suas memórias
recorda-nos essa admirável graça batismal,
que os preparou para serem concidadãos dos Santos no Céu.
O Senhor aumente em nós a esperança de que
os nossos irmãos que partiram
ressuscitarão gloriosamente com Cristo.
ASPERSÃO

O presidente da celebração poderá percorrer todo o cemitério e vai aspergindo
as sepulturas. Poderá fazê-lo pelo corredor central ou pelos lados. Entretanto o
grupo coral pode cantar alguns salmos ou outros cânticos...

PAI-NOSSO
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[Presidente] Senhor, Vós que sois todo Ternura,

concedei às famílias feridas pelo luto,
a coragem de continuarem a crescer e a esperar em Vós,
sem nunca perderem a confiança.
[Leitor 3] Passai outra vez, Senhor.

Dai-nos a mão. Levantai-nos.
Não nos deixeis na ignorância e na dor da morte,
Sentados à beira dos caminhos da saudade,
Sonolentos e desavindos, sem esperança,
A remendar a vida sem a Vossa Vida.
[Leitor 2] Obrigado, Senhor, por tantas dádivas boas que recebemos

dos nossos irmãos e irmãs que partiram... Nós acreditamos que eles
continuam vivos diante de Vós, na Vossa casa, vivos para uma vida que
não tem mais fim...
[Leitor 1] Cada cristão é missionário na medida em que se encontrou com

o amor de Deus em Cristo Jesus...». É cristão quem acredita e anuncia
que Jesus ressuscitou. Como os Apóstolos, não podemos deixar de levar ao
mundo de hoje este anúncio e de ser para todos um sinal de esperança.
[Presidente]

Oremos
Deus cheio de ternura, nós Vos louvamos pela vida dos irmãos
que hoje Vos recordamos.
Vós, que em Jesus Cristo nos prometestes Vida Eterna,
guardai na Vossa paz aqueles
que amamos e estão junto de Vós.
Pedimos também por aqueles que
sentem mais saudades e o peso da ausência.
Aliviai as suas dores, Vós que sois o Senhor da Vida
e reinais pelos séculos dos séculos.
[Todos] Ámen.
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RITOS FINAIS
[Presidente] O Senhor esteja convosco.
[Todos] Ele está no meio de nós.
[Presidente] Abençoe-vos Deus todo-poderoso:

Pai, Filho e Espírito Santo!
[Todos] Amem!

[Presidente] Bendigamos ao Senhor!
[Todos] Graças a Deus!

[Cântico]

8

