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CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL  

Comissão Episcopal Pastoral para a Liturgia da CNBB 
  

 

 

CELEBRAR EM FAMÍLIA  

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS 

02 DE NOVEMBRO DE 2021 
 

Continuamos a oferecer esta sugestão de Celebração da Palavra de 

Deus para ser celebrada em sua casa, com seus familiares enquanto 
ainda houver dificuldade da participação presencial nas celebrações. 

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 crucifixo, um vaso 
de flores, 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. 

 

(Cada família poderá adaptar o esquema conforme as necessidades. 

Os cantos são sugestões podendo ser trocados por outros, l evando em 
consideração o Tempo Litúrgico que estamos vivendo). 

 

 

 
Para acessar semanalmente o subsídio “Celebrar em Família” acesse o 

site cnbb.org.br, na aba principal clique em “Formação”, depois 

“Downloads”, ou acesse diretamente o link: 
https://www.cnbb.org.br/downloads/ 

 

 

https://www.cnbb.org.br/downloads/
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CELEBRAÇÃO 

O SENHOR NOS REÚNE 

 
Canto:1 

 
Nós cremos na vida eterna, e na feliz ressurreição. 

Quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. 
 

1. A vida pra quem acredita, não é passageira ilusão. 
E a morte se torna bendita, porque é a nossa libertação. 

 
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 convosco. 

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
D.: Mais uma vez, rendemos graças a Deus por seu amor para conosco, 

porque é rico em misericórdia e quer salvar a todos. É justamente por 
nos amar tanto que Ele enviou seu único Filho para que, crendo Nele, 

tenhamos a vida eterna e ressuscitemos no último dia. Por isso, no dia 
de todos os Fiéis Defuntos celebramos a vida em Cristo e a certeza na 

ressurreição. Celebremos a plenitude da vida Cristo que nos ama e nos 
redime. 

 
L.: Nos ensina o Papa Francisco: “Hoje é um dia de memória do 

passado, para recordar quantos caminharam antes de nós, que nos 
acompanharam, nos deram a vida. Recordar, fazer memória. A memória 

é aquilo que fortalece um povo porque se sente radicado num caminho, 
numa história, num povo. A memória faz com que compreendamos que 

não estamos sozinhos, somos um povo que tem uma história, um 
passado, uma vida. Memória de tantos que partilharam um caminho 
conosco e estão aqui [indicam os túmulos ao redor]. Não é fácil fazer 

memória. Muitas vezes, temos dificuldade para voltar atrás com o 
pensamento ao que aconteceu na nossa vida, na nossa família, no 

nosso povo... Mas hoje é dia de memória que nos leva às raízes: às 
minhas raízes, às raízes do meu povo.”2 

T.: Em Cristo, somos todos irmãos. 
 

                                                             
1 https://www.youtube.com/watch?v=K5UNx5rm3hY 
2 https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2018/documents/papa-
francesco_20181102_omelia-defunti.html. Acesso em: 16 de out. 2021. 

https://www.youtube.com/watch?v=K5UNx5rm3hY
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181102_omelia-defunti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/pt/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181102_omelia-defunti.html
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Ato Penitencial: 

D.: Irmãos e irmãs, façamos nosso exame de consciência e, 
humildemente, peçamos a Deus que tenha misericórdia de nós. 

 
(Breve momento de silêncio) 

 

D.: Senhor, que viestes, não para condenar, mas para perdoar, tende 
piedade de nós.  

T. Senhor, tende piedade de nós! 
D.: Cristo, que vos alegrais pelo pecador arrependido, tende piedade de 

nós. 
T. Cristo, tende piedade de nós! 

D.: Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tende piedade de 
nós. 

T. Senhor, tende piedade de nós! 
D.: Deus de misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos 

pecados e nos conduza à vida eterna. 
T.: Amém! 

 
D.: Oremos (pequeno silêncio) 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. 
 
D.: O Evangelho faz o nosso coração arder, impulsiona-nos para frente, 

inquieta-nos, desinstala-nos, tira de nós o medo, encoraja-nos. 

Abramos nosso coração e deixemos a Boa Notícia de Jesus Cristo 

frutificar, sob ação do Santo Espírito. 

T.: Senhor, sob a ação do vosso Santo Espírito, que a sua Palavra 

frutifique em nossos corações. 

 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 
 
Primeira Leitura:                             (Jó 19, 21-27) 

 
L.: Leitura do livro de Jó. 

Disse Jó: 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. 
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Salmo:3                    (Sl 22 (23) 1-3.4.5.6) 

 
T.: O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. 

 
L.: O Senhor é o pastor que me conduz; * 
não me falta coisa alguma. 

Pelos prados e campinas verdejantes * 
ele me leva a descansar. 

Para as águas repousantes me encaminha, * 
e restaura as minhas forças. 

Ele me guia no caminho mais seguro, * 
pela honra do seu nome. R. 

 
L.: Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, * 

nenhum mal eu temerei. 
Estais comigo com bastão e com cajado, * 

eles me dão a segurança! R. 
 

L.: Preparais à minha frente uma mesa, * 
bem à vista do inimigo; 

com óleo vós ungis minha cabeça, * 
e o meu cálice transborda. R. 

 
L.: Felicidade e todo bem hão de seguir-me, * 

por toda a minha vida; 
e, na casa do Senhor, habitarei * 
pelos tempos infinitos. R. 

 
Segunda Leitura:                     (1Cor 15,20-26.28) 

L.: Leitura da Primeira Carta de São Paulo aos Coríntios. 
Irmãos: Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que 

morreram. Com efeito, por um homem veio a morte e é também por um 
homem que vem a ressurreição dos mortos. Como em Adão todos 

morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Porém, cada qual 
segundo uma ordem determinada: Em primeiro lugar, Cristo, como 

primícias; depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda. 
A seguir, será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus-Pai, depois de 

destruir todo principado e todo poder e força. Pois é preciso que ele 
reine até que todos os seus inimigos estejam debaixo de seus pés. O 

último inimigo a ser destruído é a morte. E, quando todas as coisas 
estiverem submetidas a ele, então o próprio Filho se submeterá àquele 

que lhe submeteu todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. 
Palavra do Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

 
 

                                                             
3 https://www.youtube.com/watch?v=qiusTMVGw4g 

https://www.youtube.com/watch?v=qiusTMVGw4g
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Aclamação ao Evangelho:4 

T.: 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. 

 
EVANGELHO:                                 (Lc 12, 35-40) 

 
L.: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo + segundo Lucas. 

Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: "Que vossos rins 
estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Sede como homens que estão 

esperando seu senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe 
abrirem, imediatamente, a porta, logo que ele chegar e bater. Felizes os 

empregados que o senhor encontrar acordados quando chegar. Em 
verdade eu vos digo: Ele mesmo vai cingir-se, fazê-los sentar-se à mesa 

e, passando, os servirá. E caso ele chegue à meia-noite ou às três da 
madrugada, felizes serão, se assim os encontrar! Mas ficai certos: se o 

dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria 
que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados! Porque o 

Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes". 
Palavra da Salvação. 

T: Glória a vós, Senhor. 
 

(Pequeno momento de silêncio, meditação ou partilha da Palavra) 
 
D.: Vamos professar juntos 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.: Em família, com fé e esperança, rezemos ao Senhor, fonte de vida, 

suplicando: 
 

T.: Senhor, autor da vida, vinde em nosso auxílio e salvai-nos! 
 

L.: Ajudai-nos a ser uma Igreja propagadora da vida eterna e do amor 
pleno de Jesus pela humanidade, rezemos: 

 

                                                             
4 https://www.youtube.com/watch?v=UehxE_8mREA – somente o primeiro versículo. 

https://www.youtube.com/watch?v=UehxE_8mREA
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L.: Consolai as famílias que sofrem pela partida de seus entes queridos, 

rezemos: 
T.: Senhor, autor da vida, vinde em nosso auxílio e salvai-nos! 

 
L.: Por todos os falecidos, lembrados no dia de hoje, para que 
encontrem a misericórdia divina que julga com amor, rezemos: 

 
L.: Por todos os agentes da pastoral das exéquias que desempenham 

uma missão de amor, cuidado e fé, rezemos:  
 

(Preces espontâneas...) 
 

D.: Deus, Pai amoroso e compassivo, acolhei nossos pedidos de filhos e 
filhas, nunca se afaste de nós, pois sem sua misericórdia infinita, 

perecemos. Por Cristo, nosso Senhor. 
T.: Amém. 

 
D.: O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a 

liberdade de filhos, digamos juntos: 
T.: Pai Nosso... 

 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 
 

D.: Ó Deus, sede compassivo para com o vosso povo, e não falte vossa 
ajuda, nesta vida, aos que lutam pela vida eterna. Por Cristo nosso 

Senhor. 
T.: Amém! 

D.: Abençoe-nos Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. 
T.: Amém. 

D.: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. 
T.: Para sempre seja louvado. 

D.: Vamos em paz e que o Senhor Deus seja nossa companhia. 
Bendigamos ao Senhor. 

T.: Graças a Deus. 
 

Canto:5 
 

Os olhos jamais contemplaram. Ninguém sabe explicar 
o que Deus tem preparado aquele que em vida o amar. 

 
As lutas, a dor e o sofrer, tão próprios à vida do ser, 

ninguém poderá comparar com a glória sem fim no céu. 
 
Foi Cristo quem nos mereceu co'a morte, a vida e o céu. 

E ainda se entrega por nós como oferta constante ao Pai. 

                                                             
5 https://www.youtube.com/watch?v=PfjnkOywRGw 

https://www.youtube.com/watch?v=PfjnkOywRGw

