
Celebração dos Fiéis Defuntos

 — S.ta Maria dos Anjos — Esposende —

Visita ao Cemitério

Ofício de Vésperas



Hino

Vinde à presença de Deus,
Senhor da Morte e da vida.

1. Vinde, exultemos de alegria no Senhor
aclamemos o rochedo da nossa salvação
Vamos à Sua presença, com louvores,
e cantemos-Lhe cânticos de alegria.

2. Ele fez o mar, e a terra é a obra das Suas mãos:
vinde adorar o Senhor que nos criou.
Ele é o nosso Deus e nós o Seu povo,
as ovelhas que a Sua mão conduz.

3. Oxalá ouvísseis hoje a Sua voz:
não endureçais vossos corações

como no deserto.
Onde vossos pais me provocaram e tentaram,
embora tivessem visto as minhas obras.

4. Disse daquela geração
que me ofendeu durante quarenta anos:

é um povo de coração transviado/
que não conheceu os meus caminhos;

por isso jurei na minha ira:
não entrará na terra prometida.

5. Dai-lhes, Senhor,
o eterno descanso
entre os esplendores
da luz perpétua.

Vinde à presença de Deus,
Senhor da Morte e da vida.
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Antífona 1
Monitor – Salmo 120 (121)

Deus é o Senhor que guarda o seu povo, como guardou o seu Filho.
Dele só esperamos o auxílio. É para o monte do Calvário, onde se ergue
a cruz de Cristo, que nós levantamos os nossos olhos.

A Liturgia das Horas canta este salmo de confiança em Deus na
hora de Vésperas para nos fazer adiantar na certeza que não dormirá
Aquele que nos guarda, nem adormecerá Aquele que guarda Israel.

Levantemos os nossos olhos para os montes, donde nos virá o
auxílio. Coloquemos os nossos pés com firmeza nos degraus da Caridade
e da Humanidade e o Senhor não permitirá que vacilem os nossos passos.

Antífona – O Senhor te defende de todo o mal,
      o Senhor vela pela tua vida.

1. Levanto os meus olhos para os montes;
donde me virá o auxílio?

2. O meu auxílio vem do Senhor
que fez o céu e a terra.

3. Não permitirá que vacilem os teus passos
não dormirá Aquele que te guarda.

4. Não há-de dormir nem adormecer
Aquele que guarda Israel.

5. Senhor é quem te guarda
o Senhor está a teu lado Ele é o teu abrigo.

6. O sol não te fará mal durante o dia
nem a lua durante a noite.

7. Senhor te defende de todo o mal
o Senhor vela pela tua vida.

8. Ele te protege quando vais e quando vens
agora e para sempre.

9. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
como era no princípio, agora e sempre. Amen.



Antífona – O Senhor te defende de todo o mal,
      o Senhor vela pela tua vida.

Antífona 2
Monitor – Salmo 129 (130)

O Salmo que vamos cantar de seguida é de uma grande confiança
na salvação de Deus. Cada um de nós deve ver em que profundidade
está, de que abismo clama ao Senhor. A nossa profundidade é a vida
mortal. Todo o que compreende que está no profundo, clama até ser
tirado dele. Quando clama do abismo, eleva-se.

Do abismo da nossa vida mortal, elevemo-nos para Deus.

Antífona – Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor,
      quem poderá salvar-se?

1. Do profundo abismo chamo por Vós, Senhor
Senhor escutai a minha voz.

2. Estejam vossos ouvidos atentos
à voz da minha súplica.

3. Se tiverdes em conta as nossas faltas
Senhor, quem poderá salvar-se?

4. Mas em Vós está o perdão
para serdes temido com reverência.

5. Eu confio no Senhor
a minha alma confia na sua palavra.

6. A minha alma espera pelo Senhor
mais do que as sentinelas, pela aurora.

7. Mais do que as sentinelas pela aurora
Israel espera pelo Senhor.

8. Porque no Senhor está a misericórdia
e com Ele abundante redenção.

9. Ele há-de libertar Israel
de todas as suas faltas.
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10. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo
   Como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Antífona – Se tiverdes em conta os nossos pecados, Senhor,
      quem poderá salvar-se?

Antífona 3
Monitor – Cântico (Filip 2, 6-11)

Elevados para Deus, com S.Paulo professamos a nossa fé em Cristo,
o Servo do Pai. "Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida,
assim o Filho dá vida aos seus escolhidos".

É esta vida imortal em que acreditamos que suplicamos, com a nossa
prece, para o nossos irmãos, os Fiéis Defuntos.

Antífona – Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida
     assim o Filho dá a  vida aos Seus  escolhidos.

1. Cristo Jesus que era de condição divina

não se valeu da sua igualdade com Deus,
mas humilhou-se a Si próprio.

2. Assumindo a condição de servo
tornou-se semelhante aos homens.

3. Aparecendo como homem / humilhou-se ainda mais

obedecendo até à morte e morte de cruz.

4. Por isso Deus O exaltou

e lhe deu um nome / que está acima de todos os nomes.

5. Para que ao nome de Jesus todos se ajoelhem
no céu, na terra e nos abismos.

6.  E toda a língua proclame que Jesus Cristo é o Senhor

para glória de Deus Pai.

7. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo;
como era no princípio, agora e sempre. Amen.

Antífona – Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida
     assim o Filho dá a  vida aos Seus  escolhidos.
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Leitura da Segunda Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios

Como sabemos, irmãos,
Aquele que ressuscitou o Senhor Jesus
também nos há-de ressuscitar com Jesus
e nos levará convosco para junto d'Ele.
Tudo isto é por vossa causa,
para que uma graça mais abundante
multiplique as acções de graças de um maior número de cristãos
para glória de Deus.
Por isso, não desanimamos.
Ainda que em nós o homem exterior se vá arruinando,
o homem interior vai-se renovando de dia para dia.
Porque a ligeira aflição dum momento
prepara-nos, para além de toda e qualquer medida,
um peso eterno de glória.
Não olhamos para as coisas visíveis,
olhamos para as invisíveis:
as coisas visíveis são passageiras,
ao passo que as invisíveis são eternas.
Bem sabemos que,
se esta tenda, que é a nossa morada terrestre, for desfeita,
recebemos nos Céus uma habitação eterna,
que é obra de Deus
e não é feita pela mão dos homens.

Palavra do Senhor.

Responsório breve
Formaste-me da terra,
vestiste-me de carne:

Senhor meu Redentor
ressuscitai-me no último dia!

O Senhor é Rei, revestiu-se de majestada
firmou o universo, que não vacilará

Formaste-me da terra,
vestiste-me de carne:

Senhor meu Redentor
ressuscitai-me no último dia!
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Magnificat

Antífona – Todos aqueles que o Pai Me deu virão a Mim;
      e Eu lhes darei a vida eterna.

1. A minha alma glorifica o Senhor
e o meu espírito se alegra

em Deus, meu Salvador.

2. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva:
de hoje em diante me chamarão bem-aventurada

todas as gerações.

3. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas:
Santo é o seu nome.

4. A sua misericórdia se estende de geração em geração
sobre aqueles que o temem.

5. Manifestou o poder do seu braço
e dispersou os soberbos.

6. Derrubou os poderosos de seus tronos
e exaltou os humildes.

7. Aos famintos encheu de bens
e aos ricos despediu de maos vazias.

8. Acolheu a Israel, seu servo,
lembrando da sua misericórdia.

9. Como tinha prometido a nossos pais,
a Abraão e à sua descendência para sempre.

10. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
   como era no princípio agora e sempre. Amen.

Antífona – Todos aqueles que o Pai Me deu virão a Mim;
      e Eu lhes darei a vida eterna.
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Preces
Pres. – Irmãos caríssimos:

supliquemos humildemente a Deus, Pai de misericórdia,
pelos nossos irmãos que morreram na paz do Senhor,
dizendo com toda a confiança:

Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.

1. Perdoai-lhes, Senhor, os seus pecados.
R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.

2. Aceitai, Senhor, as suas boas obras.
R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.

3. Conduzi-os, Senhor, à vida eterna.
R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.

Pres. – Oremos também por todos aqueles que estão de luto
por causa da morte de seus familiares
amigos e benfeitores e seus benfeitores.

4. Consolai-os, Senhor, na sua dor e saudade.
R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.

5. Confortai-os, Senhor, na sua solidão
com a suavidade da vossa presença.

R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.
6. Aumentai, Senhor, a sua fé e fortalecei a sua esperança.

R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.
Pres. – Oremos ainda por todos nós que peregrinamos neste mundo.

7. Fortalecei-nos e conservai-nos, Senhor,
no vosso santo serviço.

R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.
8. Elevai, Senhor, o nosso coração,

para que aspire sempre aos bens celestes.
R/ Nós Vos rogamos: ouvi-nos Senhor.

Pres. – Pai Nosso
Pres. – Deus eterno e omnipotente, Senhor dos vivos e dos mortos,

rico de misericórdia para com todos os que Vos amam:
pela vossa clemência e por intercessão de todos os Santos,
concedei àqueles por quem oramos, vivos e defuntos,
o perdão dos seus pecados.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.
Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso

    Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
R.: Amén.
Pres. – Bendigamos ao Senhor.
R.: Graças a Deus.

Segue-se a Procissão  para o Cemitério

Ritos Iniciais
(No Cemitério)

Pres. – Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo
Todos – Amen.

Pres. – A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai
e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco.

Todos – Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo.

Pres. – Irmãos: ao celebrarmos os Fiéis Defuntos,
celebramos a nossa fé e da dos irmãos que nos precederam;
celebramos a fé recebida,
vivida em comum e transmitida de geração em geração;
celebramos a fé,
traduzida em palavras, gestos, acções e orações
que nos ajudaram e ajudam,
a nós que ainda peregrinamos a caminho da casa do Pai.
Para que a nossa acção e oração,
pelos irmãos que já partiram,
seja acolhida junto do Pai
reconheçamos, primeiro, as nossas faltas,
coloquemo-nos na presença de Deus,
e peçamos-lhe perdão.

Senhor: Quisemos ser deuses entre a criação
Esquecemos de ser, não sabemos sorrir
Fizemos impérios com a exploração
Mas já não sabemos porquê existir
Fizemos da vida um jogo da razão
Deixamos morrer o cantar do coração.
Por isso Te pedimos:
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Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Senhor: Venceu a ilusão de querermos ser sozinhos
Sozinhos fazemos o nosso funeral
Cadáveres tristes e frios e mesquinhos
Mantendo a morte em vida tão banal
Caixões ambulantes num culto rotineiro
Levando no andor nosso Deus que é o dinheiro.
Por isso Te pedimos:

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós

Senhor: Jogamos a vida na sorte do mercado
Vendemos o sonho aos computadores
Em nome do lucro o futuro é abortado
O hoje depende da bolsa de valores
Ocultos na farsa da farda enfeitada
Fugimos do medo de não sermos nada.
Por isso Te pedimos:

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Senhor: Gastamos o tempo em contas complicadas
E não aprendemos a comunicar
Agora que as contas já deram erradas
Morremos sozinhos sem saber nem chorar
O trono do orgulho nos fez isolados
Perdidos no mundo, narcisos mofados.
Por isso Te pedimos:
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Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Senhor: Com medo do risco de ser e pensar
Compramos ideias já pronto a consumir
Não temos história nem jeito de parar
E já não podemos saber para onde ir
Voltamos as costas ao pobre e à dor
Fugindo do espelho do nosso interior.
Por isso Te pedimos:

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

Cristo, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.

Senhor, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.

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

Todos – Amen.

Pres. – Oremos:
Senhor, nosso Deus!
Tu dás-nos a vida e tomas-la de novo no mistério da morte,
Tu ocultas-la por um tempo
a fim de voltares a manifestá-la um dia,
renovada e purificada,
como nossa vida eterna.
Olha-nos e escuta-nos!
Nós estamos aqui reunidos
porque os nossos irmãos e amigos, já partiram.
Acolhe a nossa aflição, a nossa tristeza e a nossa oração
na serena luz da tua paz!
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.
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Leitura do Segundo Livro dos Macabeus

Naqueles dias,
Judas Macabeu fez uma colecta entre os seus homens
de cerca de duas mil dracmas de prata
e enviou-as a Jerusalém,
para que se oferecesse um sacrifício de expiação
pelos pecados dos que tinham morrido,
praticando assim uma acção muito digna e nobre,
inspirada na esperança da ressurreição.
Porque, se ele não esperasse
que os que tinham morrido haviam de ressuscitar,
teria sido em vão e supérfluo orar pelos mortos.
Além disso, pensava na magnífica recompensa
que está reservada àqueles que morrem piedosamente.
Era um santo e piedoso pensamento.
Por isso é que ele mandou oferecer
um sacrifício de expiação pelos mortos,
para que fossem libertos do seu pecado.

Palavra do Senhor.

Refrão: A salvação dos justos vem do Senhor.

O Senhor é clemente e compassivo,
paciente e cheio de bondade.
Não nos tratou segundo os nossos pecados,
nem nos castigou segundo as nossas culpas.

Como um pai se compadece dos seus filhos,
assim o Senhor Se compadece dos que O temem.
Ele sabe de que somos formados
e não Se esquece que somos pó da terra.

Os dias do homem são como o feno:
ele desabrocha como a flor do campo
mal sopra o vento desaparece
e não mais se conhece o seu lugar.
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A bondade do Senhor permanece eternamente
sobre aqueles que O temem
e a sua justiça sobre os filhos dos seus filhos,
sobre aqueles que guardam a sua aliança
e se lembram de cumprir os seus preceitos.

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses

Irmãos:
Não queremos deixar-vos na ignorância
a respeito dos defuntos,
para não vos contristardes como os outros,
que não têm esperança.
Se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou,
do mesmo modo, Deus levará com Jesus
os que em Jesus tiverem morrido.
Eis o que temos para vos dizer,
segundo a palavra do Senhor:
Nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor,
não precederemos os que tiverem morrido.
Ao sinal dado, à voz do Arcanjo e ao som da trombeta divina,
o próprio Senhor descerá do Céu
e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
Em seguida, nós, os vivos, os que tivermos ficado,
seremos arrebatados juntamente com eles sobre as nuvens,
para irmos ao encontro do Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor.
Consolai-vos uns aos outros com estas palavras.

Palavra do Senhor.

Aclamação ao Evangelho

(Tg 1, 18)

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...

Bendito sejais, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque revelastes aos pequeninos os mistérios do reino

Refrão: Aleuia!... Aleluia!... Aleluia!...
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✠✠✠✠✠ Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus

Naquele tempo, Jesus exclamou:
"Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondeste estas verdades aos sábios e inteligentes
e as revelaste aos pequeninos.
Sim, Pai, Eu Te bendigo,
porque assim foi do teu agrado.
Tudo Me foi dado por meu Pai.
Ninguém conhece o Filho senão o Pai
e ninguém conhece o Pai senão o Filho
e aquele a quem o Filho o quiser revelar.
Vinde a Mim,
todos os que andais cansados e oprimidos,
e Eu vos aliviarei.
Tomai sobre vós o meu jugo
e aprendei de Mim,
que sou manso e humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas.
Porque o meu jugo é suave e a minha carga é leve".

Palavra da salvação.

Tópicos para a Reflexão

Celebração da Fé. Fiéis Defuntos, celebração da nossa fé e da dos ir-
mãos que nos precederam; celebração da fé recebida, vivida em comum e
transmitida de geração em geração; celebração da fé, traduzida em palavras,
gestos e acções que nos ajudaram e ajudam, a nós que ainda peregrinamos a
caminho da casa do Pai. Fé feita dom que nos levou a Jesus, à sua Igreja, ao
seu baptismo e demais sacramentos; sacramentos que alimentaram e alimen-
tam a nossa vida pessoal e comunitária, que nos uniram na vivência dos mes-
mos valores e critérios, pondo-nos no mesmo sentido da vida e da morte.
Celebração de fé e da fé em que não olhamos a morte mas o que está para
além dela; celebração de fé e da fé, vivida em memória colectiva, numa atitu-
de de acção de graças: "Eu Te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra,
porque escondestes estas verdades aos sábios e inteligentes e as revelastes
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aos pequeninos".
Celebração da Esperança. Celebramos a fé que abre a esperança; cele-

bramos a esperança que fortalece a fé e aguenta o sofrimento. Celebramos a
fé dando sentido à vida, a esperança dando sentido à morte, o presente ligando
o futuro na pessoa de Cristo, que disse: "Eu sou a Ressurreição e a Vida",
levando a paixão e a morte para as alegrias eternas, levando as nossas paixões
e as nossas mortes para a vida definitiva. A fé acredita na esperança e o
presente acredita no futuro. Dia de Fiéis Defuntos não celebra passado, apela
ao futuro. Ao nosso futuro.

Celebração da Caridade. "Preferíamos exilar-nos do corpo para irmos
habitar junto do Senhor". Paulo tem pressa do futuro, mas a missão prende-o
no presente. Judas Macabeu vira partir muitos dos seus homens, mortos no
campo de batalha por fidelidade à aliança com o Senhor. Ausentes, faziam
parte do seu presente; ausentes, eram estímulo à continuação da luta. Foram
heróis na fé e firmes na esperança da libertação de Jerusalém. Por amor ao
Senhor Deus Yavé. Só a comunhão no amor une passados e futuros, em que
se parte ficando e se fica partindo. Celebrar os Fiéis Defuntos faz parte da
comunhão dos santos que hoje celebrámos. Aos que já estão na festa do Cor-
deiro, pedimos por nós; os que estão a caminho, pedimos por eles. Esta é, sem
dúvida uma «acção muito digna e nobre, inspirada na esperança da res-
surreição». Porque, se não esperássemos que os que morreram hão-de res-
suscitar, é em vão e supérfluo orar pelos mortos. Pensemos ainda na «magní-
fica recompensa que está reservada àqueles que morrem piedosamen-
te»,  e oremos pelos nossos irmãos que nos precederam na fé.

Senhor, Tu és a verdadeira vida!
Contigo nós vemos a nascente da vida,
para além das coisas tangíveis.
Tu és a vida
mesmo daqueles que já morreram.
Até na morte Tu serás a nossa vida!
Contigo a vida já está em nós,
hoje e para sempre:
Tu és para nós a fonte
que jorra para a vida eterna.
Senhor, Tu és a Verdade do homem.
Se Tu te afastas,
cada um de nós é como um náufrago,
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que procura a salvação sem nunca a encontrar.
Apenas a graça, a verdade e a luz  que provêm de Ti,
são para nós  a graça que não passa,
a Verdade que liberta e a luz inesgotável,
na qual vemos a Tua Luz!

Acolhe a nossa aflição e a nossa tristeza
na serena luz da tua paz!

Faz que todos os pensamentos que nos assaltam
em relação àqueles que nos deixaram e a nós mesmos
sejam sustentados pela certeza da tua boa vontade
para com eles e para connosco.

Ensina-nos a recordar
que também nós deveremos morrer um dia,
e concede-nos a graça de viver até à Última hora,
no reconhecimento do teu amor
e na esperança da Ressurreição.
Isto te suplicamos em nome de Nosso Jesus Cristo, Vosso Filho,
que é Deus convosco, na Unidade do Espírito Santo!
R. Amen.

Pres. – Irmãos: homenageamos os nossos irmãos defuntos
muitos deles a fazerem já parte
da multidão dos santos que hoje celebramos.
Orgolhosos dos santos que nos honraram
ao longo de todos os séculos,
dirijamos, por eles, a Deus, a nossa prece,
pedindo a sua protecção para nós
e a sua intercessão pelos nossos irmãos defuntos:

Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós.
Santa Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós.
Santa Virgem das Virgens, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
São Miguel, rogai por nós.
São Rafael, rogai por nós.
Santos Anjos de Deus, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
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São João Baptista, rogai por nós.
São José, rogai por nós.
São Pedro e São Paulo, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

Santo André, rogai por nós.
São João, rogai por nós.
Santa Maria Madalena, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

Santo Estêvão, rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia, rogai por nós.
São Lourenço, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

São João de Brito, rogai por nós.
Santa Perpétua e Santa Felicidade, rogai por nós.
Santa Inês, rogai por nós.
 Todos os Santos, intercedei por nós

São Gregório, rogai por nós.
Santo Agostinho, rogai por nós.
Santo Atanásio, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

São Teotónio, rogai por nós.
Santo António de Lisboa, rogai por nós.
 São João de Deus, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

Santa Isabel de Portugal, rogai por nós.
Santa Catarina de Sena, rogai por nós.
Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

Santa Beatriz da Silva rogai por nós.
Beatos Francisco e Jacinta Marto rogai por nós.
Beato Frei Bartolomeu dos Mártires rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós

S. Martinho de Dume, rogai por nós.
São Frutuoso, rogai por nós.
São Geraldo, rogai por nós.

Todos os Santos, intercedei por nós
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Pres. – Deus Santo, que, pela Páscoa de Cristo, vosso Filho,
nos alegrais com a esperança da Vida Eterna,
concedei aos nossos irmãos defuntos,
que pela intercessão de todos os santos
entrem na paz do Vosso Reino.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Oração à Virgem

Maria, Virgem da noite,
Nós te imploramos que fiques perto de nós,
quando impera a dor e irrompe a provação,
quando sopra o vento do desespero,
quando domina o céu negro das angústias,
quando nos arrefece o frio das desilusões
e quando sobrevoa a asa severa da morte.

Liberta-nos do terror das trevas na hora do nosso Calvário

Tu, ó Virgem da noite,
que experimentaste o eclipse do sol:
estende sobre nós o teu manto de luz,
de tal modo que, envoltos no teu alento,
nos seja suportável a longa espera da liberdade.

Liberta-nos do terror das trevas na hora do nosso Calvário

Maria, Virgem da noite,
enche de presenças amigas e discretas
o tempo amargo de quem se encontra só.
Preserva de todo o mal os nossos entes queridos
e conforta quem perdeu a confiança na vida.

Liberta-nos do terror das trevas na hora do nosso Calvário
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Maria, Virgem da noite,
não nos deixes sozinhos,
a salmodiar com os nossos medos.
Pelo contrário, se nos momentos de obscuridade,
Te colocares ao nosso lado,
e nos segredares que também Tu estás à espera da luz,
então as nascentes do pranto
secar-se-ão sobre o nosso rosto.
Então despertaremos juntos
a aurora do dia sem fim.

Liberta-nos do terror das trevas na hora do nosso Calvário

Pres. – Deus eterno e omnipotente, Senhor dos vivos e dos mortos,
rico de misericórdia para com todos os que Vos amam:
pela vossa clemência e por intercessão de todos os Santos,
concedei àqueles por quem oramos, vivos e defuntos,
o perdão dos seus pecados.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos – Amén.

Pres. – O Senhor esteja convosco!

R.: Ele está no meio de nós.

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todopoderoso
    Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!

R.: Amén.

Pres. – Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe.
R.: Graças a Deus.




