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Paróquia de Santa Maria dos Anjos – Esposende 
 

 



A procissão da Igreja para o cemitério é organizada da seguinte forma: turíbulo, Cruz 

paroquial, Ceroferários, Evangeliário, leitores, acólitos e Presidente da Celebração e povo. 

Local da celebração é na Capela  do cemitério. A Celebração pode iniciar-se com um cântico. 

 

 

[Cântico] FELIZES OS MORTOS, F. dos Santos, NRMS 19-20 

Felizes os mortos que morrem no Senhor, 

Aleluia, Aleluia. 

Felizes os mortos que morrem no Senhor. 

 

 

Ritos Iniciais 
 

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

Todos – Amen. 

 

Pres. – A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo  

 que por nós Se fez homem,  

 que por nós morreu e ressuscitou,  

 e que por nós intercede junto do Pai esteja convosco. 

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

 
Acolhimento (leitor) 

Irmãos: Estamos aqui para rezar pelos nossos irmãos e irmãs e para reafirmar 

diante de Deus a nossa fé e a nossa Esperança. Reunimo-nos, para celebrar a 

vitória da vida, sobre a morte. A verdadeira morte não é o termo da vida, mas 

aquilo que, desde o princípio, impede de nascer. Senhor, ajuda-nos a viver da 

Tua Palavra. Tu que falas no tempo da Encarnação, na noite de Belém, na 

cruz e na aurora da Ressurreição, quando tudo era silêncio. Senhor, que esta 

celebração nos dê confiança na Tua promessa de um Novo Céu e uma Nova 

Terra. 

 

 

[Cântico] DAI A PAZ SENHOR, M. Faria, NRMS 23 CÂNTICO 

Dai a paz, Senhor, aos que em Vós esperam; 

Escutai as preces do Vosso povo. 

Escutai as preces do Vosso povo.(Bis) 

 



Pres. – Senhor, nosso Deus  

 nem a vida nem a morte podem separar-nos de Ti. 

 Quem acredita no Teu AMOR 

 não volta ao pó e desaparece num buraco escuro e frio. 

 Quem acolheu o Teu AMOR, 

 não fica perdido nas páginas do pó para sempre. 

 Mas é recolhido pelas tuas mãos de Pai e Mãe, 

 nas páginas do livro da vida, 

 onde só há AMOR e Alegria. 

 Há um galo que canta lá longe… 

 a canção que mudou para sempre a vida de Pedro. 

 Senhor, é esse canto de ressurreição, de vida nova, 

 que queremos ouvir neste jardim de silêncio. 

 Olha-nos e escuta-nos! 

 Nós estamos aqui reunidos 

 porque os nossos irmãos e amigos, já partiram. 

 Acolhe a nossa saudade na serena luz da tua paz! 

 Faz que todos os pensamentos que nos assaltam 

 em relação aos que nos deixaram 

 sejam sustentados pela certeza 

 de que o Teu Filho Jesus venceu a morte… 

 Ensina-nos a recordar 

 que também nós deveremos morrer um dia, 

 e concede-nos 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! 

Todos – Amen. 

  
[Leitor] – ADMONIÇÃO: 

Preparemos o nosso coração para acolher a Palavra de Deus com a alegria do 

Espírito Santo e ouvindo a Palavra sejamos capazes de a pôr em prática. 

«Porque, quem se contenta em ouvir a palavra, sem a pôr em prática, 

assemelha-se a alguém que contempla a sua fisionomia num espelho; mal 

acaba de se contemplar, sai dali e esquece-se de como era. 

Aquele, porém, que medita com atenção a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela 

persevera – não como quem a ouve e logo se esquece, mas como quem a  

cumpre – esse encontrará a felicidade ao pô-la em prática» (Tg 1, 22-25). 



 

Leitor 1: 
 

Leitura da Primeira Epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios  
(1 Cor 15, 12-22) 

Irmãos: 

Se pregamos que Cristo ressuscitou dos mortos, 

porque dizem alguns no meio de vós 

que não há ressurreição dos mortos? 

Se não há ressurreição dos mortos, 

também Cristo não ressuscitou. 

E se Cristo não ressuscitou, 

então a nossa pregação é inútil e também é inútil a vossa fé. 

E nós aparecemos como falsas testemunhas de Deus, 

porque damos testemunho contra Deus, 

ao afirmar que Ele ressuscitou Jesus Cristo, 

quando de facto não ressuscitou, 

a ser verdade que os mortos não ressuscitam. 

Porque, se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 

E se Cristo não ressuscitou, é inútil a vossa fé, ainda estais nos vossos 

pecados; e assim, os que morreram em Cristo também se perderam. 

Se é só para a vida presente que temos posta em Cristo a nossa 

esperança, somos os mais miseráveis de todos os homens. 

 

Leitor 2: 

Mas não. Cristo ressuscitou dos mortos, 

como primícias dos que morreram. 

Uma vez que a morte veio por um homem, 

também por um homem veio a ressurreição dos mortos; 

porque do mesmo modo que em Adão todos morreram, 

assim também em Cristo todos serão restituídos à vida. 

 

Palavra do Senhor 



[Salmista] – deve cantar com paixão, como quem acredita mesmo no que canta. 

Salmo Responsorial 
Salmo 22 (23), 1-3a.3b-4.5.6 (R. 1 ou 4a) 

 
 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados, 

conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 

 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida 

e habitarei na casa do Senhor 

para todo o sempre. 

 

Preces 
Pres. – 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 cantando: 
 

Em Vós Senhor eu pus a minha esperança; sois o meu Deus! 

Toda a minha vida está nas Vossas mãos 

Leitor 1.  Rezemos pelos Papas, Bispos e sacerdotes  

e por todos quantos se dedicaram ao serviço do Evangelho, 

particularmente por aqueles que nesta paróquia foram párocos.  

Pres. – Para que Deus lhes conceda agora 

  a graça de participarem na liturgia celeste, 

  oremos, cantando: 

 

Em Vós Senhor eu pus a minha esperança; sois o meu Deus! 

Toda a minha vida está nas Vossas mãos 



Leitor 2.  Rezemos pelos nossos familiares:  

pais, irmãos e outros parentes;  

e por aqueles que foram nossos benfeitores.  
 

Pres. – Para que Deus lhes conceda agora 

  a graça de participarem no reino da família celeste, 

  oremos, cantando: 

 

Em Vós Senhor eu pus a minha esperança; sois o meu Deus! 

Toda a minha vida está nas Vossas mãos 

 

Leitor 3.  Rezemos por todos os jovens e crianças  

e por todos aqueles que terminaram inesperadamente 

a sua existência neste mundo.  
 

Pres. – Para que Deus lhes conceda agora 

  a graça de gozarem a juventude na felicidade eterna, 

  oremos, cantando: 

 

Em Vós Senhor eu pus a minha esperança; sois o meu Deus! 

Toda a minha vida está nas Vossas mãos 

 

Leitor 4.  Rezemos 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.  
 

Pres. – Para que Deus lhes conceda agora 

  a graça de participarem na comunhão de todos os Santos, 

  oremos, cantando: 

 

Em Vós Senhor eu pus a minha esperança; sois o meu Deus! 

Toda a minha vida está nas Vossas mãos 

 

Leitor 5.  Rezemos pelos que colaboraram na vida da paróquia  

e trabalharam pelo progresso desta comunidade, 

quer a nível material quer espiritual. 
 

Pres. – Para que Deus lhes conceda agora 

  a graça de participarem na vida da comunidade celeste, 

  oremos, cantando: 

 

Em Vós Senhor eu pus a minha esperança; sois o meu Deus! 

Toda a minha vida está nas Vossas mãos 

 

 



Pres. – Pelo baptismo, 

os nossos irmãos que partiram 

tornaram-se verdadeiramente filho 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 baptismal, 

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. 

Em comunhão com os que partiram 

ousamos rezar, cantando, 

a oração que o Senhor nos ensinou. 

PAI-NOSSO 

Enquanto se canta faz-e as aspersão com água benta. 

Pres. – Senhor, que pela vitória do vosso Filho sobre a morte, 

O exaltastes no reino da glória, 

concedei aos nossos irmãos defuntos 

que, libertos desta vida mortal, 

possam contemplar-Vos para sempre 

como seu Criador e Redentor. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos – Amen. 

 

 
 

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 

 

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. 
 

Bênção Final 

Pres. – O Senhor esteja convosco! 

R.: Ele está no meio de nós. 
 

Pres. – O Senhor vos abençoe e vos proteja. 

R.: Amén. 

 

Pres. – O Senhor faça brilhar sobre vós a sua face 

e vos seja favorável. 

R.: Amén. 

 

Pres. – O Senhor volte para vós o seu olhar 

e vos conceda a paz. 

R.: Amén. 

Pres. – Abençoe-vos o Deus Todo poderoso  

   Pai,  Filho e Espírito Santo! 

R.: Amén. 

Pres. – Bendigamos ao Senhor! 
R.: Graças a Deus. 


