EXÉQUIAS DOS ADULTOS

EXÉQUIAS
EXÉQUIAS DOS ADULTOS
1

I

rmãos e irmãs
Elevemos a nossa oração a Deus Pai todo-poderoso,
que ressuscitou a Jesus Cristo, seu Filho,
e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos,
dizendo (ou: cantando):

R.

Ouvi-nos, Senhor.

Ou: Senhor, tende piedade de nós.
1.

Por todo o povo cristão,
para que o Senhor o confirme na unidade da fé
e na esperança da vinda gloriosa de Cristo,
oremos.

2.

Pelos homens de todo o mundo,
para que o Senhor os livre dos horrores da fome,
da violência e da guerra,
oremos.

3.

Pelos nossos irmãos sem lar, sem pão ou sem trabalho,
para que o Senhor lhes manifeste a sua misericórdia,
oremos.

4.

Por este nosso irmão N.,
que recebeu pelo Baptismo o gérmen da vida eterna,
para que o Senhor o acolha na companhia dos Santos,
oremos.

Por um defunto que comungava o Corpo de Cristo
a)

Por este nosso irmão N.,
que se alimentou com o Corpo de Cristo, Pão da vida,
para que o Senhor o ressuscite no último dia para a glória celeste,
oremos.
Por um bispo, presbítero ou diácono

b)

Pelo nosso irmão N.,
que exerceu na terra o ministério sagrado,
para que o Senhor o faça participar na liturgia celeste,
oremos.
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Podem dizer-se as duas intenções que se seguem ou escolher apenas uma.
c)

Pelos nossos irmãos, parentes e benfeitores,
para que o Senhor lhes conceda a recompensa dos seus trabalhos,
oremos.

d)

Por todos os que morreram na esperança da ressurreição,
para que o Senhor os leve a contemplar no Céu
o esplendor da sua face,
oremos.

5.

Pelos nossos irmãos que estão de luto,
para que o Senhor os ajude e os conforte
com a sua bênção paterna,
oremos.

6.

Por todos nós aqui reunidos na fé e na esperança,
para que o Senhor nos reúna também um dia
no seu reino glorioso,
oremos.

N

ós Vos pedimos, Senhor,
que a nossa oração seja proveitosa
às almas dos vossos servos e servas;
purificai-as de todos os seus pecados
e fazei-as participar na plenitude da redenção.
Por Cristo Senhor nosso.
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ezemos por este nosso irmão
R
a Nosso Senhor Jesus Cristo, que disse:
“Eu sou a ressurreição e a vida:

quem crê em Mim, ainda que morra, viverá;
e todo aquele que vive e crê em Mim não morrerá para sempre”,
e digamos (ou: e cantemos), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, misericórdia.
1.

Vós, que chorastes pela morte de Lázaro,
enxugai as nossas lágrimas.

2.

Vós, que chamastes os mortos à vida,
dai a vida eterna a este nosso irmão.

3.

Vós, que perdoastes na cruz ao bom ladrão
e lhe prometestes o Paraíso,
dignai-Vos perdoar e levar para o Céu este nosso irmão.

a)

Por um defunto que recebeu apenas o Baptismo
Vós, que purificastes este nosso irmão na água do Baptismo,
admiti-o na assembleia dos vossos santos e eleitos.

b)

Por um defunto que recebeu o Baptismo e a Confirmação
Vós, que purificastes este nosso irmão na água do Baptismo
e o confirmastes pelo santo Crisma,
admiti-o na assembleia dos vossos santos e eleitos.

c)

Por um defunto que comungava o Corpo de Cristo
Vós, que alimentastes este nosso irmão
no sagrado banquete do vosso Corpo e Sangue,
admiti-o à mesa do vosso reino.

4.

E a todos nós, que choramos a morte deste nosso irmão,
mas em especial à sua família,
dai a consolação da fé e da esperança na vida eterna.

enhor, nosso Deus,
S
fonte de vida e de ressurreição,
que quereis ser invocado pelos justos e pelos pecadores,

ouvi as preces que nesta hora de tribulação e de tristeza
Vos dirigimos pela alma do vosso servo N.,
para que, liberta dos laços da morte, possa gozar da vida imortal,
com os vossos santos, na serena paz do Paraíso.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãs e irmãos:
Elevemos a nossa oração a Deus Pai todo-poderoso,
que ressuscitou a Jesus Cristo, seu Filho,
e imploremos a paz e a salvação dos vivos e dos mortos,
dizendo (ou: cantando):

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Ouvi, Senhor, as nossas súplicas.
1.

Para que confirme todo o povo cristão na unidade da fé
e na esperança da vinda gloriosa de Cristo,
oremos.

2.

Para que, em toda a terra, livre os homens
dos horrores da fome, da violência e da guerra,
oremos.

3.

Para que manifeste a sua misericórdia
aos nossos irmãos sem lar, sem pão ou sem trabalho,
oremos.

4.

Para que acolha na companhia dos Santos o nosso irmão N.,
que recebeu pelo Baptismo o gérmen da vida eterna,
oremos.

a)

Por um defunto que comungava o Corpo de Cristo
Para que ressuscite para a glória eterna o nosso irmão N.,
que se alimentou com o Corpo de Cristo, Pão da vida,
oremos.

b)

Por um bispo, presbítero ou diácono
Para que faça participar na liturgia celeste o nosso irmão N.,
que exerceu na terra o ministério sagrado,
oremos.

c)

Podem dizer-se as duas intenções que se seguem ou escolher apenas uma
Para que conceda aos nossos irmãos, parentes e benfeitores
a recompensa dos seus trabalhos,
oremos.

d)

Para que leve os que morreram na esperança da ressurreição
a contemplar no Céu o esplendor da sua face,
oremos.
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5.

Para que leve ajuda e dê conforto
a estes nossos irmãos que estão de luto,
oremos.

6.

Para que reúna um dia no seu reino glorioso
os que aqui se reuniram na fé e na esperança,
oremos.

N

ós Vos pedimos, Senhor,
que a nossa oração seja proveitosa
às almas dos vossos servos e servas;
purificai-as de todos os seus pecados
e fazei-as participar na plenitude da redenção.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãos e irmãs:
Unidos na mesma fé,
oremos ao Senhor pelos nossos irmãos defuntos,
pela Igreja, pela paz do mundo e pela nossa salvação,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Atendei, Senhor, as nossas preces.
1.

Pelos pastores da santa Igreja,
para que sejam fiéis à graça que receberam
e realizem o seu ministério em favor do povo de Deus,
oremos.

2.

Pelos que governam a sociedade civil,
para que promovam sempre o bem comum,
a concórdia, a liberdade e a paz,
oremos.
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3.

Pelos que sofrem no corpo ou na alma,
para que sintam sempre junto de si
a presença invisível do Senhor,
oremos.

4.

Pelo nosso irmão N.,
para que o Senhor o livre do poder das trevas
e da morte eterna,
oremos.

5.

Pelo nosso irmão N.,
para que o Senhor lhe mostre a sua misericórdia
e o receba no reino da luz e da paz,
oremos.

6.

Pelos nossos familiares e benfeitores defuntos,
para que o Senhor os conduza
à assembleia gloriosa dos Santos,
oremos.

7.

Por todos nós que participamos nesta celebração,
para que a providência de Deus nos assista
e nos proteja pelos caminhos da vida,
oremos.

S

enhor, nosso Deus,
Criador e Redentor de todos os fiéis,
concedei às almas dos vossos servos e servas
o perdão do seus pecados,
de modo que, pelas nossas humildes súplicas,
alcancem a indulgência que sempre desejaram.
Por Cristo Senhor nosso.
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I

rmãs e irmãos:
Supliquemos humildemente a Deus, Pai de misericórdia,
pelos nossos irmãos que morreram na paz de Cristo,
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, misericórdia.
1.
2.
3.

Perdoai-lhes, Senhor, os seus pecados.
Aceitai, Senhor, as suas boas obras.
Conduzi-os, Senhor, à vida eterna.

Oremos também por todos aqueles
que estão de luto por causa da morte deste nosso irmão.
4.
5.
6.

Consolai-os, Senhor, na sua dor e saudade.
Confortai-os na sua solidão com a suavidade da vossa presença.
Aumentai a sua fé e fortalecei a sua esperança.

Oremos também por todos nós,
que ainda peregrinamos sobre a terra.
7.
8.
9.

Fortalecei-nos e conservai-nos no vosso santo serviço.
Elevai o nosso coração, para que aspire sempre à glória eterna.
Fazei-nos participar um dia nos vossos bens celestes.

D

eus 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 Cristo Senhor nosso.
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