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2 de Novembro

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS

Primeira Missa

I rmãos e irmãs:
Oremos a Deus Pai todo-poderoso, Senhor da vida e da morte,

pedindo-Lhe que dê o descanso eterno a todos os fiéis defuntos
e a paz aos que os choram com saudade,
dizendo (ou: cantando), com humildade:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou:  Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.

1. Pelas Igrejas cristãs de um extremo ao outro da terra,
 para que ajudem os seus fiéis a apreciar com sabedoria
 as coisas invisíveis e eternas,
 oremos.      

2. Pelos bispos, presbíteros e diáconos,
 que exerceram o seu ministério no meio de nós,
 para que Deus seja a sua glória e o seu prémio,
 oremos.      

3. Por todos os fiéis que acreditaram no Evangelho,
 para que, na manifestação de Cristo Redentor,
 possam contemplar a Deus face a face,
 oremos.      

4. Pelos que se dedicaram à vida pública e social
 e por aqueles que lutaram por maior justiça e fraternidade,
 para que o Senhor os recompense dos seus trabalhos,
 oremos.      

5. Pelos que choram a morte de um ente querido,
 esposa, marido, filho ou amigo,
 para que sejam consolados pela promessa da imortalidade,
 oremos.      

6. Por aqueles que, na nossa comunidade (paroquial),
 morreram sem o conforto da oração cristã,
 para que o Senhor os acolha na sua misericórdia,
 oremos.

 (Outras intenções).

D eus todo-poderoso e eterno,
que criastes o homem à vossa imagem e semelhança,

dai a luz e a paz da vossa presença àqueles que já partiram deste mundo
e concedei a consolação da futura imortalidade
aos pequeninos a quem revelastes os vossos mistérios.
Por Cristo Senhor nosso.

PRÓPRIO DOS SANTOS
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2 de Novembro

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS

Segunda Missa

I rmãs e irmãos:
Unidos na mesma fé,

roguemos a Jesus Cristo pelos nossos irmãos defuntos,
pela Igreja, pela paz no mundo e pela nossa salvação,
dizendo (ou: cantando), com esperança:

R. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos.
Ou:  Kýrie, eléison.

1. Para que a Igreja, Mãe e Mestra da verdade,
 cuide sempre dos seus filhos neste mundo
 e interceda por aqueles que já partiram,
 oremos.      

2. Para que os nossos familiares defuntos
 e todos aqueles de quem já ninguém se lembra
 possam contemplar o rosto de Cristo glorioso,
 oremos.     

3. Para que todas as famílias que estão tristes
 recordem os seus defuntos com amor,
 e com esperança orem por eles ao Pai do Céu,
 oremos.      

4. Para que todos os fiéis de Jesus Cristo
 recebam d’Ele o sentido cristão da vida
 e se empenhem por viver como Ele mandou,
 oremos.     

5. Para que o Senhor, que é clemente e compassivo,
 livre todos os seus fiéis defuntos
 do poder das trevas e da morte eterna,
 oremos.      

6. Para que os membros da nossa comunidade (paroquial)
 possam contemplar no Céu, com alegria,
 o rosto de Cristo ressuscitado,
 oremos.      

 (Outras intenções).

S enhor Jesus Cristo que dissestes:
“Todo aquele que vive e crê em Mim não morrerá mas há-de viver”,

dignai-Vos despertar a nossa esperança,
para que possamos saborear na terra
a glória a que nos chamais no Céu.
Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. 

NOVEMBRO
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2 de Novembro

COMEMORAÇÃO DE TODOS OS FIÉIS DEFUNTOS

Terceira Missa

I rmãs e irmãos:
Na confiança e no recolhimento, 

oremos por todos os fiéis defuntos
que morreram na paz do Senhor,
e digamos (ou: e cantemos), com fé e humildade:

R. Senhor dos vivos e dos mortos, ouvi-nos.
Ou:  Ouvi, Senhor, a nossa oração.

1. Pelos defuntos da nossa Paróquia e das nossas famílias,
 oremos.      

2. Pelos que choram a morte de alguém a quem amavam,
 oremos.      

3. Pelos doentes que mais sofrem e estão prestes a morrer,
 oremos.      

4. Por todos aqueles que ajudam os moribundos e os aliviam,
 oremos.      

5. Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram,
 oremos.      

6. Pelos que levam o pão do Céu aos doentes e os confortam,
 oremos.      

7. Pelos que se alimentam do Corpo do Senhor durante a vida,
 oremos.      

8. Pelos que dão testemunho da ressurreição de Jesus Cristo,
 oremos. 
     

 (Outras intenções).

D eus eterno e omnipotente,
Senhor dos vivos e dos mortos,

pela vossa clemência e por intercessão de todos os Santos,
concedei àqueles por quem oramos, vivos e defuntos,
o perdão dos seus pecados e a vida eterna.
Por Cristo Senhor nosso.

PRÓPRIO DOS SANTOS


