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EXÉQUIAS DAS CRIANÇAS
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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, socorrei-nos e salvai-nos.

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

3. Pelos nossos irmãos entristecidos pela perda do seu filho N.,
 para que o Senhor os ajude e conforte com a certeza
 de que ele vive feliz no Paraíso,
 oremos.

Ou
 Pelos familiares desta criança,
 para que o Senhor os ajude e os conforte
 com a certeza de que ela vive feliz no Paraíso,
 oremos.

4. Pelas crianças, para que conservem a inocência,
 e pelas famílias, para que nelas reine a paz e a santidade,
 oremos.

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

S enhor, que conheceis a nossa profunda tristeza 
pela morte desta criança,

concedei que, animados pela fé na vossa providência paterna,
nos consolemos com a esperança
de que ela vive já na glória eterna do Céu.
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: Senhor, misericórdia.

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

2. Para que todos os que sofrem no corpo ou na alma
 sintam junto de si a presença do Senhor,
 oremos.

3. Para que o Senhor ajude e conforte estes nossos irmãos,
 entristecidos pela perda do seu filho N.,
 com a certeza de que ele vive feliz junto de Deus no Paraíso,
 oremos.

4. Para que as crianças conservem a inocência,
 e nas família reine a paz e a santidade,
 oremos.

5. Para que a providência paterna de Deus
 assista e proteja pelos caminhos da vida
 todos os que participam nesta celebração,
 oremos.

S enhor, que conheceis a nossa profunda tristeza 
pela morte desta criança,

concedei que, animados pela fé na vossa providência paterna,
nos consolemos com a esperança
de que ela vive já na glória eterna do Céu.
Por Cristo Senhor nosso.
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I rmãos e irmãs:
Supliquemos humildemente a Deus, Pai de misericórdia,

pelos familiares desta criança, 
dizendo (ou: cantando), com toda a confiança:

R. Ouvi-nos, Senhor.
Ou: Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.

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

Oremos também pelos nossos irmãos
que morreram na paz do Senhor.

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

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

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

S enhor, dia sem ocaso e fonte de misericórdia infinita,
fazei-nos recordar sempre como é breve a nossa vida

e incerta a hora da morte.
O vosso Espírito Santo dirija os nossos passos,
para que vivamos em santidade e justiça,
todos os dias da nossa vida,
durante a nossa peregrinação sobre a terra,
e, depois de Vos servirmos em comunhão com a vossa Igreja,
iluminados pela fé, confortado pela esperança, unidos na caridade,
entremos todos na alegria do vosso reino.
Por Cristo Senhor nosso.
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