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VISITA AO CEMITÉRIO E CELEBRAÇÃO 
Introdução 

Quando visitamos o cemitério prestamos homenagem aos nossos amados já falecidos. O cristão, 
porém, não se limita a homenagear os mortos com flores e velas: ele ora por eles. 

Rezar é a primeira tarefa do cristão. Rezamos pelos falecidos porque cremos no purgatório, ou seja, 
que, mesmo depois de mortos, os fiéis cristãos podem continuar sua purificação para chegar ao céu. 
Além disso, a oração pelos falecidos brota da nossa fé na ressurreição e se dirige a Deus que é 
Senhor dos vivos e dos mortos. Intercedendo pelos falecidos, testemunhamos e como que tornamos 
visível a comunhão dos santos. Estamos todos unidos a Cristo e, por esse vínculo, estamos unidos 
entre nós, também com os que já morreram. 

São João Crisóstomo diz: “Rezamos por nós mesmos porque somos obrigados pela necessidade. 
Rezamos pelos outros porque somos movidos pela caridade. Agrada mais a Deus a oração que é 
motivada pela caridade”. De fato, a intercessão brota do amor e conduz a um amor ainda maior. 

Quando intercedemos pelos outros criamos uma ponte entre o céu e a terra, entre Deus e aqueles 
pelos quais rezamos. A intercessão nos torna amigos de Deus e em nome dessa amizade podemos 
pedir misericórdia e compaixão para os pecadores. Quem intercede amplia o alcance da própria 
oração e alarga o próprio coração com as dimensões da Igreja e do coração de Deus. 

O intercessor por excelência é Jesus que, no alto da cruz, suspenso entre o céu e a terra, de braços e 
coração abertos, intercedeu por todos nós. Na cruz ele intercedeu pelos vivos e converteu o bom 
ladrão para levá-lo com Ele. Descendo à mansão dos mortos, Jesus intercedeu por todos os 
falecidos, inclusive Adão e Eva, e os resgatou para o seu Reino. Esse é o poder infinito do nosso 
Intercessor Jesus! 

A celebração a seguir pode ser feita todas as vezes que for feita a visita ao Cemitério. 

CELEBRAÇÃO DA VISITA AO CEMITÉRIO 
D.: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

T.: Amém. 

D.: A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo que por nós Se fez homem, que por nós morreu e 
ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai esteja convosco.

T.: Bendito seja Deus que nos reuniu no Amor de Cristo!

Acolhida
D.: Irmãos e irmãs, estamos aqui para recordar N. N. que partiram para a casa do Pai e para 
confessar a nossa fé em Cristo, nossa Ressurreição e Vida. Celebramos a vitória da vida, sobre a 
morte. Que esta celebração nos dê confiança na promessa divina de um novo Céu e uma nova Terra.

D.: Oremos (um instante de silêncio)

Ó Pai de Misericórdia, que enchestes o mundo de alegria, pela ressurreição do vosso Filho, Nosso 
Senhor Jesus Cristo, fazei que, pela intercessão da Virgem Maria os nossos irmãos e irmãs que hoje 
recordamos com saudade alcancem as alegrias da vida eterna. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo! 
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T.: Amém 

Salmo 129 

Este salmo pode ser recitado em dois grupos alternados ou dois leitores  

L1. – Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, 
escutai a minha voz! 
– Vossos ouvidos estejam bem atentos 
ao clamor da minha prece! 

L2. – Se levardes em conta nossas faltas, 
quem haverá de subsistir? 
– Mas em vós se encontra o perdão, 
eu vos temo e em vós espero.  

L1.– No Senhor ponho a minha esperança, 
espero em sua palavra. 
– A minha alma espera no Senhor 
mais que o vigia pela aurora. 

L2.– Espere Israel pelo Senhor 
mais que o vigia pela aurora! 
– Pois no Senhor se encontra toda graça 
e copiosa redenção. 

L1.– Ele vem libertar a Israel 
de toda a sua culpa. 

L2. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo 

L1. Como era no princípio, agora e sempre. Amém 

Leitura breve (1Ts 4,14)
Se Jesus morreu e ressuscitou - e esta é a nossa fé - de modo semelhante Deus trará de volta, com 
Cristo, os que através dele entraram no sono da morte.

(Meditação, silêncio, breve pregação)

D.: Irmãos e irmãs: Confiemos a Deus Pai, por meio de Seu Filho Ressuscitado, e pela intercessão 
de Maria, todos os falecidos e falecidas. E digamos:  

T.: Por intercessão da Virgem Maria, dai-nos, Senhor, a vossa alegria!  
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L: Pelos nossos familiares: pais, irmãos e outros parentes; e por aqueles que foram nossos 
benfeitores, rezemos: 

T.: Por intercessão da Virgem Maria, dai-nos, Senhor, a vossa alegria!  

L: Por todos os jovens, crianças e por todos aqueles que morreram inesperadamente, rezemos: 

T.: Por intercessão da Virgem Maria, dai-nos, Senhor, a vossa alegria!  

L: Por todas as pessoas que não têm família ou amigos que rezem por elas e por todos os morreram 
vítimas de acidentes ou tiveram morte repentina, rezemos: 

T.: Por intercessão da Virgem Maria, dai-nos, Senhor, a vossa alegria!  

L: Pelos que colaboraram na vida da paróquia e trabalharam pelo progresso espiritual e temporal da 
Igreja, rezemos: 

T.: Por intercessão da Virgem Maria, dai-nos, Senhor, a vossa alegria!  

L: Por todos os que estão sepultados neste cemitério, rezemos: 

T.: Por intercessão da Virgem Maria, dai-nos, Senhor, a vossa alegria!  

(Preces espontâneas)  

D.: Oremos.  

Ó Deus, que perdoais os homens e desejais salvá-los, concedei a N. N. Que partiram deste mundo, 
participar da vida eterna por intercessão da Virgem Maria e de todos os Santos e Santas. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo! 

T.: Amém 

Profissão de fé

D.: Irmãos e irmãs: cada domingo, e também hoje, professamos a fé na ressurreição. Ao visitarmos 
este cemitério, rezamos com afeto e com amor pelos nossos defuntos. Somos convidados agora a 
professar a nossa fé na vida eterna. Com o compromisso de lutar por um mundo melhor e com a 
esperança nos novos céus e na nova terra, professemos a nossa fé. 

Creio em Deus, Pai todo-poderoso… 

Aspersão com água benta 

D.: Pelo batismo, nossos irmãos e irmãs que partiram se tornaram filhos de Deus, membros de 
Cristo ressuscitado e templos do Espírito Santo. A água que agora vamos aspergir sobre o túmulo 
nos recorda essa admirável graça batismal, que nos torna concidadãos dos Santos no Céu. O Senhor 
aumente em nós a esperança de que os nossos irmãos e irmãs ressuscitarão gloriosamente com 
Cristo. 

O dirigente asperge com água benta o túmulo, os participantes podem fazer o mesmo 

T.: Pai-nosso 

T.: Ave Maria 

Conclusão 
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T.: O eterno repouso dê a eles, Senhor! 
E a luz perpétua os ilumine! 
Repousem em paz. Amém. 

O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. 

T.: Amém 

Antífona de Nossa Senhora 

T.: À vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus;  
não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades  
mas livrai-nos sempre de todos os perigos,  
ó Virgem gloriosa e bendita. 

Comissão Arquidiocesana de Liturgia 
Arquidiocese de Sorocaba
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