
DIOCESE DE PICOS 
CELEBRAÇÃO DO DIA DE FINADOS JUNTO AO TÚMULO  

 
"Aqueles que nos deixaram não estão ausentes, mas invisíveis.  

Têm seus olhos cheios de glória, fixos nos nossos, cheios de lágrimas". 
Santo Agostinho 

 
Dirigente: Irmãos e irmãs estamos aqui reunidos para rezar pelos nossos entes queridos que terminaram sua 
caminhada na terra. Vamos, pois, nesta oração em família, junto a este túmulo professar nossa fé na ressurreição e 
elevar nossas preces para que nossos familiares falecidos sejam acolhidos no paraíso junto de Deus e de seus anjos 
e santos. Peçamos ao Espírito Santo que nos ilumine para bem rezar, com o coração aberto, acolhendo a infinita 
bondade de nosso Deus. Iniciemos este encontro invocando a Trindade Santa: em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. 
 
Canto: COM MINHA MÃE ESTAREI 
1.Com minha mãe estarei, na santa glória um dia./Junto a Virgem Maria, no céu triunfarei, no céu, no céu com minha  
   mãe estarei. 
   Refrão: No céu, no céu com minha Mãe estarei (bis). 
2. Com minha Mãe estarei, mas já que hei ofendido / a  seu Jesus querido as culpas chorarei. 
3. Com minha Mãe estarei, unindo-me aos anjos, / no coro dos arcanjos sua glória cantarei. 
 
PRIMEIRA LEITURA: Rm 6,3-9 
Leitor: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos: 
 
Todos nós, batizados no Cristo Jesus, é na sua morte que fomos batizados. Pelo batismo fomos sepultados com ele 
em sua morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dos mortos pela ação gloriosa do Pai, assim também nós 
vivamos uma vida nova. Pois se fomos, de certo modo, identificados a ele por uma morte semelhante à sua, seremos 
semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo, para 
que seja destruído o corpo sujeito ao pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado. Pois aquele que morreu 
está livre do pecado. E, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo, 
ressuscitado dos mortos, não morre mais. A morte não tem mais poder sobre ele.  
- Palavra do Senhor. 
- Graças a Deus! 
 

 SALMO RESPONSORIAL - Salmo 114  

 
Todos: Andarei na presença de Deus, junto a ele na terra dos vivos.  
 
Leitor 1.Eu amo o Senhor, porque ouve o grito da minha oração. Inclinou para mim seu ouvido, no dia em que eu o 
invoquei. 
Leitor 2. Libertou minha vida da morte e livrou os meus pés do tropeço. Andarei na presença de Deus, junto a ele na 
terra dos vivos. 
Leitor 3. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, me quebraste os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de 
louvor, invocando o nome santo do Senhor. 
 
EVANGELHO - Jo 14, 1-6 

Dirigente: A palavra de Deus, que vamos ouvir agora, vai nos ajudar a compreender melhor o sentido deste nosso 
encontro em família. Entoemos o canto de aclamação. 

Canto: TUA PALAVRA 
1. Eu vim para escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor.  
2. Eu gosto de escutar Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. 
3. Eu quero entender melhor Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. 
4. O mundo ainda vai viver Tua palavra, Tua palavra, Tua palavra de amor. 

 
Leitor: Evangelho de Jesus Cristo segundo João  
– Gloria a vós, Senhor.  
 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Não se perturbe o vosso coração! Credes em Deus, crede também 
em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Não fosse assim, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para 
vós. E depois que eu tiver ido e preparado um lugar para vós, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu 
estiver, estejais vós também. E para onde eu vou, conheceis o caminho”. Tomé disse: “Senhor, não sabemos para 



onde vais. Como podemos conhecer o caminho?” Jesus respondeu: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vai ao Pai senão por mim.  
- Palavra da Salvação.  
- Glória a Vós, Senhor! 
  
Reflexão: 
Leitor 01: No dia de Finados, não festejamos a morte, mas sim, nossa fé na ressurreição, na esperança de que 
nossos entes queridos cheguem na morada que Jesus nos preparou, conforme o ele próprio nos falou no Evangelho 
que acabamos de ouvir. Também nós queremos ficar para sempre com Jesus, em sua casa. Este nosso encontro em 
família junto deste túmulo, é uma oportunidade para agradecer a Deus pela existência daqueles que nos precederam 
e, de certa forma, participaram da construção de nossa família. 
 
Leitor 02: Esta oração que estamos fazendo em família, com certeza, nos proporciona um encontro renovado com 
Deus em sua linguagem de amor e doação. É também uma oportunidade de refletirmos sobre a vida cristã no mundo. 
De que modo estamos seguindo os ensinamentos de Jesus que diz: “Eu sou o caminho, a verdade e vida”? 

Leitor 03: Unidos na mesma fé e no mesmo compromisso de batizados, vamos sair deste encontro renovados em 
nosso desejo de manifestar Deus ao mundo através de nossos atos simples no dia-a-dia. A santidade é uma 
caminhada possível e necessita de um primeiro passo. Deus nos convida e enfrentar esta jornada, buscando fazer 
bem e com justiça as pequenas coisas do nosso quotidiano. Sua força nos acompanha, seu amor nos corrige e suas 
graças nos transformam! 

Leitor 04: Peçamos ao Senhor que acompanhe nossa vida, nossas lutas de cada dia, nossas alegrias e nossas 
tristezas. Cada um de nós seja mais otimista, mais caridoso, mais atencioso e alegre. Cada um de nós seja um 
semeador de paz e bondade, com o coração cheio de esperança. Assim poderemos com mais fé segurança rezar 
sempre pelos nossos falecidos para que alcancem junto de Deus a vida imortal no Reino Eterno. 

Este momento, se oportuno, algumas pessoas poderão lembrar o testemunho de fé dos falecidos e as circunstâncias de sua morte. Concluir com 
as preces que seguem: 

Dirigente: Rezemos agora pelos nossos irmãos e irmãs falecidos ao Senhor que diz: “Eu sou a Ressurreição e a 
Vida; quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá”. (João 11,25). 

Leitor 01: Por toda a Igreja, nosso Papa, nosso bispo, nosso pároco e por todos aqueles que foram escolhidos para 
pastorear o povo de Deus, para que com seu testemunho e serviço sejam um sinal do amor de Deus por toda a 
humanidade, rezemos ao Senhor! 
Todos: Senhor, escutai a nossa prece. 
Leitor 02: Pelos nossos familiares e amigos falecidos, cuja memória trazemos e apresentamos em forma de preces 
(citar alguns nomes de falecidos), para que obtenham de Deus a graça de entrar no Paraíso e participar do eterno 
gozo reservado aos eleitos, rezemos ao Senhor. 
Leitor 03: Por todos nós aqui reunidos, para que, assumindo plenamente o nosso batismo, nos unamos em orações 
e ações, no sentido de juntos cooperarmos na edificação da Igreja, rezemos ao Senhor. 
Leitor 04: Para que nós, entristecidos pela morte de nossos irmãos e irmãs, sejamos fortalecidos pela consolação da 
fé e pela esperança da vida eterna, rezemos ao Senhor. 
 
Agora, obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, rezemos: Pai nosso... 
 
Dirigente: Rezemos à Maria, Mãe de Jesus Cristo, para que, fortalecidos pelo seu exemplo de perseverança no 
amor de Deus, caminhemos também firmes no compromisso de fé através do serviço aos irmãos e irmãs sofredores: 
Ave Maria... 
Dirigente: Oremos 
Pai de misericórdia e Deus de consolação, vós nos acompanhais com amor eterno, transformando as sobras da 
morte em aurora de vida. Olhai agora compassivo as lágrimas dos vossos filhos. Dai-nos, Senhor, vossa força e 
proteção para que a noite da nossa tristeza se ilumine com a luz da vossa paz. O vosso Filho e Senhor nosso, 
morrendo, destruiu nossa morte, e ressurgindo deu-nos novamente a vida. Dai-nos a graça de ir ao seu encontro 
para que, após a caminhada desta vida, estejamos um dia reunidos com nossos irmãos e irmãs onde todas as 
lágrimas serão enxugadas. Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
 
INVOCAÇÃO DA BENÇÃO 
Dirigente: Derramai, Senhor Deus, sobre nossa família aqui reunida, vossa benção de paz, e convertei-nos na saúde 
do corpo e da alma. 
- Em nome do Pai + e do Filho e do Espírito Santo. Amém 
Dirigente: Permaneçamos firmes na fé e na paz do Senhor. 
- Amém. 
Dirigente: Dai, Senhor, a todos os falecidos o descanso eterno.  
- E brilhe para eles a vossa luz.                                                               Canto: COM MINHA MÃE ESTAREI 


