
 

CELEBRAR EM CASA 

Comemoração dos/das fiéis falecidos/falecidas 
 

Plantar uma árvore no dia de finados em memória dos que 

se foram. Um convite que nos chega dos bispos do Brasil. 
Este gesto além de evitar as aglomerações nos cemitérios, 
liga-se também a triste destruição ecológica provocada 

pelas queimadas em grandes regiões do Brasil.  

A celebração pode ter duas partes:  

A primeira pode ser na sala, ou numa varanda, ou no 

quintal É sempre importante cuidar para que as pessoas se 
reúnam em circulo. No centro, além de uma vela e bíblia, 
podem ser colocadas as fotos das pessoas que faleceram 
recentemente. 

Na segunda parte da celebração a família se desloca para o 
lugar onde será plantada a árvore 

1. ABERTURA 

Quem preside canta, os demais repetem fazendo o sinal da 
cruz enquanto canta o primeiro verso: 

- Vem, ó Deus da vida, vem nos ajudar! (bis) 

Vem, não demores mais, vem nos libertar! (bis) 
- És a luz que brilha em nossa escuridão, (bis)  
tua Palavra, ó Deus, renova a criação! (bis) 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, (bis)  
Glória à Trindade Santa, glória ao Deus bendito (bis) 
- O descanso eterno dá-lhe, ó Senhor! (bis) 

Eternamente goze do teu esplendor. (bis)  

3. RECORDAÇÃO DA VIDA 

A tradicional comemoração dos fiéis falecidos, neste 
ano, em plena pandemia, reveste-se de uma força 
própria. Muitas famílias perderam pessoas próximas 

sem poder celebrar o seu sepultamento. E, por 
precaução, estão impedidas de ir até o cemitério. 
Mas podemos fazer desta nossa reunião de oração, 

um ritual de luto coletivo, pelas pessoas do nosso 
circulo familiar, nossos amigos e amigas mais 
próximos, e por tantas e tantas, milhares, que se 

foram sem adeus. Oremos com as milhares de 
famílias que vivem o luto nesta perda brutal, em 
consequência da Covid 19. 

Quem preside convida os presentes para uma recordação 
dos que está se vivendo neste momento, quem está de 
luto pode falar dos seus sentimentos, da sua dor...    

4. SALMO 31[30] 

Orando este salmo, deixemo-nos consolar pela 
esperança que ele reaviva em nossos corações. Que 

o Senhor atenda o clamor que elevamos, unindo-nos 
à intercessão de Jesus Cristo junto ao Pai. 

Eu sou a ressurreição 

e a vida, a vida eu sou irmão! 
Todo aquele que em mim creia 

se morrer pra sempre viva (Jo 11,25-26) 

1. Junto de ti, ó Senhor, eu me abrigo,  
não tenha eu de que me envergonhar;  
por tua justiça me salva e teu ouvido 

ouça meu grito: "Vem logo libertar!" 

2. Sê para mim um rochedo firme e forte, 

uma muralha que sempre me proteja;  
por tua honra, Senhor, vem conduzir-me, 
vem desatar-me, és minha fortaleza! 

3. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito, 
ó Senhor Deus, és tu quem me vai salvar;tu 
não suportas quem serve a falsos deuses, 

somente em ti, ó Senhor, vou confiar! 

4. De minha parte, Senhor, em ti confio, 
tu és meu Deus, meu destino, em tuas mãos! 
Vem libertar-me de quantos me perseguem, 
por teu amor, faz brilhar tua salvação! 

5. Glória a Deus Pai porque tanto nos amou, 
glória a Jesus que se deu por nosso bem, 
glória ao Divino, que é fonte deste amor, 

nós damos glória agora e sempre. Amém! 

5. LEITURA BÍBLICA Jo 14,1-6 

Alguém da família, leia pausadamente o evangelho. 

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 a Jesus: "Senhor, nós 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.  

6. MEDITAÇÃO - Silêncio  

Oração 

 Ó Deus de toda consolação,  
Escuta com bondade as nossas preces, 

enxuga as nossas lágrimas,  
console com o teu Espírito todos e todas  
que vivem a dor do luto.  

Firma-nos na esperança da ressurreição. 
Te pedimos, por Cristo, nosso Senhor. Amém. 
 

Plantar a árvore 
A família se desloca para o lugar onde será plantada a 
árvore.  

Depois de colocar a planta na terra, as pessoas se colocam 
em circulo em torno da plantinha e quem preside faz a 
oração: 

 
Oração: 
O Deus dos vivos dê vida aos corpos que foram 

devolvidos à Mãe terra. 
Que sejam sementes de esperança. Amém. 

 
Que os nossos irmãos e irmãs falecidos,  
pela misericórdia de Deus descansem em paz. 

Amém.           


