“Na casa de meu Pai, há muitas
moradas”. (Jo14,2)

Jo 14, 2

CELEBRAÇÃO
DA
ESPERANÇA

“É um santo e salutar
pensamento este de orar
pelos mortos”.
(Cf 2Mac 12,42-45)

CELEBRAÇÃO A
Saudação

Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
Estimados Irmãos e Irmãs, estamos reunidos para rezar por (N) que
terminou sua caminhada na terra. Queremos proclamar nossa fé na
ressurreição e elevar nossas preces ao Deus da vida, para que esta(e)
nossa(o) irmã(o) seja acolhida(o) no Reino que o Senhor Jesus nos
prometeu. Agradecemos a Deus o dom desta vida e pedindo que (N)
seja acolhida(o) entre seus eleitos.
1) Jesus disse :
- Eu sou a ressurreição e a vida. O que acredita em mim, mesmo que
morra, há de viver. E todo aquele que está vivo e acredita em mim,
nunca mais há de morrer. (Jo11, 25-26)
Cantemos: Creio, Senhor, mas aumentai minha fé !
2) Leitura da primeira carta aos Coríntios (1Cor2,9):
“O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do
homem não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o
amam.” Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito.
Cantemos: Creio, Senhor, mas aumentai minha fé !
3) Misericordiosíssimo Jesus, dai-lhe o descanso eterno!
- Dá-lhe Senhor o descanso eterno e a luz perpétua o ilumine,
descanse em Paz! Amém.
4) Canto:
1)A vida pra quem acredita, não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação.
Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta a casa
paterna, com o Pai os filhos se encontrarão .
2. No céu não haverá tristeza, doença, nem sombra de dor, e o prêmio
da fé é a certeza, de viver feliz com o Senhor.
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5) Ele está nas mãos de Deus. Leitura do Livro da Sabedoria.(Sb3,1-9)
A vida dos justos está nas mãos de Deus, e nenhum tormento os atingirá.
Aos olhos dos insensatos parecem ter morrido; sua saída do mundo foi considerada uma desgraça; e sua partida do meio de nós, uma destruição; mas
eles estão em paz. Aos olhos dos homens parecem ter sido castigados, mas sua
esperança é cheia de imortalidade; tendo sofrido leves correções, serão cumulados de grandes bens, porque Deus os pôs à prova e os achou dignos de si.
Provou-os como se prova o ouro no fogo e aceitou-os como ofertas de holocausto; no dia do seu julgamento hão de brilhar, correndo como centelhas no
meio da palha; e o Senhor reinará sobre eles para sempre. Os que Nele confiam
compreenderão a verdade, e os que perseveram no amor ficarão junto dEle,
porque a graça e a misericórdia são para seus eleitos.
Palavra do Senhor!

6) Canto: /: Oh morte, onde está tua vitória. Cristo ressurgiu, honra e glória!

:/ Não temos medo de nada. Cristo Ressuscitou! A morte foi derrotada.
Cristo Ressuscitou!

7) Intercessão de Nossa Senhora Nossa fé cristã é fortalecida pela presença da Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe. Ela concebeu a dor de
perder seu filho na cruz e, por isso é consolo e esperança nesta hora. Vamos
suplicar sua intercessão pela(o) nossa(o) irmã(o) que partiu.
Ave Maria (Se for conveniente, pode-se rezar uma dezena do terço)

8) Preces

Reunidos no amor de Cristo, oremos pelos vivos e pelos mortos, rezando:
Senhor da vida, escutai-nos.
1)Por esta(e) nossa(o) irmã(o) __ que partiu, para que seja acolhida(o)
entre os vossos eleitos no céu, rezemos:
2)Por todos os falecidos que adormeceram na esperança da ressurreição,
que possam contemplar a vossa face, rezemos:
3)Por aqueles que choram a tristeza da morte, que a promessa da ressurreição os console, rezemos:
4)Por todos nós aqui reunidos, para que sejamos dignos um dia de entrar
em vossa casa, rezemos:
5)Por todas as pessoas que neste momento estão agonizando, para que o
vosso olhar lhes conceda a paz, rezemos:
9) Misericordiosíssimo Jesus, dá-lhe o descanso eterno!
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10) Suplicando a Nossa Senhora, sua proteção, cantemos:
Ó Maria, rogai por nós, intercedei a Deus por nós.
1) Mãe de Cristo e Mãe da Igreja, intercedei! Pela paz, pela unidade, intercedei!
Para amar-nos mutuamente, intercedei! E vivermos fielmente, intercedei!
2) Mãe de tantos sofredores, intercedei! Pelos pobres e doentes, intercedei!
Pelos tristes e abatidos, intercedei! Pelos povos oprimidos, intercedei!
3) Vós presença de bondade, intercedei! Pelos jovens e crianças, intercedei! Vós,
ó Mãe que amais o mundo, intercedei! Dai-nos tempos de bonança, intercedei!
4) Para sermos servidores, intercedei! Aos irmãos necessitados, intercedei!
Para amarmos a justiça, intercedei! E vivermos o Evangelho, intercedei!

11) Na casa de meu Pai há muitas moradas (Jo 14,1-6)
Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: “Não se perturbe o vosso
coração. Tendes fé em Deus, tendes fé em mim também. Na casa de meu
Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar
um lugar para vós e, quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei
e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver estejais também vós. E,
para onde eu vou, vós 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 do Senhor.

12) Oração de louvor e súplica
- Ao Cristo Senhor, que nos deu a esperança de ver nosso pobre corpo
transfigurado na glória do céu, aclamemos:
Senhor, sois nossa vida e ressurreição!
- Cristo, filho do Deus vivo, ressuscitastes da morte o vosso amigo Lázaro;
ressuscitai também, para a vida gloriosa, os defuntos remidos por vosso
sangue. Senhor, sois nossa vida e ressurreição!
- Cristo, consolador dos aflitos, que acorrestes compassivo para enxugar
as lágrimas dos parentes e amigos, na morte de Lázaro, do jovem de Naim
e da filha de Jairo, consolai agora os que choram a morte dos seus entes
queridos. Senhor, sois nossa vida e ressurreição!
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- Cristo salvador, destruí em nosso corpo mortal o domínio do pecado, pelo
qual merecemos a morte, para que em vós alcancemos a vida eterna.
Senhor, sois nossa vida e ressurreição!
- Cristo Redentor, olhai para aqueles que não vos conhecem e vivem sem esperança, para que também acreditem na ressurreição dos mortos e na vida
futura. Senhor, sois nossa vida e ressurreição!

13) Canto

/: Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre! Ontem hoje e sempre, Aleluia! :/
1. Ele é a imagem do Deus invisível. O primogênito da criação. Tudo o que
existe foi nele criado. Nele encontramos a Redenção.

14) Salmo 26

T: O Senhor é minha luz e salvação!
O Senhor é minha luz e salvação; de quem eu terei medo?
O Senhor é a proteção de minha vida; perante quem eu tremerei?
T: O Senhor é minha luz e proteção!
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: Habitar no
santuário do Senhor por toda a minha vida; saborear a suavidade do Senhor
e contemplá-lo no seu templo.
T: O Senhor é minha luz e salvação!
Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na Terra dos videntes,
Espera no Senhor e tem coragem, espera no Senhor!
T: O Senhor é minha luz e salvação!

15) Leitura da Palavra de Deus (1s 4,13-18)
Estaremos sempre com o Senhor

Irmãos: não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para
que não fiqueis tristes e sem esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou e esta
é a nossa fé, Deus trará de volta, com Cristo, os que através dele entrarem no
sono da morte. Isto vos declaramos, segundo a Palavra do Senhor: nós, que
fomos deixados com vida para a vinda do Senhor, não levaremos vantagem
em relação aos que morreram. Pois o Senhor mesmo, quando for dada a
ordem, à voz do arcanjo e ao som da trombeta, descerá do céu, e os que
morreram em Cristo ressuscitarão. Palavra do Senhor.
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16) Canto:

1) Olhem para as flores e como vestem sem igual!
Vede como as aves se alimentam sem ceifar!
Se Deus Pai tem tanto amor por estas vidas que hoje existem e amanhã
acabarão, quanto amor, quanta ternura pelos homens ofertando Jesus Cristo
por irmão.
2) Plantas verdejantes transparecem seu vigor.
Ervas crescem livres, criaturas de amor.
3) Vede, tudo é simples, tudo ensina grande amor!
Vamos todos juntos dar louvores ao Senhor.

17) Rezemos

1)Por todas as famílias que sofrem a perda de um ente querido, para que
sejam consoladas pelo Senhor da Glória, rezemos ao Senhor!
Senhor, escutai a nossa prece!
2) Pelos falecidos de nossas famílias, para que Deus seja misericordioso para
com eles e perdoe suas faltas, acolhendo-os na luz do Vosso amor, rezemos
ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece!
3) Por todos nós aqui reunidos, para que, vivendo a plenitude da fé, participando da comunidade e exercitando a caridade, mereçamos um dia participar da glória dos santos, rezemos ao Senhor.
Senhor, escutai a nossa prece!

18) Oração pela(o) falecida(o)

Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, neste momento de Fé, nós Vos pedimos por... (o nome de seu ente querido falecido), que chamastes deste mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz.
Que ela tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos na
luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência.
Que a sua alma nada sofra, e Vos digneis ressuscitá-la com os vossos santos
no dia da ressurreição e da recompensa.
Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a Vós a vida imortal no reino
eterno. Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
(Rezar: Pai Nosso e Ave Maria)
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Sugestão de cantos:
19) Segura na mão de Deus

1) Se as águas do mar da vida quiserem te afogar,
Segura na mão de Deus e vai; Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar,
segura na mão de Deus e vai.
Segura nas mãos de Deus, segura na mão de Deus, pois ela,
ela te sustentará; não temes, segue adiante e não olhas para trás,
segura na mão de Deus e vai.
2) Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada,
segura na mão de Deus e vai, orando, jejuando, confiando e confessando,
segura na mão de deus e vai.

20) Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás: contigo, pelo caminho,

Santa Maria, vai.
/: Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem! :/
2) Mesmo que digam os homens: nada podes mudar. Luta por um mundo
novo de unidade e paz.
3) Se pelo mundo, os homens, sem conhecer-se vão, não negues nunca a
tua mão a quem te encontrar.
4) Se parecer tua vida inútil caminhar, pensa que abres caminho, outros
te seguirão.

21) Como é bonito, Senhor

1) Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer,
mais uma vez teu amor vem me chamar para viver.
/: Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar. E assim, por onde eu for, irás
me acompanhar! :/
2) Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e
desejá-lo também a cada um dos meus irmãos .
3) Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar,
tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar.
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22) /:Entrego a minha vida a Ti, Senhor!:/

Salva-me, Senhor! Cuida-me, Senhor! Entrego a minha vida a Ti, Senhor.

1) Quando sinto a paz no coração, quando me deprime a solidão.
2) Quando sinto a falta do amor, quando em mim se encontram cruz e dor.
3) Quando vivo o amor e a doação, quando me coloco em oração.

23) Com minha mãe estarei na santa glória um dia
Ao lado de Maria/ No céu triunfarei.
/:No céu, no céu com minha mãe estarei:/

2) Com minha Mãe estarei / Aos anjos me ajuntando,
E hinos entoando, louvores lhe darei.
3) Com minha Mãe estarei, ditoso pensamento,
que em meio ao sofrimento, fiel recordarei.
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24) Ladainha de Santa Maria da Esperança.
Senhor, tende piedade de nós!
Cristo, tende piedade de nós!
Deus, Pai do Céu, tende piedade de nós!
Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós!
Espírito Santo Paráclito, tende piedade de nós!
Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós!
Santa Maria da Esperança, rogai por nós!
Mãe de todos os povos, rogai por nós!
Discípula de Cristo, rogai por nós!
Mãe da Igreja, rogai por nós!
Mulher fiel ao compromisso, rogai por nós!
Mulher fiel ao pé da cruz, rogai por nós!
Educadora da fé, rogai por nós!
Mestra da vida, rogai por nós!
Presença luminosa, rogai por nós!
Presença orante, rogai por nós!
Presença acolhedora, rogai por nós!
Esperança dos pobres, rogai por nós!
Alívio dos oprimidos, rogai por nós!
Defesa dos inocentes, rogai por nós!
Fortaleza dos perseguidos, rogai por nós!
Conforto dos exilados, rogai por nós!
Voz de comunhão, rogai por nós!
Voz dos pobres, rogai por nós!
Voz do Espírito, rogai por nós!
Sinal do rosto materno de Deus, rogai por nós!
Sinal da presença do Pai, rogai por nós!
Sinal da misericórdia do Filho, rogai por nós!
Sinal da fecundidade do Espírito, rogai por nós!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Perdoai-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Ouvi-nos, Senhor!
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós.
Rogai por nós Santa Mãe de Deus, para que sejamos
dignos das promessas de Cristo.
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CELEBRAÇÃO B
1) Saudação
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Estimados Irmãos e Irmãs, estamos reunidos para rezar por (N) que terminou sua caminhada na terra. Queremos proclamar nossa fé na ressurreição
e elevar nossas preces ao Deus da vida, para que esta(e) nossa(o) irmã(o)
seja acolhida(o) no Reino que o Senhor Jesus nos prometeu. Agradecemos
a Deus o dom desta vida e pedindo que (N) seja acolhida(o) entre seus
eleitos.
2) Deus Onipotente e Eterno, Senhor da vida e da morte, nós cremos que
a vida de nossa(o) _ está em vossas mãos. Ela(o) é retirada(o) do meio
de nós e nos precede em vossa casa, onde esperamos nos encontrar todos
juntos para vos louvar em Cristo nosso Senhor. Amém.

3) Canto /: Oh morte, onde está tua vitória Cristo ressurgiu, honra e glória!

:/Não temos medo de nada. Cristo Ressuscitou!
A morte foi derrotada. Cristo Ressuscitou!

4) Nossa fé é fortalecida pela presença da Virgem Maria, Mãe de Jesus e

nossa Mãe. Rezemos Ave Maria.

5) Dá-lhe Senhor o descanso eterno e a luz perpétua o ilumine, descanse
em Paz. Amém (3vezes).

6) Ouçamos a Palavra de Deus (2Cor 5,1.6-9)

Possuímos uma eterna morada nos céus. Irmãos, sabemos que, se a nossa
habitação terrestre, esta tenda em que vivemos, foi dissolvida, possuímos
uma casa que é obra de Deus, uma eterna morada nos céus, que não é feita
pela mão humana. Por isso, somos sempre cheios de coragem, sabendo
que, enquanto habitarmos neste corpo, estamos exilados, longe do Senhor,
pois caminhamos pela fé e não pela visão. Cheios de confiança, preferimos
sair do corpo para irmos habitar junto do Senhor. Exatamente por isso
nos esforçamos, que tenhamos de sair dele, em lhe ser muito agradáveis.
Com efeito, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal
de Cristo, a fim de que cada um receba o que mereceu, quer de bem, quer
de mal. Palavra do Senhor.
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7) Canto:

Só Tu tens Palavras de vida, palavras de vida eterna! :/
1) A quem nós iremos Senhor? Só em Ti se encontra a verdade.
2) A quem nós iremos Senhor? Só tu és a vida que salva.
Rezar 10 Ave-Marias.

8) Mensagem fortalecedora

- Como nuvem passageira é nossa vida e quem nos leva? Quem nos leva
é o sopro do Senhor. Acreditamos que ao Senhor pertence tudo o que Ele
fez. Ele fez foi por amor.
- Como nuvem passageira é nossa vida e não importa nem dinheiro nem
poder. Feliz daquele que ao chegar àquela hora está sereno e preparado
para morrer.
- Somos todos como nuvem passageira, não importa quantos anos viveremos. Ao chegar a nossa hora derradeira o Senhor perguntará o que fizemos.
- Lá no céu só vão entrar os amorosos os que amaram como Deus mandou
amar. Quem lutou para ver feliz outras pessoas eternamente lá no céu irá
morar.
(Padre Zezinho)

9) Cuidados pelo Senhor

Diante da vida e da morte, somos sempre cuidados e amados pelo Senhor.
Estamos sempre em suas mãos, e ele nos trata com toda a ternura, mesmo
quando estamos sofrendo. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, o
Senhor é nosso Deus. Nunca nos abandona. Por isso cantemos proclamando que o Senhor é o pastor que nos cuida e supliquemos seu auxílio mais
uma vez, cantando: Pelos prados e campinas....

1) Pelos prados e campinas verdejantes eu vou. É o Senhor que me leva
a descansar. Junto às fontes de águas puras repousante eu vou. Minhas
forças o Senhor vai animar.
/:Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará:/
2) Nos caminhos mais seguros junto d’Ele eu vou. E pra sempre o seu nome
eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou. Segurança
sempre tenho em suas mãos.
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10) Preces:

Irmãos e Irmãs, acompanhemos com nossas preces, esta celebração, que
recorda a morte dessa(e) irmã(o) e intercede pela ressurreição, rezando:
Senhor, escutai a nossa prece!
1) Vós que chorastes a morte de Lázaro, enxugai as nossas lágrimas,
rezemos:
2) Vós que chamastes os mortos à vida eterna, concedei a ressurreição
a esta(o) nossa(o) irmã(o), rezemos.
3) Vós que prometestes o paraíso ao ladrão arrependido, conduzi ao
Céu esta nossa(o) irmã(o), rezemos.
4) Vós que acompanhastes o sofrimento de Marta e Maria pela morte
de Lázaro, consola com a fé na ressurreição todos os que choram a
morte desta(o) irmã(o), rezemos.
5) Vós que sois vida em abundância, renovai este mundo na fé e na
esperança do vosso Evangelho, rezemos.
Senhor, Pai Santo, acolhei as preces que fazemos neste dia e concedei a ressurreição a esta(o) nossa(o) irmã(o) e a todos nós que confiamos em vossa
palavra, por Jesus Cristo Nosso Senhor. Amém.

11) Canto:

1) O Senhor é meu Pastor, não me falta coisa alguma.
Em campinas verdejantes me coloca a repousar.
O Senhor é minha luz, proteção da minha vida.
/: Por que ter medo de caminhar?:/
2) Me conduz às águas frescas e alma nova ele me dá.
Faz que eu siga o bom caminho pela honra de seu nome.
3) Se atravesso o vale escuro, nada temo, estás comigo.
Teu bordão e teu cajado ao meu lado me dão força.
4) Só felicidade e graça toda vida hão de seguir-me,
minha casa é a do Senhor pelo resto dos meus dias.
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12) Leitura da primeira carta aos Coríntios (1Cor2,9):

“O que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e o coração do homem
não percebeu, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam.”
Deus, porém, o revelou a nós pelo Espírito.

13) Salmo 130

T: Confia minh’alma no Senhor, nele está minha esperança!
- Das profundezas eu clamo a vós, Senhor, Escutai a minha voz!
Vossos ouvidos estejam bem atentos. Ao clamor da minha prece!
T: Confia minh’alma no Senhor, nele está minha esperança!
- Se levardes em contas nossas faltas, quem haverá de susbsistir?
Mas em vós se encontra o perdão, eu vos temo e em vós espero.
T: Confia minh’alma no Senhor, nele está minha esperança!
- No Senhor ponho a minha esperança, espero em sua palavra.
A minh’alma espera no Senhor, mais que o vigia pela aurora.
T: Confia minh’alma no Senhor, nele está minha esperança!
- No Senhor se encontra toda graça, e copiosa redenção.
Ele vem libertar Israel, de toda a sua culpa.
T: Confia minh’alma no Senhor, nele está minha esperança!

14) Canto

/: Jesus Cristo, ontem, hoje e sempre! Ontem hoje e sempre, Aleluia!: /
1) Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação.
Tudo o que existe foi nele criado. Nele encontramos a Redenção.

15) Ouçamos a Palavra de Jesus, em: (João 11,25)

“Eu sou a ressurreição e a vida”, acolhei minha oração em favor de quem eu
amo e já faleceu (mencionar o nome da pessoa falecida). Em Vosso reino,
nossos entes queridos encontrem o calor amoroso do Pai, que nos enviou
para que compreendêssemos que Ele sempre nos ama e nos quer salvos e
plenos de vida. Isso Vos pedimos, a Vós que viveis com o Pai, na unidade
do Espírito Santo. Amém.
- Misericordiosíssimo Jesus, dá-lhe o descanso eterno! Rezar 10 Ave Marias.
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16) Se morremos com Cristo, cremos que com Ele viveremos.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos: (Rm 6,3-9)
Meus Irmãos e Irmãs, será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus
Cristo, é na sua morte que fomos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela
glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se fomos, de
certo modo, identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua,
seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. Sabemos que o nosso
velho homem foi crucificado com Cristo, para que seja destruído o corpo de
pecado, de maneira a não mais servirmos ao pecado.
Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. Se, pois, morremos
com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos não morre mais; a morte já não tem poder sobre ele.
Palavra do Senhor.

17) Canto: Senhor quem entrará

1) /: Senhor quem entrará, no Santuário pra Te louvar? :/ Quem tem as mãos
limpas e um coração puro. Quem não é vaidoso, e sabe amar.
2) Senhor eu quero entrar no Santuário pra Te louvar. /:Ó Dá-me mãos
limpas, e um coração puro. Arranca a vaidade, ensina-me a amar.:/

18) Oração pela(o) falecida(o)

Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso, neste momento de Fé, nós Vos
pedimos por... (o nome de seu ente querido falecido), que chamastes deste
mundo. Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz.
Que ela, tendo passado pela morte, participe do convívio de vossos santos
na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência.
Que a sua alma nada sofra, e vos digneis ressuscitá-lo com os vossos santos
no dia da ressurreição e da recompensa.

Perdoai-lhe os pecados

para que alcance junto a Vós a vida imortal no reino eterno.
Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!
(Rezar: Pai Nosso e Ave Maria)
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19) ORAÇÃO
Alma de Cristo, santificai-me.
Corpo de Cristo, salvai-me.
Sangue de Cristo, inebriai-me.
Água do lado de Cristo, lavai-me.
Paixão de Cristo, confortai-me.
Ó bom Jesus, ouvi-me.
Dentro de Vossas chagas, escondei-me.
Nao permitais que me separe de Vós.
Do espírito malígno, defendei-me
Na hora da minha morte, chamai-me.
E mandai-me ir para Vós, para que Vos louve com os vossos Santos, por
todos os séculos dos séculos. Amém.

Sugestão de cantos:
20) A vida pra quem acredita, / não é passageira ilusão, / e a morte se torna
bendita,/ porque é nossa libertação. /
Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de vota a casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão.
2) No céu não haverá tristeza, /doença, nem sombra de dor, e o prêmio da fé
é a certeza, / de viver feliz com o Senhor.

21) Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás:

contigo, pelo caminho, Santa Maria, vai.
/: Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria, vem! :/
2) Mesmo que digam os homens: nada podes mudar.
Luta por um mundo novo de unidade e paz.
3) Se pelo mundo, os homens, sem conhecer-se vão,
não negues nunca a tua mão a quem te encontrar.
4) Se parecer tua vida inútil caminhar, pensa que abres caminho,
outros te seguirão.
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22) Olhem para as flores e como vestem sem igual!

Vede como as aves se alimentam sem ceifar!
Se Deus Pai tem tanto amor por estas vidas que hoje existem e amanhã
acabarão, quanto amor, quanta ternura pelos homens, ofertando Jesus
Cristo por irmão.
2) Plantas verdejantes transparecem seu vigor.
Ervas crescem livres, criaturas de amor.
3) Vede, tudo é simples, tudo ensina grande amor!
Vamos todos juntos dar louvores ao Senhor.

23) /: Senhor quem entrará, no Santuário pra Te louvar?:/

1) Quem tem as mãos limpas e um coração puro.
Quem não é vaidoso, e sabe amar.
2) /:Senhor eu quero entrar no Santuário pra Te louvar? :/
Ó Dá-me mãos limpas, e um coração puro.
Arranca a vaidade, ensina-me a amar.

Vinde benditos de meu Pai !
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24) Oração de pedido
Pai santo, Deus eterno e todo poderoso, nós Vos pedimos por .........

(nome do falecida), que chamastes deste mundo.
Dai-lhe a felicidade, a luz e a paz.
Que ela, tendo passado pela morte, participe do convívio de Vossos santos na luz eterna, como prometestes a Abraão e à sua descendência.
Que sua alma nada sofra, e Vos digneis ressuscitá-la com os Vossos santos no dia da ressurreição e da recompensa.
Perdoai-lhe os pecados para que alcance junto a Vós a vida imortal no
reino eterno.
Por Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém
(Rezar Pai-Nosso e Ave-Maria.)

25) Oração ao Bem-aventurado João Batista Scalabrini
Ó Bem-aventurado João Batista Scalabrini,
missionário da Palavra,
ministro da Eucaristia e da Igreja,
homem de caridade e de comunhão,
filho devotíssimo de Maria,
apóstolo do catecismo e pai dos migrantes,
recorremos à tua intercessão
para obter as bênçãos de Deus
sobre nós e as pessoas que amamos,
sobre aqueles que vivem as dificuldades
das migrações e sobre toda a humanidade.
Alcança-nos da Santíssima Trindade a
graça... que confiantes te pedimos.
Amém.
Pai nosso, Ave Maria e Glória ao Pai
pela canonização do Bem-aventurado
João Batista Scalabrini.
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Pai dos Migrantes,
Apóstolo da Catequese
Fundador dos Missionários e das
Missionárias de São Carlos

26) Oração à
Bem-aventurada Assunta
Marchetti
Ó Pai, que fizestes resplandecer a
vossa santidade na vida simples e
humilde da bem-aventurada Madre
Assunta Marchetti no decorrer de
sua vida missionária entre os órfãos,
doentes e migrantes, com confiança,
vos pedimos que, por sua intercessão,
brilhe sobre nós a claridade de vossa
luz, para que em tudo façamos a vossa vontade, especialmente no serviço
aos migrantes mais necessitados.
Concedei-nos, pelos méritos de Jesus Cristo, a canonização de Madre
Assunta, enquanto suplicamos para
que ela nos alcance de Vós a graça de
que tanto necessitamos (pedir a graça...). Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Amém.

Bem - aventurada Assunta
Marchetti - Rogai por nós!

(Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai).

27) Oração pelas Vocações
Ó Trindade santa, fazei-nos atentas em perceber o chamado de Deus à
vida e missão.
Encoraja-nos na resposta a Jesus Cristo peregrino que escolhe e envia a
quem Ele quer. Dai-nos fidelidade criativa, própria do Espírito vivificador,
a fim de se concretizar o sonho de Deus em nossas vidas.
Bem-aventurada Assunta, continuai intercedendo junto de Deus, por vocações missionárias autênticas, alegres, apaixonadas por Jesus Cristo e desejosas de comunicá-lo aos irmãos e irmãs migrantes.
Bem-aventurada Assunta, rogai por nós. Amém!
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