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17 de novembro 

 

COMEMORAÇÃO 

DE TODOS OS DEFUNTOS SERVOS DE MARIA: 

IRMÃOS, IRMÃS, PARENTES E BENFEITORES 

 
[Anualmente, celebramos o aniversário de morte de todos os membros da nossa família, na celebração da 

Eucaristia e da Liturgia das Horas (Const. OSM, 33).] 

 

Antífona de entrada Rm 8,11 

O Espírito daquele que ressuscitou Jesus dos mortos 

dará a vida aos vossos corpos mortais, 

pelo seu Espírito que habita em vós. 

 

Ou: Descanso eterno dai-lhes, Senhor, Esd 2,34-35 

e a luz eterna brilhe sobre eles. 
 

Coleta 

Ó Deus, glória dos vossos servos, 

aos nossos irmãos e irmãs defuntos, 

que, neste mundo, associastes à morte de Cristo 

pela consagração batismal e pela profissão religiosa, 

concedei que participem agora da sua ressurreição nos céus. 

Ele que convosco vive e reina, 

na unidade do Espírito Santo. 
 

Primeira leitura - I 

Da carta de São Paulo aos Romanos 14,7-9 

Irmãos, ninguém de nós vive e ninguém morre para si mesmo, porque se vivemos é para o 

Senhor que vivemos, e se morremos é para o Senhor que morremos. 

Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Com efeito, Cristo morreu 

e reviveu para ser o Senhor dos mortos e dos vivos. 
 

Primeira leitura - II 

Leitura do Livro do Apocalipse de São João 7,13-17 

Um dos anciãos tomando a palavra, disse-me: Estes, que estão revestidos de vestimentas 

brancas, quem são? E donde vieram? Respondi-lhe: Meu Senhor, tu o sabes. E ele disse-me: 

Estes são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram as suas vestes e se 

embranqueceram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem 

de dia e de noite no seu templo; e o que está sentado sobre o trono os abrigará sob o seu 

tabernáculo; não terão mais fome nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, 

porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os guardará e os levará às fontes das águas da 

vida, e Deus enxugará toda a lágrima dos seus olhos. 

 

Salmo de meditação Sl 99, 2.3.4.5 
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R/ Servi ao Senhor com alegria! 

 

Aclamai o Senhor, ó terra inteira, 

servi ao Senhor com alegria, 

de a ele cantando jubilosos. R/ 

 

Sabemos que o Senhor, só ele, é Deus, 

ele mesmo nos fez e somos seus, 

nós somos seu povo e seu rebanho. R/ 

 

Entrai por suas portas dando graças, 

e em seus átrios com hinos de louvor, 

dai-lhe graças, seu nome bendizei. R/ 

 

Sim, é bom o Senhor e nosso Deus, 

sua bondade perdura para sempre, 

seu amor é fiel eternamente. R/ 
 

Aclamação ao evangelho 2Tm 2,11-12 

R/ Aleluia! Aleluia! Aleluia! 

Se com ele morremos, com ele viveremos. 

Se com ele sofremos, com ele reinaremos. R/ 

 

Evangelho 

Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus 25,31-46 

Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Quando o filho do homem vier em sua glória, 

e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E serão reunidas em sua 

presença todas as nações e ele separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as 

ovelhas dos cabritos, e porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. 

Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: “Vinde, benditos do meu Pai, recebei por 

herança o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes 

de comer. Tive sede e me destes de beber. Era forasteiro e me recolhestes. Estive nu e me 

vestistes, doente e me visitastes, preso e viestes ver-me”. Então os justos lhe responderão: 

“Senhor, quando foi que te vimos com fome e te alimentamos, com sede e te demos de 

beber? Quando foi que te vimos forasteiro e te recolhemos ou nu e te vestimos? Quando foi 

que te vimos doente ou preso e fomos te ver?” Ao que lhes responderá o rei: “Em verdade 

vos digo: cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o 

fizestes”. Em seguida dirá aos que estiverem à sua esquerda: “Apartai-vos de mim, 

malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e para os seus anjos. Porque tive fome e 

não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Fui forasteiro e não me 

recolhestes. Estive nu e não me vestistes, doente e preso, e não me visitastes!” 

Então também eles responderão: “Senhor, quando foi que te vimos com fome ou com sede, 

forasteiro ou nu, doente ou preso e não te servimos?” E ele responderá com estas palavras: 

“Em verdade vos digo: todas as vezes que o deixastes de fazer a um desses pequeninos, foi a 

mim que o deixastes de fazer”. E irão estes para o castigo eterno, enquanto os justos irão 

para a vida eterna.  
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Sobre as oferendas 

Aceitai, Senhor, estas ofertas e preces 

que vos apresentamos por todos aqueles 

que, neste mundo, estiveram ligados à nossa Família: 

irmãos, irmãs, pais, parentes, amigos e benfeitores. 

Em vossa bondade, retribuí aos vossos servos fiéis 

com a recompensa por vós prometida. 

Por Cristo nosso Senhor. 
 

Prefácio 

Na verdade, ó Pai, 

Deus eterno e todo-poderoso, 

é nosso dever dar-vos graças, 

é nossa salvação dar-vos glória 

em todo o tempo e lugar, 

por Jesus Cristo, o filho do vosso amor. 

 

Ele destruiu o pecado e a morte 

e concedeu aos seus discípulos, 

fortalecidos pelo amor que vence a morte, 

a graça de comer da árvore da vida, 

segundo a promessa. 

Ó Pai, vosso Filho Jesus, morto pelos irmãos, 

agora, em vossa casa, prepara-lhes um lugar 

onde, no fim dos tempos, 

lhes dará um corpo imperecível. 

 

Por isso, com nossa gloriosa Senhora, 

que já reina convosco e com todos os eleitos, 

cheios de alegria, nós também vos louvamos, 

dizendo (cantando) a uma só voz: 

Santo, Santo, Santo... 
 

Antífona da comunhão Fl 3,20-21 

Esperamos ansiosamente como Salvador, 

o Senhor Jesus Cristo, 

que transfigurará o nosso corpo humilhado, 

conformando-o ao seu corpo glorioso, 
 

Depois da comunhão 

Alimentados por este sacramento de vida, 

nós vos pedimos, Senhor, 
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que, pela força deste sacrifício, 

todos os nossos irmãos e irmãs defuntos 

participem do vosso reino eterno, 

junto com a Gloriosa Senhora, 

a cujo serviço se consagraram. 

Por Cristo nosso Senhor. 


