
No Cemitério                                                   

P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

Todos: Ámen 

 

P.: Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele 

viveremos, sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dos mortos, já 

não pode morrer; a morte já não tem domínio sobre Ele. 

 

P.:  (faz a  se for sac. ou diác.) Dai-lhe Senhor, o eterno descanso,  

Todos: Nos esplendores da luz perpétua. 

P.: Descansem em paz. 

Todos: Ámen. 

 

P.: Oremos 

Senhor Deus, que ouvis a oração da vossa Igreja em sufrágio dos fiéis 

defuntos, concedei a todos os vossos servos que aqui repousam, a 

eterna felicidade na companhia dos vossos santos. 

Por nosso Senhor… 

Todos: Ámen 

 

P.:  Pai-Nosso que estais… 

 

P. Deus eterno e omnipotente, Senhor dos vivos e dos mortos,  

rico de misericórdia para com todos os que Vos amam:  

pela vossa clemência e por intercessão de todos os Santos,  

concedei àqueles por quem oramos, o perdão dos pecados,  

e a nós que ainda peregrinamos neste mundo,  

a redenção das nossas faltas. 

 

LADAÍNHA de TODOS OS SANTOS 

 

Senhor, tende piedade de nós. – Senhor… 

Cristo, tende piedade de nós. – Cristo… 
Senhor, tende piedade de nós. – Senhor… 

 

Pai do céu, que sois Deus. – tende piedade de nós. 
Filho, Redentor do mundo, que sois Deus. –  

Espírito Santo, que sois Deus. –  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus. –  
 

              Santa Maria. – Rogai por nós 

Santa Mãe de Deus. – 

São Miguel. – 
Santos Anjos de Deus. – 

São João Baptista. – 

São José. –  
São Pedro e São Paulo. – 

Santo André. –  

São João. –  
Santa Maria Madalena. – 

Santo Estêvão. – 

Santo Inácio de Antioquia- 

São Lourenço. – 
São João de Brito. – 

Santa Perpétua. – 

Santa Felicidade. – 
Santa Inês. – 

Santa Eulália. –   

São Gregório. – 

Santo Agostinho. – 
Santo Atanásio. – 

São Basílio. – 

São Martinho. – 
São Bento. – 

São Teotónio. – 

São Francisco. – 
São Domingos. – 

Santo António de Lisboa. - 

 

 
 

 

São João de Deus. – 
São Francisco Xavier. – 

São João Maria Vianey. – 

Santa Isabel de Portugal. – 
Santa Catarina de Sena. – 

Santa Teresa de Ávila. – 

Santa Rita de Cássia. – 

Santo Amaro. – 
Todos os Santos e Santas de Deus. – 

 

Sede-nos propício –  

             Livrai-nos, Senhor. 

De todo o mal – 

De todo o pecado – 

Da morte eterna – 
Pela Vossa encarnação – 

Pela Vossa morte e ressurreição – 

Pela efusão do Espírito Santo – 
 

Jesus Cristo, ouvi-nos. – Jesus 

                                  Cristo, ouvi-nos. 
Jesus Cristo, atendei-nos. – Jesus  

                             Cristo, atendei-nos. 

 

 



P.: Deus de misericórdia, que nos destes a fé na morte e ressurreição de vosso 

Filho, concedei a todos os que adormeceram em Cristo, a graça de tomar parte 

com Ele na glória da ressurreição. Por N. S. J. C. 

                              ASPERSÃO  (Em silêncio) 

P. Estes nossos irmãos adormeceram em Cristo. Unidos na fé e na 

esperança da vida eterna, entreguemo-los à misericórdia infinita de Deus 

nosso Pai, intercedendo por eles com a nossa oração fraterna. 

 
P. Pai-Nosso.. 

P.: Dai-lhe Senhor, o eterno descanso,  

       Todos: Nos esplendores da luz perpétua. 

P.: Descansem em paz. 
      Todos: Ámen. 

 P.: Pai-Nosso… 

            P.: Dai-lhe Senhor, o eterno descanso… (como atrás) 

 P.: Pai-Nosso… 

            P.: Dai-lhe Senhor, o eterno descanso… (como atrás) 

    P. Oremos. 
Proclamamos, Senhor, que só Vós sois santo, 

e que ninguém pode ser bom sem a vossa graça. 

Nós Vos pedimos humildemente, que nos ajudeis a viver de tal modo 
que mereçamos alcançar a vossa glória 

e partilhar convosco a alegria dos Santos 

e com aqueles que já vivem convosco 

Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
T. Ámen.                   

                                                        Responsório breve: 

P.: O Senhor os amou e acolheu no seu seio. 

Todos: O Senhor os amou e acolheu no seu seio. 
P.: Revestiu-os com um manto de glória, 

Todos: O Senhor os amou e acolheu no seu seio. 
P.: Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, 

Todos: O Senhor os amou e os acolhei no seu seio. 

 

1. ( se for sac. ou diác.) BENÇÃO Final (como na Missa) 

2.  (um ‘ministro’)    P. Bendigamos ao Senhor R. Graças a Deus. 
        (benzendo-se diz)    P. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. 

                                    Todos: Ámen. 

UNIDADE PASTORAL DE SÃO BENTO 

Diocese de Bragança-Miranda 

 

 

 

Comemoração  

de todos os 

fiéis defuntos 
 

Visita ao Cemitério 

 

Assim como Jesus morreu e ressuscitou,  

também aos que morrem em Jesus,  

Deus os levará com Ele à sua glória.  

Se em Adão todos morreram,  

em Cristo todos voltarão à vida.  

 

 

Atendimento: 2ª a 6ª feira:  9h30/12h30 – 14h00/17h00 

5300-210 Bragança  960436409 

upsbento@gmail.com 

 

mailto:upsbento@gmail.com

