
RITUAL DE EXÉQUIAS - ENCOMENDAÇÃO 

Aproximando-se a hora do enterro, todos se reúnem ao redor do caixão. Pode-se entoar 

um canto ou refrão contemplativo 

 

RITOS INICIAIS 

Quem preside diz: 

CP: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 

T: Amém! 

CP: A graça e a paz da parte de Deus nosso pai e o do Senhor Jesus Cristo 

estejam convosco. 

T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 

Quem preside convida à oração com estas ou outras palavras: 

CP: Convido os familiares e todos aqui presentes, para entregarmos aos 

cuidados da misericórdia de Deus nosso(a) irmão(ã) N. O Senhor da vida nos 

console em nossa tristeza e confirme nossa esperança de encontrarmo-nos 

todos, um dia, na pátria celeste. 

Oração 

CP: Ó Pai, eterno Deus, a vós pertencem o tempo e a eternidade, sede 

misericordioso com este(a) nosso(a) irmão(ã) que chamaste deste mundo. 

Acolhei este(a) nosso(a) irmão(ã) na alegria eterna de vossa casa. Criado(a) 

à vossa imagem e semelhança e feito(a) participante da morte e ressurreição 

de Cristo pelo Batismo, possa participar da comunhão de vossos santos. Por 

nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 

T: Amém. 

 

EVANGELHO – Jo 11,17-27 

Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João 

17Quando Jesus chegou a Betânia, encontrou Lázaro sepultado havia quatro dias.  

18Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém.  

19Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para as consolar por causa 

do irmão.  



20Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou 

sentada em casa. 

21Então Marta disse a Jesus: “Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria 

morrido.  

22Mas mesmo assim, eu sei que o que pedires a Deus, ele o concederá.”  

23Respondeu-lhe Jesus: “Teu irmão ressuscitará.”  

24Disse Marta: “Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição, no último dia.”  

25Então Jesus disse: “Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo 

que morra, viverá.  

26E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês isto?”  

27Respondeu ela: “Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho 

de Deus, que devia vir ao mundo”. Palavra da Salvação. 

(Ou outras leituras indicadas no ritual) 

Breve Homilia 

 

Preces 

CP. Irmãos e irmãs, rezemos por N., por seus familiares e por toda a 

comunidade e digamos confiantes: 

T. Senhor, vós sois a ressurreição e a vida! 

1. Senhor, em vossa misericórdia, concedei o perdão e a paz a este(a) 

nosso(a) irmão(ã) N. Nós vos pedimos: 

2. Senhor, concedei o descanso eterno a todos os falecidos de nossa 

comunidade. Nós vos pedimos: 

3. Senhor, nesta hora da passagem de N., confortai seus familiares na dor da 

separação. Nós vos pedimos: 

4. Senhor, diante do mistério da morte, aumentai em nós a fé e a esperança 

na vida eterna. Nós vos pedimos: 

5. Senhor, fazei que sejamos encontrados vigilantes quando chegar nossa 

hora. Nós vos pedimos: 

(Outras intenções) 



CP: Inclinai, Senhor, vosso ouvido às preces, que brotam de nosso coração, 

ao implorarmos vossa misericórdia para com vosso(a) filho(a) N. Acolhei-o(a) 

com ternura no convívio de todos os vossos santos. Por Cristo, nosso Senhor. 

T: Amém. 

 

Oração de despedida 

CP: Com fé e esperança na vida eterna, recomendemos ao Pai de misericórdia 

este(a) nosso(a) irmão(ã) que morreu na paz de Cristo.  

E continua: 

CP: Ó Pai de misericórdia, em vossas mãos entregamos este(a) nosso(a) 

irmão(ã), N., na firme esperança de que ele(a) ressuscitará no último dia com 

todos os que no Cristo adormeceram. Abri para ele(a) as portas do paraíso; e 

a nós, que aqui ficamos, consolai-nos com a certeza de que um dia nos 

encontraremos todos em vossa casa. Por Cristo, nosso Senhor. 

T: Amém. 

Rezemos o Pai-Nosso. Quem preside pode aspergir o corpo com água benta e incensá-lo. 

Em seguida diz: 

CP: Santos de Deus, vinde em seu auxílio; Anjos do Senhor, recebei na glória 

eterna este(a) servidor(a) N. Cristo, nosso Senhor, te chamou. Ele te acolha 

no paraíso para o descanso eterno. 

T: Amém. 

CP: Dai-lhe, Senhor, o repouso eterno. 

T: E brilhe para ele (a) a vossa luz. 

CP: Descanse em paz. 

T: Amém. 


