na iminência
da morte
entrega a deus

na iminência da morte (entrega a Deus)
Este subsídio se aplica àquelas situações em
que a família recebe a no cia de que seu/sua
familiar encontra-se em cuidados de ﬁnal de
vida, onde não há mais condições clínicas de
recuperação. A família se reúne, em casa,
intercede por seu/sua familiar, entregando-o/a
nas mãos de Deus. Neste momento, o/a
Ministro/a poderá par cipar desta celebração
de despedida na modalidade virtual.

Em casa, na família

ORAÇÃO DE ENTRADA
Ó Deus, Senhor sobre a vida e a
morte. Em buscamos auxílio e
amparo. Fica conosco nesta hora
de aﬂição e assiste-nos. Segura
as mãos de N.N. e permite que
ele/ela sinta o teu amor e

lembre das tuas promessas de
vida eterna. Por Jesus, teu Filho,
que deu a sua vida por nós,
oramos. Amém.
Vem, Deus da vida, da salvação e
da consolação, e preenche o
nosso viver.
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém!
Leitura bíblica: Salmo 23
O Senhor é meu pastor; nada me
faltará. Ele me faz repousar em
pastos verdejantes. Leva-me
para junto das águas de
descanso; refrigera-me a alma.
[...] Ainda que eu ande pelo vale
da sombra da morte, não

temerei mal nenhum, porque tu
estás comigo.

Bênção de despedida
(Alguém da família, ou o/a Ministro/a, se es ver
presente, diz o nome da pessoa que está em estado de
morte iminente e, mesmo a distância, profere a bênção
que segue)

Abençoe-te Deus, o Pai, que te
criou à sua imagem; abençoe-te
Deus, o Filho, que te redimiu
com seu sofrimento, morte e
ressurreição; abençoe-te Deus,
o Espírito Santo, que te chamou
para a vida e te san ﬁcou. Deus,
o Pai, o Filho e o Espírito (+) te
acompanhe com os seus anjos
ao reino no qual seus eleitos e
suas eleitas o louvam
eternamente. Nosso Senhor

Jesus Cristo esteja con go para
te proteger. O Espírito Santo
esteja em para te consolar.
Assim diz Deus, o Senhor sobre a
vida e a morte: “Não temas,
porque eu te remi; chamei-te
pelo teu nome, tu és meu!”.
Amém.
(recolhida e adaptada por Paulo Afonso Butzke)
[Neste contexto de despedida, esta liturgia (ou
somente a bênção) pode ser enviada, de forma
escrita ou gravada (em áudio ou vídeo), e
transmi da, a pedido da família, por um/a
proﬁssional da saúde (psicólogo/a, enfermeiro/a,
médico/a, capelão/capelã hospitalar, assistente
social)]
(Observação: Mensagens da família com palavras de
gra dão, amor, reconhecimento, perdão, etc. podem
ser encaminhadas nesta mesma modalidade, em
acordo com os proﬁssionais de saúde. É importante
que estas mensagens sejam enviadas quando o
paciente ainda tem condições de acolhê-las)

Bênção para a família
A este Deus, a quem entregamos
nosso/a querido/nossa
querido/a N.N., pedimos que
ﬁque também conosco, sua
família. Necessitamos da sua
força, do seu consolo e do seu
sustento. Que Deus não nos
desampare nesta hora e nos dias
que virão.
“Que Deus nos abençoe,
que Deus levante o rosto sobre nós.
Que Deus nos dê a paz
e nos guarde para sempre.
Amém”.
(Livro de Canto, 292)
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