sepultamento
em tempo de
distanciamento
social

sepultamento em tempo
de distanciamento social
Esta liturgia é conduzida pelo Ministro ou pela
Ministra. Para situações de sepultamentos
breves e com presença de poucas pessoas.

acolhida
Jesus Cristo diz: Que o coração
de vocês não ﬁque angus ado;
vocês creem em Deus, creiam
também em mim. No mundo,
vocês passam por aﬂições; mas
tenham coragem: eu venci o
mundo. (João 14.1; 16.33)

Saudação
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.

PALAVRAS INICIAIS
Amada família, querida comunidade!
Vivemos dias tão di ceis com
esta pandemia da COVID-19,
experimentando situações que
jamais podíamos imaginar. Além
de esse vírus causar danos à
nossa saúde e alterar a nossa
ro na, a COVID-19 transformou a
nossa vida e a forma de
relacionamento entre nós, bem
como afetou a vida comunitária.
Por isso, seguindo as prescrições
sanitárias e o cuidado com a

preservação da vida, estamos
aqui com um número reduzido
de pessoas para nos
despedirmos do nosso irmão/da
nossa irmã.
Sabemos que muitas pessoas da
Comunidade estão sofrendo com
vocês e estão com vocês em
pensamento e em oração. Mas,
para o nosso consolo, Deus está
onde a comunidade nem sempre
pode estar. Oremos:

Oração
Das profundezas clamamos ao
Senhor, pois Ele escuta a nossa
voz. Os seus ouvidos estão
alertas às nossas súplicas.

Ansiamos por Deus mais do que
os guardas noturnos pelo
romper da manhã. Nosso Deus é
fonte de compaixão, e segura
bem forte a mão desta família
que sofre a perda dessa pessoa
querida. Vivemos tempos tão
di ceis, e agora temos que
suportar a ausência de nosso
querido/nossa querida N.N. O
Senhor, por graça, nos socorre,
pois Ele não abandona seus
ﬁlhos e suas ﬁlhas que sofrem.
Esperamos Nele e a Ele nos
entregamos, na certeza de que
N.N. está bem guardado/a em
seu colo de amor. Por Jesus, o
seu amado Filho. Amém.

Leitura bíblica
Romanos 8.31-35, 37-39
(Outros textos: Apocalipse 21.3-5; Romanos 14.7-8;
João 11.17-36)

Alocução
(É possível que em algumas situações não se possa
realizar a alocução, pela brevidade necessária do
ato de sepultamento)

Dados da pessoa falecida
Encomendação
(Baixar o caixão à sepultura. A mesma
encomendação é válida para os casos de cremação)

Oremos: Ao nosso Deus de
misericórdia, conﬁamos nosso
querido/nossa querida N.N, pois
Ele chamou N.N pelo ba smo e
o/a acompanhou em sua vida e

na hora da morte. Por sua graça,
pedimos que Deus acolha N.N.
em suas mãos carinhosas e em
seu abraço reconfortante. E lhe
dê descanso e paz. Amém.

Credo Apostólico
Em conﬁança neste Deus
acolhedor, confessemos a nossa
fé: Creio em Deus Pai, ...

Consignação
(Válida também para a cremação)

O que habita no abrigo de Deus,
morará sob sombras de amor.
Sobre ele/ela não virá nenhum mal;
em suas asas feliz viverá. (cf. Salmo 91)
Nesta certeza, entregamos N.N a
Deus e ao descanso em sua morada.

Terra à terra;
Cinza às cinzas;
Pó ao pó.
Na consoladora esperança da
ressurreição dos mortos,
mediante Jesus Cristo, para a
vida eterna (+). Amém.
(Em caso de sepultamento, fechar a sepultura)

Oração final
O eterno Deus é fonte de toda
vida. Nós o louvamos pela vida
de N.N. e por tudo que vivemos
e compar lhamos com ele/ela.
Conﬁantes na ressurreição, nós
o/a entregamos ao Deus de
misericórdia, na esperança de
reencontrá-lo/la no reino eterno.

Intercedemos pelas pessoas que
conviveram no dia a dia com
N.N. e sofrem com a dor da
saudade. Conﬁamos que nosso
Deus é presença constante na
dor e permite que depositemos
todo o nosso fardo em suas
mãos. Ao Deus da vida, ao seu
Filho e ao Espírito Santo seja a
glória agora e por toda a
eternidade. Amém.

Pai Nosso
BÊNÇÃO
O Senhor lhes abençoe e lhes
guarde;
o Senhor faça resplandecer o seu

rosto sobre vocês e tenha
misericórdia de vocês;
o Senhor sobre vocês levante o
seu rosto e lhes dê a paz (+).
Em nome do Pai e do Filho e do
Espírito Santo. Amém.

Envio
Jesus Cristo diz: Deixo com vocês
a paz, a minha paz lhes dou; não
a dou como o mundo a dá. Não
se turbe o seu coração, nem se
atemorize (João 14.27)
Vão e permaneçam com a paz de
Cristo! Amém.
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