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apresentação

"Busquei o SENHOR, e ele me acolheu" (Salmo 34.4)

Situações de doença e luto nos alcançam em algum momento da vida. Elas afetam e 
muitas vezes modificam profundamente a nossa vida e a vida das pessoas que nos 
cercam. Tais situações revelam o quanto a vida é frágil e não depende somente dos 
nossos planos, esforços ou vontade.  

A fé nos ajuda a enfrentar os momentos di�ceis. A certeza de que Deus está conosco 
nos dá ânimo. A esperança da vida eterna nos dá consolo. Também é fundamental 
experimentar a presença, o apoio e a oração de outras pessoas. Esta publicação 
considera estes dois fatores: o cuidado de Deus e o amparo das pessoas.

Agradeço às pessoas que trabalharam na elaboração do material e desejo que o 
mesmo ajude a fortalecer a fé, seja fonte de consolo e expressão de comunhão 
solidária.

Sílvia Beatrice Genz
Pastora Presidente da IECLB
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consolo na doença

Invocação
Ó Deus, tu que nos deste a vida, vivifica-nos;
Tu que nos enviaste Jesus Cristo, salva-nos;
Tu que nos prometeste o Espírito Santo, fortalece-nos. 
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 86.1-7
Inclina, SENHOR, os teus ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado.
Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Ó Deus meu, salva o teu servo que em � confia.
Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a � clamo todo o dia.
Alegra a alma do teu servo, porque a �, Senhor, elevo a minha alma.
Pois tu, Senhor, és bom e perdoador; rico em misericórdia para com todos os que te invocam.
Escuta, SENHOR, a minha oração e atende à voz das minhas súplicas.
No dia da minha angús�a clamo a �, porque me respondes.
Em silêncio, refle�r sobre as palavras do Salmo.

Oração por recuperação �sica
Deus bondoso, em Jesus Cristo nos revelaste teu poder sobre toda doença.
Tu nos prometeste: invoca-me no dia da angús�a; eu te livrarei, e tu me glorificarás.
Nós te agradecemos que nos ouves, nos conheces e nos amas.

Assim pedimos pelo/a nosso/nossa que está doente: livra-(pai, mãe, avó, avô, filho, filha...) 
o/a desta doença. Dá-lhe novas forças para a vida. Favorece-o/a em sua recuperação 
completa. Contudo, se os planos forem outros, então dá a ele/ela e a nós um coração 
que confia plenamente na tua bondade, para que possamos aceitar o que não podemos 
mudar.

Tu és um Deus amoroso e fazes mais do que pedimos e compreendemos.
Tu és digno de honra e adoração, em nome de Jesus, através da força do
Espírito Santo, agora e sempre. Amém! 

(recolhida e adaptada por Paulo Afonso Butzke)

Bênção
Deus de misericórdia!
Que o teu amor nos envolva; Que a tua mão nos guie;
E que a tua presença nos console, agora e sempre. Amém!

Esta liturgia é realizada em casa, pela família, quando uma pessoa do seu meio 
encontra-se doente e hospitalizada, impossibilitada, diante da situação de pandemia, 
de receber visita. A família, ou uma só pessoa, escolhe um momento para realizar este 

devocional. Prepare um lugar agradável, acenda uma vela e siga os passos abaixo:
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Oração de uma pessoa doente

Ó Jesus, lembro-me das suas palavras: “E eis que estou com vocês todos os dias até o
fim dos tempos” (Mateus 28.20). Confiando nesta promessa, eu me achego a você para 
orar. Estou doente e me sinto em perigo. Minha família tem cuidado de mim, pelo que 
agradeço, mas preciso de você. Fique comigo. Ajude-me nesta hora de angús�a, 
incerteza e medo. Abrace-me. Dê-me forças para enfrentar a doença e suportar o 
tratamento. E, se possível for, livre-me deste mal. Seja como for, graças dou porque sei 
que você está comigo e segura a minha mão o tempo todo, na vida e também no dia 
quando a morte chegar. Ao seu lado não temerei mal algum. Seu amor me consola.
Sua presença me acalma. Por sua graça e por seu amor, em suas mãos estou. Amém! 
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Esta oração é um recurso a ser u�lizado pela própria pessoa que está doente,
em casa ou no hospital, caso isto seja possível. 
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antes de uma internação hospitalar

Com a participação da pessoa doente na leitura da liturgia

Invocação (Salmo 70.1)
(Alguém da família) Senhor, ouve a nossa oração.
(Doente)   E concede-nos ajuda!
(Família)   Amém.

Palavra bíblica 
(As palavras e a bênção que seguem são proferidas por alguém da família)

Em Isaías 53.4, lemos: “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si.” Que o consolo desta palavra de Deus seja com você e 
sustente a nós, sua família. Ficamos em casa, em oração. Vá em paz com a bênção deste 
Deus que cuida de nós em todas as situações, nas alegrias e nas dores. 

Bênção
(Familiares presentes abençoam a pessoa doente, com as mãos em seus ombros)

Que a bênção de Deus, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, venha sobre 
você e permaneça com você hoje, agora e sempre. Amém. 

Envio
(Doente)  O Senhor é meu bom pastor e nada me faltará.
(Familiar) Ele irá com você e nos sustentará; 
(Doente)  Vou em confiança. Fiquem em paz! 
(Familiar) Deus está onde não podemos estar e envia anjos para nos velar. 
  Siga em paz! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

Esta liturgia pode ser feita por toda a família, incluindo a pessoa doente, quando

isto for possível. Reservem um momento antes de saírem de casa, em direção

à hospitalização, e façam esta oração. 

8

Acesse a liturgia em
seu smartphone:



Sem a participação da pessoa doente na leitura da liturgia

Invocação (Salmo 70.1)
(Uma pessoa da família)   Senhor, ouve a nossa oração;
(Em conjunto)        E concede-nos ajuda! Amém

Palavra bíblica 
(As palavras e a bênção que seguem são proferidas por alguém da família)

Em Isaías 53.4, lemos: “Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as 
nossas dores levou sobre si.” Que o consolo desta palavra de Deus seja com você e 
sustente a nós, sua família. Ficamos em casa, em oração. Vá em paz com a bênção deste 
Deus que cuida de nós em todas as situações, nas alegrias e nas dores. 

Bênção
(Familiares presentes abençoam a pessoa doente colocando suas mãos sobre os seus ombros)

Que a bênção de Deus, aquele que tomou sobre si as nossas enfermidades, venha sobre 
você e permaneça com você hoje, agora e sempre. Amém. 

Envio
(Uma pessoa da família diz)

O Senhor é nosso bom pastor e nada nos faltará.
Ele irá com você e nos sustentará; 
Vá em confiança!
Deus está onde não podemos estar; Ele envia anjos para nos velar. 
Siga em paz! Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém
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Agradecimento após a recuperação

Ingresso (Salmo 51.15)
a. Abre, Senhor, os meus lábios;
b. E a minha boca manifestará os teus louvores.
a. Glória a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo;
b. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Salmo 103 (versículos selecionados)
(O texto pode ser lido em responsório, ou seja, cada pessoa presente lê um versículo)

Bendiga, minha alma, o SENHOR, e tudo o que há em mim bendiga o seu santo nome.

Bendiga, minha alma, o SENHOR, e não se esqueça de nem um só de seus bene�cios.

Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades; quem cura todas as suas enfermidades;

quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia.

Como um pai se compadece de seus filhos, assim o SENHOR se compadece dos que o temem.

Pois ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó.

Quanto ao ser humano, os seus dias são como a relva. Como a flor do campo, assim ele floresce;

mas, soprando nela o vento, desaparece e não conhecerá, daí em diante, o seu lugar.

Mas a misericórdia do SENHOR é de eternidade a eternidade sobre os que o temem,
e a sua jus�ça, sobre os filhos dos filhos,

para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus 
preceitos e os cumprem.

Bendigam o SENHOR os seus anjos, valorosos em poder, que executam as suas ordens e 
lhe obedecem à palavra.

Bendigam o SENHOR todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio.
Bendiga, minha alma, o SENHOR.

Memória do que passou
(Este é um momento muito importante. Cada membro da família, incluindo
a pessoa restabelecida, compar�lha os seus sen�mentos. É sempre bom falar
dos sen�mentos, das sensações. Como foram os dias de espera, em casa?
Como foram os dias de tratamento no hospital? E o que muda na vida de
cada um, de cada uma, da família, a par�r da experiência da recuperação?)

Esta liturgia de agradecimento é feita em casa, pela família, após a recuperação
de uma pessoa do seu meio, que estava doente.  
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Oração de agradecimento
(Neste momento de agradecimento, cada qual poderá fazer sua oração espontânea, seguida da 
oração descrita abaixo, do Pai Nosso e da bênção)

Alegres estamos, pois Deus, em sua bondade, se manifestou entre nós.  Ele nos visitou, 
nos acolheu num momento de grande angús�a e perigo. A sua presença e o seu consolo 
nos sustentaram.  Ele é Santo, o Deus de nossa salvação. Cantaremos para sempre as 
suas misericórdias. E lembraremos das suas maravilhas. 

Bendito é o Deus Criador, Salvador, Consolador!

Intercedemos a Deus, para que ampare as pessoas que cuidam da vida de tantas pessoas 
nos hospitais. Que Deus cuide de quem cuida. Que seus anjos velem sobre cada pessoa 
que se encontra em tratamento e espera ansiosamente pela cura. Que Deus conceda a 
elas ânimo, força, perseverança e confiança no amanhã. Que Deus conforte e sare todo 
�po de enfermidade. E quando a saúde de alguém não puder ser restabelecida, que 
Deus assista a cada um, a cada uma, de forma que siga confiante em sua promessa de 
não nos abandonar, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, do luto e do 
sofrimento. Glória seja ao Deus da vida, ao seu Filho Jesus e ao Espírito Santo. Amém.

Pai Nosso
 
Bênção
Ó Cristo, consolo e segurança!
Que a sua face seja a luz deste lar;
Que o seu olhar nos acompanhe com carinho;
Que as suas mãos cuidem amorosamente de nós;
Que os seus pés lhe conduzam ao encontro de quem experimenta aflição;
E que o seu abraço aquiete e acalme a quem sente medo. 
Amém.
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oração de uma pessoa recuperada

Senhor, nos dias da minha enfermidade eu sen� medo, cansaço e fraqueza. Fiquei tão 
aba�do/tão aba�da. Cheguei a duvidar da cura. Minha esperança quase se apagou.

Tu, porém, ó Deus, estavas presente; foste meu cajado, a rocha firme onde encontrei 
amparo. Mudaste os dias de minha enfermidade e me abençoaste. Graças te dou, Deus 
de minha fortaleza. Por tua graça, estou recuperado/recuperada. E, por teu amor, peço 
pelas pessoas que ainda sofrem, pois tu és o único refúgio na solidão. E sei que estás 
com todos e todas na doença ou na morte. Conforta todas elas com a tua bênção. Peço-
te, restabelece-as, presenteando-as com a cura.

Neste tempo de pandemia, abençoa, de modo muito especial, as pessoas que atuam nos 
hospitais e se engajam em prol da vida e da saúde das pessoas. Conserva suas forças, sua 
vida, suas famílias. Dá-lhes perseverança e orientação. Renova-lhes a esperança.

Fica conosco, Senhor, pois necessitamos de � a cada dia, a cada amanhecer. Em nome do 
teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém.
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na iminência da morte (entrega a deus)

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.  

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)

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.
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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)

15



sepultamento em tempo
de distanciamento social

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)

Esta liturgia é conduzida pelo Ministro ou pela Ministra.
Para situações de sepultamentos breves e com presença de poucas pessoas.
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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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Acolhida 
Elevo os meus olhos para os montes: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do 
SENHOR, que fez o céu e a terra. (Salmo 121.1-2)

Saudação
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo 
sejam com você e  com cada (dizer o nome da pessoa/familiares em luto) (se for o caso)
pessoa aqui conectada.

Oração
Oremos: Deus de amor, consolo nas tribulações, dá-nos teu amparo nesta hora di�cil e 
de dor. Em fé, unidos e unidas a �, compar�lhamos a tristeza que sen�mos. Preenche-
nos com o teu Santo Espírito de consolo e segurança. Dá-nos coragem para enfrentar o 
que não podemos mudar e fortalece em nós a confiança de que tu estás sempre 
conosco, desde o amanhecer até o anoitecer, do nosso nascer até o nosso morrer. Por 
Jesus Cristo, que, con�go e com o Espírito Santo, vive e reina de eternidade a eternidade. 
Amém.

Tempo para a despedida
Nossas vidas são marcadas pelo tempo da presença de pessoas que amamos.
Mas também pelo tempo da ausência saudosa delas. Para Deus, nós
pertencemos à sua grande família, e essa nunca se desfaz nem pela
separação da morte. Isto nos foi atestado pelo ba�smo, quando Deus
nos disse “chamei-te pelo teu nome, tu és meu, tu és minha”.
Pela nossa condição humana, sabemos que as separações que
enfrentamos em nossa vida, neste mundo, são inevitáveis. Contudo,
para quem crê no Cristo ressurreto, a vida se fez eterna. Isto nos faz 

Esta liturgia é conduzida pelo Ministro ou pela Ministra. Onde não houve a 
possibilidade dos familiares acompanharem presencialmente a despedida de seu 

ente querido, recomenda-se ao Ministro/à Ministra oferecer e organizar uma 
despedida virtual através de uma videoconferência. Poderão ser convidadas,

além da família, pessoas amigas, da Comunidade, etc. 

Solicitar que os/as par�cipantes da videoconferência se acomodem de forma 
confortável, acendam uma vela e escolham uma lembrança da pessoa falecida [objeto 

simbólico]. Uma foto da pessoa falecida pode ser colocada no ambiente da família. 

despedida remota
de uma pessoa querida
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olhar para Deus, para o seu Filho, e nele esperar. Enquanto esperamos, Deus nos ajuda a 
superar a dor. Ele nos dá forças para suportarmos a perda. E a presença amorosa de 
outras pessoas nos transmite esta força. Por isso, estamos aqui, como grupo 
(comunidade), para expressar nosso apoio. 

Enquanto vivemos e nos relacionamos neste mundo, Deus nos concede ricas 
oportunidades de trocarmos palavras, de nos aproximarmos, de dizermos o quanto cada 
pessoa é importante. Mas, na ausência de alguém, também podemos expressar nossos 
sen�mentos. Convidamos você, família de N.N, a dizer uma palavra de despedida, talvez 
aquela palavra que você(s) não teve (�veram) tempo de dizer a N.N. em seus úl�mos 
momentos de vida, devido às circunstâncias. Receba(m) de Deus este momento de graça 
e divida(m) conosco as palavras de despedida a N.N, que você(s) guardou (guardaram) 
em seu coração. 

(Tempo para o ato)

Acolhemos as suas palavras (também o seu silêncio!) e agradecemos pela par�lha dos 
seus sen�mentos. Deus acolhe você com tudo o que você aqui expressou. São palavras 
que ficarão em memória de seu querido/sua querida N.N.

Leitura do Salmo 121 (De preferência lido por alguém da família)

Um tempo para a memória 
 Lembrança da pessoa falecida: convidar a pessoa/familiar a dizer por que escolheu o objeto 
simbólico e o que ele/ela deseja guardar do seu ente querido, em sua memória.

(Tempo para o ato) 

Um lugar para a memória
(Após a memória) Gostaríamos de animar você(s) a escolher(em) um espaço em sua casa 
com papel, caneta, lápis colorido, juntamente com uma foto do seu ente querido. À 
medida que você(s) sen�r(em) vontade, u�lize(m) este espaço reservado para escrever 
uma palavra, ou um bilhete com uma mensagem, ou uma carta, ou um desenho, 
expressando os seus sen�mentos, seja de raiva, de dor, de pedido ou de agradecimento. 

Coloque(m) aí, neste lugar, uma cruz, para lembrar que tudo o que você(s) ali 
entregar(em) será recebido por Deus. Ele quer cuidar de você, de vocês. E convida 
você(s) a entregar(em) todas as suas cargas a Ele, pois assim está escrito em Mateus 
11.28: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os 
aliviarei.

Hino (escolhido previamente pela pessoa enlutada. Este hino pode ser ouvido através de uma 

gravação, ou alguém do grupo poderá cantar para a família/pessoa enlutada)

(Importante! Como um passo importante no processo de luto, ajude a família/pessoa a des�nar 
as mensagens, desenhos, etc., a um lugar especial que pode ser escolhido por ela. Pode ser na 
própria sepultura do seu ente querido. Desta forma, desfaz-se o espaço da memória em casa).
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Oração final
Deus eterno, tu que és a ponte que une todas as pessoas, as que vivem e as que par�ram 
da nossa vida, vem em nosso auxílio. Não deixes que a dor nos faça sucumbir. Segura 
firme as mãos de nossas queridas/queridos, N.N. (nome das pessoas enlutadas). Guarda-
as em teu amor. Ouve cada gemido seu, enxuga suas lágrimas e concede-lhes paz. Envia 
amigos, amigas, anjos solidários, para o/a escutarem em sua dor e oferecerem sua 
presença consoladora.  Dá a eles/elas a segurança de que tu estás sempre perto e a 
certeza de que recebes em sua morada o seu ente querido que par�u. E conserva em 
todos e todas nós a esperança de que toda esta tempestade irá passar, porque tu és 
Deus e tudo está em tuas mãos. Por teu filho Jesus Cristo, que suportou as dores da cruz, 
venceu a morte e conquistou a vida eterna e a nossa salvação. 

Pai Nosso

Bênção (Ministro/Ministra convida as pessoas a abrirem e estenderam suas mãos)

O Senhor te abençoe e te guarde; o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre � e tenha 
misericórdia de �; o Senhor levante o seu rosto sobre � e te dê a paz. Amém.
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oração de uma pessoa enlutada

Lamento e confiança em Deus

- Lamento

Meu Deus, estou tão angus�ado/a e aba�do/a. Meu coração está triste e minhas forças 
enfraquecidas. As minhas lágrimas parecem já ter secado e a dor da saudade permanece 
em meu peito. Parece que sinto um nó na garganta. Até quando, meu Deus? Até onde 
aguentarei? 

(Se desejar, acrescente outros lamentos, dores ou queixas e, em seguida, permaneça um 
momento em silêncio. Após, con�nue o que segue):

Meu Deus, socorre-me! Em � está a minha força e a minha esperança!
A � entrego minhas dores, minha angús�a, minhas queixas, meu desespero. 

- Confiança

“Ó Senhor, só tu podes ouvir meu clamor, compreender tudo aquilo que habita aqui 
dentro de mim, no mais profundo da minha alma, do meu ser. Só em � encontro repouso 
e alívio. Eu preciso da tua presença, te sen�r bem perto de mim, segurando minhas mãos 
e guiando os meus passos. Segura-me junto de �, vem e atende a minha oração. Amém.”

 (Do canto A minha oração, de Fernando José Ma�as)
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Para lembrar as pessoas que faleceram e foram sepultadas durante
a pandemia causada pela COVID-19 

Material: providenciar uma quan�dade de velas equivalente ao número de pessoas 
falecidas a serem lembradas e mais outra quan�dade para representar, 

simbolicamente, todas as pessoas que faleceram no país, acome�das pela COVID 19. 
Com estas velas, formar uma cruz no chão, de preferência sobre uma caixa de

areia, em lugar visível, no altar. No início do culto, as velas permanecem
apagadas. Próximo à pia ba�smal, acomodar uma mesinha com fotos das pessoas 

falecidas, as quais serão lembradas durante o culto.

culto comunitário de apoio
a pessoas enlutadas

 Acolhida
L  “O Senhor Deus é a minha esperança.” (Pausa breve!)
      Bem-vindos e bem-vindas!

Este culto é dedicado a todas as pessoas que faleceram durante o tempo da pandemia, 
causada pela COVID-19. Durante este período, a Comunidade ficou impossibilitada de 
par�cipar presencialmente dos sepultamentos e de prestar seu apoio e solidariedade 
presencial à família enlutada. Da mesma forma, na maioria dos casos, a família não pôde 
fazer uma despedida do jeito como gostaria ou dentro dos costumes até então 
conhecidos e pra�cados. Por isso, agora, com a possibilidade da reunião comunitária 
presencial, aqui nos reunimos em memória das pessoas que faleceram durante o tempo 
em que observamos o necessário “distanciamento social”. Ao recordar as pessoas de 
quem temos muita saudade, somos convidados e convidadas a nos entregarmos ao 
abraço de Deus, que é pleno em misericórdia e nos acolhe em nossas dores e angús�as. 
Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. 

Invocação
L  Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo (+).
C  Amém.

   Oração responsiva
   L  No princípio, antes da criação do mundo e das criaturas,
   C  somente Deus exis�a.
   L   A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo,
   C  e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas.
   L  O Deus da vida chamou à existência as coisas que ainda não exis�am.
   C  Graças rendemos ao eterno Deus.
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L Pelos seres viventes na terra e na água, pela luz que dissipa a escuridão, pelo vento que 
sopra suave sobre nós e nos faz reviver, pelo Espírito Divino que nos transforma em seres 
viventes e solidários, rendemos graças ao nosso Deus.
C Todos os louvores deste mundo sejam dados ao Deus da nossa existência e do nosso 
consolo. Amém.

Leituras bíblicas
L A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. 
Preparando as nossas mentes e os nossos corações para receber essa palavra, vamos 
dizer em conjunto, Em �, ó Deus, nossos olhos esperam:
C  Em �, ó Deus, nossos olhos esperam!

Primeira leitura
L Na minha angús�a, clamei ao SENHOR, e ele me respondeu; do ventre do abismo, 
gritei, e tu ouviste a minha voz.
Pois me lançaste nas profundezas, no coração dos mares, e a corrente das águas me 
cercou; todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram sobre mim.
Então eu disse: “Estou excluído da tua presença; será que tornarei a ver o teu santo 
templo?”
As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou; e as algas se enrolaram na 
minha cabeça.
Desci até os fundamentos dos montes; desci até a terra, cujos ferrolhos se fecharam 
atrás de mim para sempre. Tu, porém, fizeste a minha vida subir da sepultura, ó SENHOR, 
meu Deus!
Quando, dentro de mim, desfalecia a minha alma, eu me lembrei do SENHOR; e subiu a � 
a minha oração, no teu santo templo. (Jonas 2.2-7)

Silêncio

Segunda leitura
L  Diz o nosso Deus:
Como a mãe consola o filho, assim eu os consolarei. (Isaías 66.13a)
Como pastor, ele apascentará o seu rebanho; entre os seus braços recolherá os 
cordeirinhos e os carregará no colo; as que amamentam ele guiará mansamente. (Isaías 
40.11)
C  Em �, ó Deus, nossos olhos esperam!

Terceira leitura
L E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E já não exis�rá mais morte, já não haverá luto, 
nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado 
no trono disse: - Eis que faço novas todas as coisas. [...] Disse-me ainda: - Tudo está feito! 
Eu sou o Alfa e o Ômega, o Princípio e o Fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da 
fonte da água da vida. (Apocalipse 21.4,6)
C  Em �, ó Deus, nossos olhos esperam!
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Quarta leitura
L Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que 
morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? 
(João 11.25-26)

Oração
L Ao Deus eterno, fonte de todo o consolo, nós rendemos graças, porque preenche os 
nossos corações com o Santo Espírito e, por meio da palavra do Evangelho, nos fortalece 
a fé. Graças damos a Jesus, o Filho de Deus, que nos dá a esperança da ressurreição e da 
vida eterna. Fica conosco, ó Deus, hoje e sempre. Amém.

Alocução breve
Em memória delas
L  Deus é o nosso refúgio. Nele confiamos.
Deus não nos abandona e nos preenche com o seu amor.
L Em nossa lembrança e bem guardadas em nosso coração estão as pessoas que nos 
deixaram durante o tempo da pandemia, nos meses de ). Confiamos que (citar o período

cada uma delas repousa no colo de Deus, na casa da eternidade.
Ó Deus, nosso consolo. Enxuga nossas lágrimas, enquanto recordamos (diz o nome de uma 

pessoa falecida).

(O/a oficiante solicita que alguém acenda uma vela. O/a oficiante menciona alguns dados sobre 
a pessoa ou, em combinação prévia, convida um familiar a dizê-lo)

Silêncio!

L Deus é o nosso refúgio. Nele confiamos.
Ó Deus, nosso abrigo. Enxuga nossas lágrimas, enquanto recordamos (diz o nome de outra 
pessoa falecida no período lembrado).

(Acende-se uma vela e procede-se da mesma forma que no momento anterior)

Silêncio!

L  Deus é o nosso refúgio. Nele confiamos.
Ó Deus, fortaleza nossa, enxuga nossas lágrimas, enquanto recordamos (outro nome é 
citado e procede-se como nos momentos anteriores).

Silêncio!

L  Deus é o nosso refúgio. Nele confiamos.
Ó Deus de misericórdia, enxuga nossas lágrimas, enquanto recordamos (outro nome é 
citado e procede-se como nos momentos anteriores).

Silêncio!
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(E assim sucessivamente, até incluir todas as pessoas a serem lembradas)

(Por fim, incluir todas as pessoas falecidas no país, durante a pandemia, conforme segue)

L  Deus é o nosso refúgio. Nele confiamos.
Por sua graça, intercedemos por todas as famílias que perderam entes queridos, durante 
a pandemia, pela COVID-19. Entregamos nas mãos amorosas de Deus todas as pessoas 
que faleceram em nosso país e no mundo. Ele é abrigo e sustento. Em memória delas, 
acendemos estas velas. 

(Convidar pessoas para acenderem as velas restantes)

Silêncio!

(Para concluir)

“Em tuas mãos os nossos dias estão bem guardados, Senhor.
Pertence-te a nossa história. O tempo nos dás por amor.
Abriga-nos em tua graça, se o tempo quer entardecer.
Que livres de medo sigamos, confiantes no amanhecer.
Fica conosco, Senhor, em tempos de paz e de dor.
Ajuda teu povo a seguir na fé, na esperança e no amor”
(Do Hino, “Mil anos de paz”, de Rodolfo Gaede Neto, inspirado em Lucas 24)

Pai Nosso

Bênção

Envio

Hino
Fonte eterna de amor que transborda de bondade,
te derramas em favor de toda a humanidade.
Vem me dar a tua mão e conduze a minha vida.
Nestes tempos de aflição concede-me guarida.

Sob a luz do teu olhar sigo em paz a minha estrada,
pois eu sei que vais guiar cada passo da jornada.
Vem, Senhor, me carregar nos momentos de cansaço.
Caso eu venha a tropeçar, que eu caia em teu abraço.
(Livro de Canto, 567)
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Ó Deus, fonte de toda bondade, dá-me a tua mão e conduze a minha vida.
Guia os meus passos para que eu caminhe em segurança.
Sob as asas da tua misericórdia, sinto a tua proteção.
No colo da tua bondade, encontro descanso verdadeiro.
Em dias de medo e angús�a, abriga-me em teu poder.
Em momentos de ansiedade, faze cair sobre mim a tua paz.
Ao sen�r-me frágil, ajuda-me a ter esperança.
Cuida de mim e das pessoas que me cercam. Cuida do meu des�no.
Quando a culpa me acusar, acolhe-me em tua graça.
Absolve-me do pecado e faze-me renascer do teu perdão.
Se eu cair, permite que eu caia em tuas mãos.
Se eu permanecer caído, ou caída, dá-me a tua companhia.
Seja como for, cobre-me com o manto do teu amor.
Graças pelo teu cuidado, graças pela salvação.
Agora dá-me a bênção pela qual tanto anseio. Amém.

 (Rodolfo Gaede Neto)

Oração do Cuidado
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Deus de toda bondade, hoje queremos te pedir que tu olhes com carinho para o nosso lar.

Envia teus santos anjos para que cerquem o nosso lar e o guardem de toda ameaça e 
perigo.

Que as pessoas deste lar sejam abençoadas com a dádiva da saúde. E caso alguém venha 
a adoecer, que possa contar com o cuidado das demais pessoas.

Que não nos falte o pão de cada dia.

Que em nosso lar reine a paz. Que o nosso convívio seja orientado por serenidade, 
compreensão, comunhão, afeto e perdão.

Acima de tudo, pedimos que não nos falte a tua Palavra: que através dela tenhamos 
orientação, consolo nas tribulações e fortalecimento na fé, na esperança e no amor.

Que aprendamos a pra�car solidariedade com as pessoas que não possuem a segurança 
e o aconchego de um lar, que não possuem a garan�a do pão de cada dia, da saúde e do 
acesso ao trabalho. Que, em favor delas, exercitemos sempre a intercessão e a 
compaixão.

Por tudo o que nos concedes, ó Deus, sem que, muitas vezes, percebamos e mereçamos, 
te rendemos eternamente graças e louvores.

Agora entregamos a nossa vida, as nossas angús�as, as nossas esperanças e os nossos 
afazeres em tuas benignas mãos. Guarda-nos, guia-nos e abençoa-nos, hoje e sempre. 
Amém. 

(Rodolfo Gaede Neto - Pentecostes/2020)

oração do lar
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