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INTRODUÇÃO

Este livro consiste numa ferramenta para ajudar ministros 
leigos e ordenados na preparação e condução de celebrações fú-
nebres, sejam elas exéquias ou encomendações, sepultamentos ou 
cremações, ou ainda celebrações com famílias em luto. Ele oferece 
também um roteiro que ajuda na preparação e celebração de missas 
de sétimo e trigésimo dia, com um roteiro completo da missa, bas-
tando apenas que se façam as devidas adaptações, de acordo com 
a realidade. 

Nas três partes finais, foram incluídas orações para essas diver-
sas ocasiões, bem como várias sugestões de cantos bem conhecidos 
e apropriados, além de sugestões bibliográficas para quem deseja 
se aprofundar no tema e se aperfeiçoar, e assim poder servir melhor 
nessas ocasiões tão delicadas da vida humana.

Na primeira parte, além da celebração de exéquias propria-
mente dita, encontram-se orientações básicas para os ministros ou 
quem vai conduzir a celebração. Vale lembrar que as celebrações de 
exéquias, ou encomendações, podem ser feitas por ministros leigos, 
sejam eles ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Euca-
rística, ou os agentes da Pastoral da Esperança. Porém, o roteiro 
aqui pode também ser utilizado por padres e diáconos, pois está de 
acordo com o ritual oficial de exéquias.

No que diz respeito à cremação, hoje não existe mais objeção 
da Igreja, exceto em casos de rituais que não estejam em consonân-
cia com as suas orientações. Por essa razão, dispomos aqui de uma 
celebração simplificada para esse momento, podendo também ser 
adaptada de acordo com as circunstâncias.

Outro elemento que enriquece e completa este subsídio são 
as celebrações com as famílias em luto. Elas podem ser realizadas 
na casa da família que perdeu um ente querido, ou na Igreja, mas 
sempre com a presença da família, pois o objetivo é ajudar a família 
a viver e elaborar o luto, superando a dor da perda. Assim sendo, re-
comendamos que quem for conduzir a celebração use de bom senso 
e delicadeza, pois se está lidando com pessoas muito fragilizadas.



6

O roteiro da missa pode ser usado tanto para sétimo como tri-
gésimo dia. Em cada caso, basta adaptar alguns elementos. Quem 
preparar a missa procure envolver os membros da família, a equipe 
de liturgia e o sacerdote que preside a celebração, fazendo deste 
um momento de conforto espiritual para os familiares. Para quem 
deseja se aprofundar nesta temática, indicamos algumas obras no 
final do livro. Algumas tratam diretamente do tema, outras são com-
plementares.

Desejamos que este subsídio ajude os agentes da Pastoral da 
Esperança e os demais ministros leigos e ordenados neste trabalho 
tão importante de nossa Igreja.


