Igreja Episcopal Anglicana do Brasil
Culto em Memória
Hino
H.E. nº. 250

Sentença Introdutória
Oficiante Povo -

Bendito seja Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus, o qual disse: EU sou a ressurreição e a vida; o que
crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá
eternamente.
Verdadeiramente, o Senhor ressuscitou.

Invocação
Oficiante -

Povo -

Onipotente Deus, lembramos hoje, na tua presença, teu servo N.N., e te rogamos que, tendo-lhe
aberto as portas de uma vida mais abundante, cada vez mais a tenhas na tua gloriosa presença, a fim
de que, com todos os que te servirem fielmente nesta vida, participe da eterna vitória de Jesus Cristo,
nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre.
Amém.

Leitura da Palavra de Deus
Coleta
Oficiante -

Onipotente Deus, lembramos hoje, na tua presença, o teu fiel servo N.N., e te rogamos que, tendo-lhe
aberto as portas de uma vida mais abundante, cada vez mais o recebas no teu serviço jubiloso, a fim
de que, contigo e com todos os que te servirem fielmente nesta vida, participem da eterna vitória de
Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e
sempre. Amém.

A Palavra de Deus escrita no Livro do Profeta Isaías, capítulo 25, começando com o versículo 7 ao 9.
* No final da leitura será dito:

Leitor Todos -

Palavra do Senhor.
Demos graças a Deus.

Salmo 23
* Após a leitura seja dito o Gloria Patri:

Oficiante Todos -

Glória ao Pai e ao Filho, e ao Espírito Santo;
Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém.

A Palavra de Deus escrita na Epístola aos Romanos, capítulo 8, começando com o versículo 35 ao 39.
* No final da leitura será dito:

Leitor Todos -

Palavra do Senhor.
Demos graças a Deus.

Oficiante -

O Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme S. João, no capítulo 14, começando com
o versículo 1 ao 6.
Glória Te seja dada, ó Senhor.

Povo -

*Após a leitura do Evangelho, o oficiante dirá:

Oficiante Povo -

O Evangelho do Senhor.
Louvado sejas, ó Cristo.

Memória
Credo
Creio em Deus Pai Todo-poderoso;
Criador do céu e da terra;

E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor:
O qual foi concebido por obra do Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria:
Padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos,
Foi crucificado, morto, e sepultado:
Desceu ao Hades;
Ressuscitou ao terceiro dia:
Subiu ao Céu;
E está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-poderoso:
Donde há de vir julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo:
Na Santa Igreja Católica:
Na Comunhão dos Santos:
Na remissão dos pecados:
Na ressurreição do corpo:
E na Vida Eterna. Amém.

Intercessão
Oficiante Povo Oficiante Povo Oficiante Povo Oficiante Povo Oficiante Povo Todos -

Ó Deus onipotente, em teu inesgotável amor e misericórdia, transformas as trevas da morte em autora
de uma nova vida.
Ouve-nos, Senhor.
Ó Deus benigno, teu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, morreu por nós e venceu a morte; restaurounos a vida, ressurgindo dentre os mortos.
Confirma a nossa fé na ressurreição de teu Filho, ó Senhor.
Ó Deus da vida, louvamos-te por todos os que, em cada geração, viveram e honraram a Cristo,
lembrando especialmente do N.N., e suplicamos-te que a luz do Ressuscitado continue iluminando-a
na companhia de teus santos.
Concede que participemos da herança de todos os teus santos.
Ó Deus consolador, mostra a tua compaixão ao teu povo que sofre a dor da separação de seus entes
queridos, especialmente os familiares e amigos do cat. Oliveiros Marcelino Teixeira. Sê nosso refúgio
e fortaleza.
Ergue-nos das trevas da dor para a paz e luz de tua presença.
Apressa a vinda do dia em que sejamos reunidos com nossos irmãos e irmãs onde as lágrimas serão
enxugadas.
Apressa a vinda do teu Reino, ó Senhor.
Onipotente e eterno Deus, Senhor de todas as coisas no céu e na terra: aceita misericordioso as
orações do teu povo, e fortalece-nos para fazer a tua vontade. Mediante Jesus Cristo, Nosso Senhor.
Amém.

Confissão de Pecados
Oficiante Todos -

Confessemos a Deus os nossos pecados.
Onipotente Deus, nosso Pai, reconhecemos e confessamos nossos muitos pecados, que temos
cometido por pensamentos, palavras, obras e omissões contra Ti e contra nosso próximo e contra nós
mesmos. Concede-nos verdadeiro arrependimento, e, por amor de teu Filho, nosso Senhor Jesus
Cristo, perdoa-nos todo o passado, e dá-nos a graça de te servir com alegria, para a honra e glória do
teu Nome. Amém.

Diálogo absolvitório
Oficiante Todos -

Deus Todo-poderoso tenha misericórdia de vós, perdoe os nossos pecados e vos mantenha no
caminho da vida eterna.
Deus Todo-poderoso tenha misericórdia de ti, perdoe os teus pecados e te mantenha no caminho da
vida eterna. Amém.

Saudação da Paz
Oficiante Povo -

A Paz do Senhor seja sempre convosco.
Seja também contigo.

Ofertório
Oficiante -

Apresentemos ao Senhor a oferta de nossa vida e do nosso trabalho.
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*Após será dito:

Todos -

Tudo vem de ti Senhor, e do que é Teu To damos. Amém.

Comunhão
*Administração do Sacramento Reservado

Oração de Pós-Comunhão
Todos -

Deus Todo-poderoso, damos-te graças porque, em teu grande amor, nos nutriste com o alimento
espiritual do Corpo e Sangue de teu Filho Jesus Cristo e nos deste as primícias do banquete celestial.
Permite que este sacramento seja para nós consolo na aflição e garantia de nossa herança no Reino
onde não existe morte nem pranto, porém plenitude de alegria com todos os teus santos; por Jesus
Cristo, nosso Salvador. Amém.

Orações Conclusivas
A Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo sejam
com todos nós para sempre. Amém.
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Despedida
Oficiante Povo Todos -

Ide na Paz de Cristo. Sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho. Servi ao Senhor com
alegria.
No poder do Espírito Santo.
Aleluia!

