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Comemoração 
dos Irmãos Salesianos Falecidos 
 
 

Omite-se esta comemoração, se coincidir com um domingo. Neste caso, não deve ser transferida 
para outro dia. 

Na celebração da Eucaristia a memória dos Irmãos Falecidos não é apenas um sufrágio, mas 
também uma ação de graças a Deus por ter dado à sua Igreja tantos homens generosos, que 
responderam ao chamado do Senhor, comprometendo-se a trabalhar com Dom Bosco, na prática dos 
conselhos evangélicos para o bem da juventude. 

Nossos pais e irmãos que nos precederam transmitiram-nos uma herança preciosa. Alguns estão 
ainda vivos em nossa lembrança; há outros cujo nome é uma bênção; há outros, enfim, cuja vida 
humilde e escondida é só um nome no Necrológio. 

Nossa assembléia, mais que tecer elogios às suas virtudes, quer reconhecer o bem que eles, com a 
graça de Deus, fizeram na Igreja. Esta é a atitude que nasce espontânea do coração fiel e agradecido, 
também quando a comemoração se repete durante o retiro espiritual, recordando aqueles com os quais 
trabalhamos, acreditamos, esperamos, sofremos e amamos. Sua recordação é estímulo a 
caminharmos com renovado entusiasmo na nossa vocação. 

 
Diante do mistério da morte, iluminado pela "morte redentora" de Cristo (PR), os textos litúrgicos 

convidam os fiéis a uma profissão de fé no "Pai de infinita misericórdia", que prometeu "uma 
felicidade sem fim àqueles que procuram acima de tudo o Reino dos céus" (CO). 

Confiando nossos Irmãos Falecidos ao Pai que dá a vida e tudo mantém com sua providência (cf. 
PR), a assembléia lembra que eles "consumaram sua vida no serviço do Evangelho", trilhando "o 
caminho traçado por São João Bosco" (CO); e que "trabalharam na vinha" do Senhor (DC), 
exercendo seu “ministério pastoral a serviço dos jovens" (SO). E para eles, que ainda esperam o 
"advento do Senhor" (BS), a assembléia invoca o "prêmio prometido aos servos fiéis" (DC) - o 
"perdão", a "alegria", a "luz e a paz eterna" (SO; BS), o "ressurgir para a glória da ressurreição" 
(PR) - a fim de que possam "contemplar" eternamente a "face" de Deus (CO). 

Mas a memória desses nossos Irmãos, no sacrifício memorial da Páscoa de Cristo, é 
também motivo de súplica, a fim de que todos possamos "continuar com fidelidade na nossa 
caminhada" (CO), a serviço do Evangelho na Igreja. 



 

ANTÍFONA DE ENTRADA cf. 1Ts 4,14.17 

Se Jesus morreu e ressuscitou 
- e esta é nossa fé -, 
do mesmo modo nós viveremos com Ele na luz de Deus, 
• estaremos para sempre com o Senhor, 
no reino que Ele preparou para seus servos fiéis. 

ORAÇÃO DO DIA 

O Pai de infinita misericórdia, 
que prometestes uma felicidade sem fim 
àqueles que procuram, antes de tudo, o Reino dos céus, acolhei, nós vos 
pedimos, 
os nossos Irmãos Falecidos (os Salesianos Falecidos), que consumaram sua 
vida a serviço do Evangelho, percorrendo o caminho traçado por São João 
Bosco; 
• concedei a eles contemplar a vossa face, 
• a nós, continuar com fidelidade na nossa caminhada. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
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O Pai, 
que este sacrifício de reconciliação 
seja fonte de perdão e de alegria eterna 
para nossos Irmãos Falecidos (para os Salesianos Falecidos), que exerceram seu ministério 
pastoral no serviço dos jovens. 
Por Cristo, nosso Senhor. 
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"Do vale de lágrimas à glória celeste" 
 
 
C O Senhor esteja convosco.  
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C Corações ao alto. 
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C Demos graças ao Senhor nosso Deus.  
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Na verdade é justo e necessário, 
é nosso dever e salvação, 
dar-vos graças, sempre e em todo o lugar, Senhor, Pai santo, 
Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 

Por vossa ordem, nós nascemos; 
por vossa vontade, somos governados; e, por vossa sentença, 
retornamos à terra por causa do pecado. 
Mas, salvos pela morte de vosso Filho, ao vosso chamado, despertaremos para a 
ressurreição. 
E, enquanto esperamos a glória eterna, com os anjos e todos os santos, vos aclamamos, 
cantando (dizendo) a uma só voz: 
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Sede como homens que estão esperando o seu senhor voltar de uma festa de 
casamento 
para lhe abrirem imediatamente, logo que ele chegar e bater. Felizes os servos que o senhor 
encontrar acordados, quando chegar. 
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Acolhei, ó Pai, no abraço de vossa misericórdia, 
os nossos Irmãos Falecidos (os Salesianos Falecidos), pelos quais vos 
oferecemos este sacrifício de salvação; e, em recompensa pelo trabalho 
que durante a sua vida realizaram na vossa vinha, dai-lhes o prêmio 
prometido aos servos fiéis. Por Cristo, nosso Senhor. 
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��Deus da vida vos abençoe, 
Ele que, na sua bondade, criou o homem. 
Em seu Filho ressuscitado dos mortos, 
Ele deu aos que crêem a esperança da ressurreição. 
R. ������

Ele vos console em vossos sofrimentos 
• aumente a vossa fé. 
R. ������

Ele nos perdoe a nós, vivos, os nossos pecados, 
• aos mortos conceda chegar a seu Reino. 
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Deus criou o homem para a vida. 
Nós, que cremos que Cristo ressuscitou dos mortos, possamos viver para sempre com Ele. 
R. ������

��bênção de Deus todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito 
Santo, desça sobre vós 
• permaneça para sempre. 
R. ����� 



�

���������	����
�������������������	���
������������������������������	�������������
��������	����������������������������������	�������������������������	���	���

R. Ó Deus da vida, atendei nossa súplica. 
�
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3.  Pelos destinatários da nossa missão: &!�!�'$�*� 
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4 .  Pelos nossos irmãos que adormeceram em Cristo: &!�!� '$�� &
��!�� 
$�	�� !��  
��
�!�
�!��
&!�!��!�2�34��*�����
�(
�����	��*�����!��
�,
-
��
���$����)
�3*���-��
��!
����)
���
�

5.  Pelos irmãos que exerceram o serviço da autoridade, pelos que sofreram mais no corpo e no 
espírito; pelos que ocuparam os postos mais humildes: 
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6 .  Por nós que participamos desta mesa da Palavra e do Pão da vida: &!�!� '$�� �!	(!�
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7. Outras intenções. 
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R. Senhor, em Vós nós esperamos. 
�
1. Pelas comunidades cristãs: &!�!�'$�*� ���(�!��
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2.  Pela Família Salesiana: &!�!� '$�*� �
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3 .  Pelos nossos irmãos falecidos que foram regenerados na fonte do Batismo e receberam a marca 
do Espírito: &!�!�'$��
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4 .  Pelos nossos irmãos falecidos que, alimentados à mesa da Palavra e do Pão da vida, 
conformaram sua existência à de Cristo obediente, pobre e casto: &!�!�'$�� 
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5 .  Por nós aqui reunidos: &!�!�'$�*�&!��	 	&!��
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6 .  Outras intenções. 
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