
 
 



 
 

MISSA DE SÉTIMO DIA EM SUFRÁGIO DO DR. JORGE PRADO LEITE 
CAPELA DA SANTA CRUZ 

ESTÂNCIA, 21 DE AGOSTO DE 2021 
 

“A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do Caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu 
era para vocês, eu continuarei sendo. Me dêem o nome que vocês sempre me deram, falem comigo como 
vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas, eu estou vivendo no mundo do 
Criador. Não utilizem um tom solene ou triste, continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, 
pensem em mim. Rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi, sem ênfase de nenhum 
tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou, o fio não foi 
cortado. Porque eu estaria fora de seus pensamentos, agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não 
estou longe, apenas estou do outro lado do Caminho... Você que aí ficou, siga em frente, a vida continua, 
linda e bela como sempre foi.” (Santo Agostinho) 
 

RITOS INICIAIS 
 

 Com: Irmãs e irmãos, na certeza da ressurreição, estamos reunidos para celebrar esta Eucaristia em 
sufrágio do Dr. Jorge Prado Leite, no sétimo dia do seu falecimento. Cantemos: 
 
CANTO DE ABERTURA: DEUS ENVIOU 

1. Deus enviou seu Filho amado / Para morrer no meu lugar / Na cruz pagou por meus pecados / Mas 
o sepulcro vazio está porque ele vive. 
Porque ele vive, eu posso crer no amanhã / Porque ele vive, temor não há / Mas eu bem sei que o 
meu futuro / Está nas mãos do meu Jesus que vivo está. 

2. Um dia eu vou cruzar os rios / E verei então, um céu de luz / E verei que lá, em plena glória / Vitorioso, 
vive e reina o meu Jesus. 

 
Cel: O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo 
esteja convosco! 
 
T: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo! 
 
ATO PENITENCIAL: 
Cel: No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, nós também somos convidados 
a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do 
Pai. 
 

1. Senhor, que viestes salvar os corações arrependidos – Piedade, piedade, piedade de nós! (bis) 
2. Ó Cristo, que viestes chamar os pecadores humilhados – Piedade, piedade, piedade de nós! (bis) 
3. Senhor, que intercedeis por nós junto a Deus Pai que nos perdoa – Piedade, piedade, piedade de 

nós! (bis) 
 
Cel: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 
 
T: Amém! 
 
Cel: OREMOS: Ó Deus, destes a vosso filho Jorge Prado Leite, vos servir na dor e na doença; assim como 
imitou a paciência do vosso Filho, possa alcançar o prêmio da sua glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, 
vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
 
T: Amém! 
 
 
 



 
 
 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
 

PRIMEIRA LEITURA – Jó 19,1.23-27ª 
 

Leitura do Livro de Jó – Então Jó respondeu: Oxalá escrevessem estas minhas palavras e as gravassem numa 
placa, e com cinzel de ferro e estilete fossem escritas para sempre na rocha: Eu sei que o meu redentor está 
vivo e que no fim se levantará acima do pó. Mesmo com a pele aos pedaços e em carne viva, eu verei a Deus. 
Eu mesmo o verei, e não outro; eu o verei com meus próprios olhos. – PALAVRA DO SENHOR. 
 
T: Graças a Deus. 
 
SALMO RESPONSORIAL 23 
 
 
R: O Senhor é o pastor que um conduz; não me falta coisa alguma. 
 

1. O Senhor é o pastor que me conduz; * não me falta coisa alguma. 
Pelos prados e campinas verdejantes * ele me leva a descansar. 
Para as águas repousantes me encaminha, * e restaura as minhas forças. R. 

 
2. Ele me guia no caminho mais seguro, * pela honra do seu nome. 

Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, * nenhum mal eu temerei; 
estais comigo com bastão e com cajado; * eles me dão a segurança! R. 

 
3. Preparais à minha frente uma mesa, * bem à vista do inimigo, 

E com óleo vós ungis minha cabeça; * o meu cálice transborda. 
Felicidade e todo bem hão de seguir-me * por toda a minha vida; 
E, na casa do Senhor, habitarei * pelos tempos infinitos. R. 

 
ACLAMAÇÃO: COMO O PAI ME AMOU 
Aleluia, Aleluia. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei! / Aleluia, Aleluia. Como estou no Pai, 
permanecei em mim! 

1. Vós todos que sofreis, aflitos, vinde a mim! / Repouso encontrarão os vossos corações. / Dou graças 
ao meu Pai que revelou / ao pobre, ao pequenino o seu grande amor! 

 
EVANGELHO Jo 14-16 
 
Cel: O Senhor esteja convosco. 
T: Ele está no meio de nós! 
 
Cel: + Proclamação do Evangelho de Jesus, segundo João. 
T: Glória a vós, Senhor! 
 
Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: “Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende 
fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou 
preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim 
de que onde eu estiver estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho”. Tomé disse a 
Jesus: “Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho?” Jesus respondeu: 
“Eu sou o Caminho, a Verdade e a Vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim”. PALAVRA DA SALVAÇÃO. 
 
T: Glória a vós, Senhor! 
 



 
 
HOMILIA 
  
PRECES 
 
Cel: Oremos a Cristo nosso Senhor, que os deu a esperança de transformar o nosso pobre corpo à semelhança 
do seu corpo glorioso; e o aclamemos: 
 
T: Senhor, sois nossa vida e ressurreição! 
 

1. Cristo, Filho do Deus vivo que ressuscitastes vosso amigo Lázaro dentre os mortos, - ressuscitai para 
a vida e para a glória os defuntos redimidos com o vosso sangue. 

2. Cristo, consolador dos aflitos, que na morte de Lázaro, do jovem de Naim e da filha de Jairo, 
acorrestes compassivo a enxugar as lágrimas de seus parentes e amigos, - consolai também agora os 
que choram a morte dos seus entes queridos. 

3. Cristo, Salvador dos homens, destruí em nosso corpo mortal o domínio do pecado, pelo qual 
merecemos a morte; - para que em vós alcancemos a vida eterna. 

4. Cristo, Redentor do mundo, olhai com bondade para aqueles que não vos conhecem e vivem sem 
esperança; - para que também eles acreditem na ressurreição dos mortos e na vida futura. 

5. Vós que permitis a destruição da nossa morada terrestre, - concedei-nos a eterna morada no reino 
dos céus. 

 
Cel: Oremos: Ouvi, ó Pai, as nossas preces para que, ao afirmamos nossa fé na ressurreição do vosso Filho, 
se confirme também nossa esperança na ressurreição de vosso servo Jorge Prado Leite. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
T: Amém! 
 

LITURGIA EUCARÍSTICA 
 
 

PREPARAÇÃO DAS OFERENDAS 
 

1. Um coração para amar, / pra perdoar e sentir / para chorar e sorrir / ao me criar tu me deste / Um 
coração pra sonhar, / inquieto e sempre a bater / ansioso por entender / as coisas que tu disseste. 
Eis o que eu venho te dar. / Eis o que eu ponho no altar / Toma Senhor que ele é teu / meu coração 
não é meu (bis) 

2. Quero que o meu coração, / seja tão cheio de paz / que não se sinta capaz, / de sentir ódio ou rancor 
/ quero que a minha oração, / possa me amadurecer / leve-me a compreender / as consequências 
do amor. 

 
CONVITE À ORAÇÃO 
Cel: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-poderoso. 
T: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para nosso bem e de toda a 
santa Igreja. 
 
ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS: 
Cel: Aproveite, ó Deus, ao vosso filho Jorge Prado Leite, o sacrifício que vamos oferecer, pelo qual quisestes 
perdoar todos os pecados do mundo. Por Cristo, nosso Senhor. 
T: Amém! 
 
ORAÇÃO EUCARÍSTICA II 
PREFÁCIO DOS FIÉIS DEFUNTOS I  
 
Cel: O Senhor esteja convosco. 
T: Ele está no meio de nós. 



 
Cel: Corações ao alto. 
T: O nosso coração está em Deus. 
Cel: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
T: É nosso dever e nossa salvação. 
Cel: Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, 
Senhor, Pai santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. 
 
Nele brilhou para nós a esperança da feliz ressurreição. E, aos que a certeza da morte entristece, a promessa 
da imortalidade consola. 
 
Senhor, para os que crêem em vós, a vida não é tirada, mas transformada. E, desfeito o nosso corpo mortal, 
nos é dado, nos céus, um corpo imperecível. 
 
E, enquanto esperamos a realização de vossas promessas, com os anjos e com todos os santos, nós vos 
aclamamos, cantando a uma só voz: 
 
SANTO: 
Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do universo. / O céu e a terra proclamam a vossa glória. 
Hosana nas alturas, hosana (bis) 
Bendito aquele que vem, em nome do Senhor (bis) 
 
Cel: Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. 
 
Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o 
Corpo e + o Sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. 
 
T: Santificai nossa oferenda, ó Senhor! 
 
Cel: Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, e o partiu e 
deu aos seus discípulos dizendo:  
TOMAI, TODOS E COMEI: ISTO É O MEU CORPO, QUE SERÁ ENTREGUE POR VÓS. 
 
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deus graças novamente e o deu a seus 
discípulos dizendo: 
TOMAI, TODOS E BEBEI: ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE, O SANGUE DA NOVA E ETERNA ALIANÇA, QUE 
SERÁ DERRAMADO POR VÓS E POR TODOS PARA REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI ISTO EM MEMÓRIA DE 
MIM. 
 
Cel: Eis o mistério da fé! 
 
T: Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus! 
 
Cel: Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão 
da vida e o cálice da salvação; e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa 
presença e vos servir. 
 
T: Recebei, ó Senhor a nossa oferta! 
 
Cel: E nós vos suplicamos que, participando do Corpo e Sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito 
Santo num só corpo. 
 
T: Fazei de nós um só corpo e um só Espírito! 
 
Cel: Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro: que ela cresça na caridade, 
com o Papa Francisco, com nosso bispo Geovanni e todos os ministros do vosso povo. 



 
 
T: Lembrai-vos, ó Pai da vossa Igreja! 
 
Cel: Lembrai-vos do vosso filho Jorge Prado Leite, que chamaste deste mundo à vossa presença. Concedei-
lhe que, tendo participado da morte de Cristo pelo batismo, participe igualmente da sua ressurreição. 
T: Concedei-lhe contemplar a vossa face! 
 
Cel: Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e 
de todos os que partiram desta vida: acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. 
 
T: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos! 
 
Cel: Enfim, nós vos pedimos tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem 
Maria, Mãe de Deus, com os santos Apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos 
louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. 
 
T: Concedei-nos o convívio dos eleitos! 
 
Cel: Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai todo-poderoso, na unidade do Espirito Santo, toda a 
honra e toda a glória, agora e para sempre. 
 

RITO DA COMUNHÃO 
 

Cel: Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: 
 
Pai nosso... 
 
Cel: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos 
sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a 
vinda do Cristo Salvador. 
 
T: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre! 
 
Cel: Senhor Jesus Cristo, dissestes o vossos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis 
os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja; dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. 
Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. 
T: Amém! 
 
Cel: A paz do Senhor esteja sempre convosco. 
 
T: O amor de Cristo nos uniu! 
 
CORDEIRO: 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo! – Tende, piedade de nós! (bis) 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo! – Tende, piedade de nós! (bis) 
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo! – Dai-nos, a paz! (bis) 
 
Cel: Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. 
 
T: Senhor eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo! 
 
COMUNHÃO: A BARCA 
 

1. Tu, te abeiraste da praia. / Não buscaste nem sábios nem ricos. / Somente queres que eu te siga. 



 
Senhor, tu me olhaste nos olhos. / A sorrir pronunciaste meu nome. / Lá na praia eu larguei o meu 
barco. / Junto a ti buscarei outro mar. 

2. Tu, minhas mãos solicitas. / Meu cansaço, que a outros descanse. / Amor que almeja seguir amando. 
3. Tu, pescador de outros lagos. / Ânsia eterna de almas que esperam. / Bondoso amigo, que assim me 

chamas. 
 

 
PÓS-COMUNHÃO: NADA TE PERTURBE! 
 

1. “Nada te perturbe, nada te espante. / Tudo passa, Deus não muda. / A paciência tudo alcança; (bis) 
Quem a Deus tem, nada lhe falta; / Só Deus basta.” (bis) 

2. “Nada te perturbe, nada te espante. / Tudo passa, Deus não muda. / A paciência tudo alcança; (bis) 
Quem a Deus tem, nada lhe falta; / Só Deus basta.” (bis) 

 
(Santa Teresa D’Ávila) 

 
Cel: OREMOS: Seja proveitoso, ó Deus, ao vosso filho Jorge Prado Leite, o sacrifício da vossa Igreja para 
que, na companhia dos Santos, conviva com o Cristo, cuja misericórdia recebeu no sacramento. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
 
T: Amém! 
 

 
RITOS FINAIS 

 
Cel: O Senhor esteja convosco. 

 
T: Ele está no meio de nós! 

 
Cel: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

 
T: Amém! 

 
Cel: Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado; ide em paz e o Senhor vos acompanhe. 

 
T: Graças a Deus! 
 
FINAL: PELAS ESTRADAS DA VIDA 
 

1. Pelas estradas da vida, nunca sozinho estás / Contigo pelo caminho, Santa Maria, vai! 
Ó vem conosco, vem caminhar, Santa Maria vem! (bis) 

2. Se pelo mundo os homens, sem conhecer-se vão / Não negues nunca a tua mão a quem te encontrar! 
3. Mesmo que digam os homens, tu nada podes mudar / Luta por um mundo novo de unidade e paz! 
4. Se parecer tua vida inútil caminhar / Lembra que abres caminho, outros te seguirão! 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


