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NOVENA DAS ALMAS 

DO PURGATÓRIO 

 

Composta por Santo Afonso Maria de Ligório 

De 24 de outubro a 1 de novembro 

 

 

Orações iniciais para todos os dias da novena 

 

Pelo sinal da Santa Cruz...  

Ato de Contrição 

Senhor meu Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro 

Homem, Criador e Redentor meu, em quem firmemente creio e 

espero e a quem amo mais que a mim mesmo, mais do que todas as 

coisas; pesa-me, Senhor, de todo o meu coração por vos ter ofendido, 

por serdes Vós quem sois, tão bom, santo, amável e adorável; pesa-

me também, porque com os meus pecados tenho merecido as penas 
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do Purgatório, e, quem sabe, também os tormentos eternos do 

Inferno. Proponho, ajudado com a vossa graça, nunca mais pecar, 

fugir de todas as ocasiões de ofender-vos, confessar-me, corrigir e 

emendar os meus erros e perseverar até à morte na vossa amizade. 

Peço-vos, meu Deus, esta graça, pelo amor que tendes às benditas 

almas do Purgatório, pelos méritos da vossa paixão e pelas dores da 

vossa aflitíssima Mãe. Amém.  

 

Oração Preparatória 

Ó Pai Eterno, Pai amantíssimo, Pai misericordiosíssimo, que 

impelido pela vossa infinita misericórdia, tanto amastes o mundo, a 

ponto de lhe dardes o vosso Filho Unigênito, para que aqueles que 

n’Ele crerem não pereçam, mas vivam eternamente: permitireis acaso, 

ó Senhor, que sofram ainda por muito tempo no Purgatório essas 

almas queridas, filhas vossas e esposas de Jesus Cristo, que as 

comprou com o preço infinito do Seu Sangue? Tende piedade dessas 

aflitas prisioneiras e livrai-as das suas penas e tormentos. Tende 

também compaixão da minha pobre alma, livrando-a do abismo do 

pecado. E se a vossa justiça, não satisfeita ainda, exige maior 

reparação pelas faltas que cometeram, ofereço-vos os atos de virtudes 

que praticar durante esta novena. Nada, ou muito pouco, valem todos 

eles, é verdade; mas eu vo-los ofereço unidos aos merecimentos de 

Jesus Cristo, às dores de sua Mãe Santíssima e às virtudes heroicas de 

todas as almas justas que até hoje têm vivido no mundo. Compadecei-

vos dos vivos e dos defuntos e concedei-nos a todos a graça de 

cantarmos um dia no Céu os triunfos da vossa misericórdia. Amém.  

 

Meditar o dia da novena e depois fazer as orações finais. 
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1º Dia 

São muitas as penas que sofrem as benditas almas do 

Purgatório; mas a maior de todas é o pensamento de que foram elas 

próprias a causa dos seus sofrimentos pelos pecados que cometeram 

em vida.  

Ó Jesus, Salvador meu! Eu, que tantas vezes tenho merecido o 

Inferno, que pena não experimentaria agora, se me visse condenado, 

ao pensar que eu próprio fora a causa da minha condenação? Dou-

Vos infinitas graças pela paciência que tendes tido em me suportar.  

Amo-vos, meu Deus, sobre todas as coisas, porque sois a 

bondade infinita; arrependo-me de todo o meu coração de vos ter 

ofendido e antes quero morrer, do que tornar a ofender-vos. 

Concedei-me a graça da perseverança; tende piedade de mim e das 

benditas almas que sofrem no ardente fogo do Purgatório. E Vós, ó 

Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com as vossas poderosas súplicas. 

Amém. 

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: Formar a generosa resolução de assistir todos os dias 

da novena à Santa Missa, ou rezar a novena em casa se estiver 

impossibilitado de ir à igreja, em sufrágio das benditas almas. 

Orações finais: pág. 10.  
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2º Dia 

A pena que em segundo lugar atormenta excessivamente as 

benditas almas é a recordação do tempo que perderam durante a sua 

vida, durante o qual teriam podido adquirir maiores méritos para o 

Céu; e a lembrança de que esta perda é para sempre irreparável, pois 

que, com a vida, termina o tempo de merecer.  

Infeliz de mim, Senhor! Que, por espaço de tantos anos, tenho 

vivido sobre a terra, durante os quais só tenho merecido os castigos 

do Inferno.  

Dou-vos infinitas graças por me concederdes ainda tempo para 

remediar o mal que tenho feito. Arrependo-me, meu Deus, de vos ter 

ofendido, a Vós que sois infinitamente bom. Auxiliai-me para que, 

daqui até o fim da minha vida, empregue todos os momentos 

unicamente em servir-vos e amar-vos. Tende piedade de mim e 

dessas almas benditas que sofrem no Purgatório. E Vós, ó Maria, Mãe 

de Deus, socorrei-as com as vossas poderosas súplicas. Amém. 

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem. 

Obséquio: Assistir amanhã, e sempre que se possa, ao Santo 

Sacrifício da Missa, em sufrágio das almas do Purgatório. 

Orações finais: pág. 10.  

 

3º Dia 

Outra pena das maiores, que afligem as benditas almas do 

Purgatório, é a consideração dos pecados que estão expiando. Na 

vida presente não se conhece bem a fealdade dos pecados, mas 

compreende-se claramente na outra, e esta é uma das mais vivas 

dores que sofrem as almas no Purgatório. 

Ó meu Deus! Amo-vos sobre todas as coisas porque sois a 

bondade infinita; pesa-me de todo o meu coração de vos ter ofendido; 

antes quero morrer que tornar a ofender-vos; concedei-me a graça da 

santa perseverança; tende piedade de mim e das almas santas que 

estão ainda a purificar-se naquele fogo abrasador.  
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E Vós, ó Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas 

súplicas, e rogai também por nós, que estamos ainda em perigo de 

nos condenarmos. Amém. 

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem. 

Obséquio: procuremos sofrer com paciência os trabalhos que 

Deus nos enviar e as ofensas do nosso próximo, em sufrágio das 

benditas almas. 

Orações finais: pág. 10. 

 

4º Dia 

Uma outra pena que muito aflige no Purgatório as almas, 

esposas de Jesus Cristo, é o pensamento de que, durante a vida, 

desgostaram com suas culpas aquele Deus a quem tanto amam. Tem-

se visto penitentes morrer de dor, ao meditar que ofenderam um 

Deus tão bom. Muito melhor que nós, conhecem as almas do 

Purgatório quão amável é Deus, e por conseguinte amam-No com 

todas as forças do seu coração, e, ao meditar que o desgostaram nesta 

vida, experimentam uma dor superior a qualquer outra.  

Ó meu Deus! Porque sois a infinita bondade, arrependo-me de 

todo o meu coração de vos ter ofendido, antes quero morrer do que 

tornar a ofender-vos. Concedei-me a graça da santa perseverança; 

tende piedade de mim e daquelas santas almas que sofrem ainda no 

fogo do Purgatório e que vos amam de todo o seu coração. E Vós, ó 

Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. 

Amém.  

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: formemos o propósito de beijar três vezes a terra, em 

sufrágio das benditas almas e em satisfação das palavras altivas que 

dissermos; e, se quisermos humilhar-nos mais, poderemos fazer com 

a língua uma pequena cruz no chão.  

Orações finais: pág. 10.  
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5º Dia 

Outra pena que tortura horrivelmente as benditas almas do 

Purgatório é o terem de sofrer os ardores de um fogo abrasador sem 

saber quando terão fim os seus tormentos. É verdade que têm certeza 

de ver-se um dia livres deles; mas é um tormento gravíssimo para elas 

a incerteza do tempo em que hão de acabar.  

Ó Senhor! Que grande desgraça seria a minha, se me tivésseis 

precipitado já no Inferno, nesse lugar de tormentos donde com 

certeza nunca mais tornaria a sair! Amo-vos sobre todas as coisas, 

Bondade Infinita, e arrependo-me de vos ter ofendido; antes quero 

morrer que tornar a ofender-vos. Concedei-me a graça da santa 

perseverança e tende piedade de mim e das santas almas que estão 

ainda a acabar de purificar-se no fogo do Purgatório. E Vós, ó Maria, 

Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. Amém.  

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: amanhã não comer nada fora das horas costumadas, 

ou fazer alguma mortificação corporal em sufrágio das almas do 

Purgatório.  

Orações finais: pág. 10.  

 

6º Dia 

Quanto maior é a consolação que às benditas almas do 

Purgatório proporciona a recordação da Paixão de Jesus Cristo, por 

cujos méritos se salvaram, e do Santíssimo Sacramento do Altar, que 

tantas graças lhes dispensou e dispensa ainda, por meio de Santas 

Missas e comunhões por elas aplicadas, tanto mais as atormenta o 

pensamento de não terem correspondido durante a vida a estes dois 

grandes benefícios do amor de Jesus Cristo.  

Ó meu Senhor Jesus Cristo! Vós morrestes também por mim e 

tendes vos dado muitas vezes a mim na Sagrada Comunhão; e eu 

sempre vos tenho correspondido com negra ingratidão; mas agora 

amo-vos sobre todas as coisas, meu Sumo Bem. Arrependo-me de 

todo o coração de vos ter ofendido e prefiro antes a morte que tornar 
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a ofender-vos. Concedei-me a graça da santa perseverança e tende 

piedade de mim e das almas que ainda sofrem no Purgatório. E Vós, 

ó Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. 

Amém.  

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: aplicar em sufrágio das almas do Purgatório os cem 

dias de indulgência que se pode lucrar por cada vez que se disser 

devotamente: Jesus, Maria e José, eu vos dou meu coração e minha alma.  

Orações finais: pág. 10.  

 

7º Dia 

Aumenta também o sofrimento das benditas almas do 

Purgatório a lembrança dos benefícios particulares que receberam de 

Deus, como o ter nascido em país católico, ter recebido o batismo e 

haver Deus esperado que fizessem penitência de seus pecados para 

conseguirem o perdão dos mesmos; porque todos estes favores lhes 

fazem conhecer agora melhor a ingratidão com que corresponderam 

a Deus.  

E quem tem sido, ó meu Deus, mais ingrato do que eu? Vós 

tendes me esperado com tanta paciência, tendes tantas vezes e com 

tanto amor perdoado os meus crimes, e eu, depois de tantas 

promessas, tenho voltado a ofender-vos novamente. Oh! Não me 

precipiteis no Inferno, porque vos quero amar e lá não poderei fazê-

lo. Ó Bondade Infinita! Arrependo-me sinceramente de vos ter 

ofendido e antes quero morrer, do que tornar a ofender-vos. 

Concedei-me a graça da santa perseverança e compadecei-vos de 

mim e das almas que gemem ainda no fogo do Purgatório. E Vós, ó 

Maria, Mãe de Deus, socorrei-as com vossas poderosas súplicas. 

Amém.  

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: dar uma esmola em sufrágio das almas do 

Purgatório.  

Orações finais: pág. 10.  
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8º Dia 

Outra pena que muito tortura as benditas almas do Purgatório, 

é o pensamento de que, durante a sua vida, Deus usou para com elas 

de muitas misericórdias especiais que não dispensou a muitas outras; 

e a lembrança também de que com os seus pecados O obrigaram 

muitas vezes a retirar-lhes a sua amizade e a condená-las ao Inferno, 

ainda que depois lhes tenha concedido o perdão e a graça da salvação.  

Senhor, eu sou um desses ingratos que depois de ter recebido 

de Vós tantas graças, tenho desprezado o vosso amor e vos obriguei 

a condenar-me ao Inferno. Mas agora, ó Bondade Infinita, prometo 

que vos amarei sempre sobre todas as coisas; arrependo-me, de toda 

a minha alma, de vos ter ofendido e antes quero morrer, que tornar a 

ofender-vos.  

Concedei-me a graça da santa perseverança, e tende piedade de 

mim e das almas do Purgatório. E Vós, ó Maria, Mãe de Deus, 

socorrei-as com vossas poderosas súplicas. Amém.  

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: o maior sufrágio que de nós reclamam as benditas 

almas, e o mais importante para nós e agradável a Deus, é fazermos 

por elas uma boa confissão, não calando pecado algum, e com 

verdadeira dor e arrependimento.  

Orações finais: pág. 10.  

 

9º Dia 

São grandes todas as penas que sofrem as almas no Purgatório: 

o fogo, o tédio, a escuridão, a incerteza do tempo em que hão de ver-

se livres de todos estes tormentos; mas a maior de todas é o verem-se 

separadas do seu divino Esposo e privadas dos prazeres da sua 

companhia.  

Ó meu Deus! Como tenho eu podido viver tantos anos longe de 

Vós e privado de vossa graça? Ó Bondade Infinita, amo-vos sobre 

todas as coisas; arrependo-me, de todo o meu coração, de vos ter 
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ofendido e antes quero morrer do que tornar a ofender-vos. 

Concedei-me a graça da santa perseverança, e não permitais que 

torne a cair outra vez no vosso desagrado.  

Peço-vos que tenhais compaixão das santas almas do 

Purgatório, as alivieis nos seus tormentos e abrevieis o tempo do seu 

desterro, admitindo-as o mais depressa possível à graça de vos 

amarem para sempre no Céu. E Vós, ó Maria, Mãe de Deus, socorrei-

as com vossas poderosas súplicas, e rogai também por nós, que 

estamos ainda em perigo de nos condenarmos. Amém.  

5 Pai-Nossos e 5 Ave-Marias pelas almas que mais sofrem.  

Obséquio: formemos uma firme resolução de oferecer todas as 

nossas obras satisfatórias em sufrágio das necessitadas almas do 

Purgatório.  

Orações finais a seguir, inclusive a do último dia:  

 

Orações finais para todos os dias 

Encomendamos agora a Jesus Cristo e à sua Santíssima Mãe 

todas as almas do Purgatório e, em especial, as dos nossos parentes, 

benfeitores, amigos e inimigos e, sobretudo, as daqueles por quem 

temos obrigação de pedir. Ofereçamos em seu favor as seguintes 

súplicas:  

Súplicas a Nosso Senhor Jesus Cristo 

Para que, pelas dores da sua Paixão, se compadeça das almas do Purgatório 

Ó dulcíssimo Jesus, pelo suor de sangue que derramastes no 

horto do Getsêmani, tende piedade das almas do Purgatório!  

Ó dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa crudelíssima 

flagelação, tende piedade das almas do Purgatório! 
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Ó dulcíssimo Jesus, pelas dores da vossa coroação de espinhos, 

tende piedade das almas do Purgatório! Ó dulcíssimo Jesus, pelas 

dores que sofrestes levando a Cruz, tende piedade das almas do 

Purgatório!  

Ó dulcíssimo Jesus, pelas dores de vossa crudelíssima agonia 

na cruz, tende piedade das almas do Purgatório!  

Ó dulcíssimo Jesus, pela imensa dor que sofrestes ao separar-se 

a vossa alma do vosso sacratíssimo Corpo, tende piedade das almas 

do Purgatório!  

Finalmente, encomendemo-nos a todas as almas do Purgatório, dizendo: 

Ó almas benditas, já que pedimos a Deus por vós, que tão 

amadas sois do Senhor, e tendes a certeza de nunca mais O perder, 

pedi-lhe por nós também, que estamos ainda em perigo de condenar-

nos e perder a Deus para sempre. Amém.  

Concluamos, dizendo: 

℣. Requiem æternam dona eis, 

Domine. 

℞. Et lux perpetua luceat eis. 

 

℣. Requiescant in pace. 

℞. Amen. 

℣. Domine, exaudi orationem 

meam.  

℞. Et clamor meus ad te veniat. 

℣. Dominus vobiscum. 

℞. Et cum spiritu tuo. 

℣. Dai-lhes, Senhor, o descanso 

eterno.  

℞. Entre os resplendores da luz 

perpétua. 

℣. Descansem em paz. 

℞. Amém. 

℣. Ouvi, Senhor, a minha súplica.  

℞. E eleve-se até Vós o meu 

clamor. 

℣. O Senhor seja convosco. 

℞. E com o teu espírito. 

 

Oração: Ó Deus, Criador e Redentor de todos os homens, concedei às 

almas de vossos servos e servas (e, em especial, à alma de...) a 

remissão de todos os seus pecados, a fim de que, por nossas humildes 

súplicas, obtenham da Vossa misericórdia o perdão que sempre 

desejaram. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. 
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℣. Requiescant in pace. 

℞. Amen. 

℣. Descansem em paz. 

℞. Amém. 

 

Oração às benditas almas, livres do Purgatório 

pelos nossos sufrágios 

Para o último dia da novena 

Ó felizes e bem-aventuradas almas, que tivestes a graça de 

entrar na pátria celestial! Felicitamo-vos com toda a efusão do nosso 

coração e em nome de toda a Igreja vos damos mil felicitações. 

Alegramo-nos convosco; unimos nossa alegria à dos santos e bem-

aventurados; juntamos nossos louvores aos que vós rendeis ao 

Criador por tão imenso favor. Sim, almas ditosas, regozijai-vos. Já não 

há para vós tristezas nem angústias; acabaram-se já os perigos e as 

tentações. Agora tendes a paz, a felicidade, a alegria, o gozo, a 

consolação e o eterno descanso dos bem-aventurados. Que glória 

para nós se com os nossos sufrágios antecipamos a vossa eterna 

felicidade! Triunfai, pois, reinai e gozai do Céu, mas não vos 

esqueçais de nós, que ainda combatemos sobre a terra; olhai-nos com 

compaixão, porque estamos rodeados de numerosos e terríveis 

inimigos. Já que sois tão poderosas perante Deus, rogai pelos vossos 

devotos, para que sejamos fiéis e constantes no serviço de Deus e 

possamos também louvá-Lo e bendizê-Lo um dia convosco 

eternamente na glória celeste. Amém. 
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OUTRAS ORAÇÕES 

 

Salve Rainha pelos Mortos 

Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança 

nossa, não só neste vale de lágrimas, porém ainda no lugar de nossa 

expiação, salve! A vós clamamos, Consoladora dos aflitos; a vós 

suspiramos, gemendo e chorando por nossos irmãos que sofrem no 

Purgatório. Esses vossos olhos misericordiosos volvei a eles, 

Advogada nossa; e mostrai-lhes Jesus, bendito fruto do vosso ventre. 

Isto vos rogamos encarecidamente por eles, ó clemente, ó piedosa, ó 

doce Virgem Maria! Intercedei pelos mortos, Santa Mãe de Deus, para 

que entrem já no gozo das promessas de Cristo. Amém. 

 

Oração pelas Almas esquecidas 

Ó Jesus, abandonado de todos e até de vossos apóstolos no 

Jardim de Getsêmani, dignai-vos lançar os olhos de misericórdia 

sobre as almas do Purgatório, e em particular sobre as que não 

recebem orações nem consolações e que, pelo decurso do tempo ou 

efeito de irreligiosidade e negligência, estão esquecidas; fazei que 

participem das orações, santos Sacrifícios, boas obras, cujo mérito não 

puder ser aplicado àqueles por quem a Igreja os oferta. Ah! Senhor, 

não terei eu abandonado, em um criminoso olvido, almas que tenham 
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jus a meu reconhecimento, de parentes, de amigos, de benfeitores? 

Quero daqui em diante reparar tão grande ingratidão... Se conhecesse 

algum meio eficaz, por mais penoso que me fosse, empregá-lo-ia para 

aliviar essas pobres almas sem proteção no meio de um oceano de 

sofrimentos. Entretanto, eu me proponho fazer todos os sacrifícios 

que puder, e todo o bem que fizer ofereço-vos à vossa glória e pelas 

almas do Purgatório em consideração de sua fé e esperança em Vós, 

em consideração, principalmente, da agonia mortal e cruel abandono 

que sofrestes: dignai-vos, ó Jesus, remitir-lhes as penas que ainda têm 

de sofrer, a fim de que possam ter livre entrada no reino eterno a que 

aspiram e onde celebrarão a grandeza inefável de um Deus que não 

desampara a ninguém. Amém. 

 

Ladainha pelas Almas do Purgatório 

Senhor, tende piedade de nós. 

Jesus Cristo, tende piedade de nós.  

Senhor, tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

Deus Pai dos Céus, tende piedade das almas do Purgatório. 

Deus Filho, Redentor do mundo,  

Deus Espírito Santo,  

Santíssima Trindade, que sois um só Deus,  

Santa Maria, rogai pelas almas do Purgatório.  

Santa Mãe de Deus,  

Santa Virgem das virgens,  

S. Miguel,  

Santos Anjos e Arcanjos,  

S. João Batista,  

S. José,  

Santos Patriarcas e Profetas,  

S. Pedro,  

S. Paulo,  

S. João,  
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Santos Apóstolos e Evangelistas,  

Santo Estevão,  

S. Lourenço,  

Santos Mártires,  

S. Gregório,  

Santo Ambrósio,  

S. Jerônimo, 

Santos Pontífices e Confessores,  

Santos Doutores, 

Santos Sacerdotes e Levitas, 

Santos Monges e Eremitas, 

Santa Maria Madalena,  

Santa Catarina,  

Santa Bárbara, 

Santas Virgens e Viúvas,  

Santos todos e Santas de Deus,  

Sede propício: perdoai-lhes, Senhor.  

Sede propício: escutai-nos, Senhor.  

De todo o mal, livrai-as, Senhor.  

Da vossa ira,  

Da severidade de vossa justiça, 

Do verme roedor da consciência, 

Do ardor do fogo,  

Da região das sombras da morte,  

Por vossa admirável Conceição,  

Por vosso Santo Nascimento,  

Por vosso Nome dulcíssimo,  

Pela multidão de vossas misericórdias,  

Por vossa transpiração de sangue, 

Por vossa Coroa de espinhos, 

Por vossa Paixão acerbíssima,  

Por vossas Chagas sacratíssimas,  

Pela morte ignominiosa com que, morrendo, vencestes nossa morte, 

Por vossa santa Ressureição, 

Por vossa admirável Ascensão, 



 16  
 

Pela vinda do Espírito Santo consolador, 

Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos. 

Vós que absolvestes a pecadora e escutastes o bom ladrão,  

Vós que salvastes gratuitamente todos os que estão salvos, 

Que absolvais de todos os seus pecados e penas aos nossos parentes, 

propínquos e benfeitores,  

Que vos digneis lembrar-vos e compadecer-vos de todos os fiéis 

defuntos que não são mais lembrados na terra,  

Que outorgueis a todos os que descansam em Cristo o lugar de 

refrigério, da luz e da paz,  

Que convertais sua tristeza e luto em alegria,  

Que vos digneis coroar sua aspiração,  

Que os façais bendizer-vos de tudo e vos oferecer para sempre o 

sacrifício do vosso louvor,  

Que os eleveis ao grêmio dos vossos escolhidos,  

Filho de Deus,  

Fonte de piedade,  

Vós que tendes a chave da morte e do inferno,  

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, dai-lhes o 

descanso eterno (3x). 

Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 

Senhor, tende piedade de nós.  

Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós. 

Pai-Nosso... 

℣. Das portas do inferno, 

℞. Salvai as suas almas, Senhor. 

℣. Descansem em paz.  

℞. Amém. 

℣. Senhor, escutai a minha oração,  

℞. E chegue até vós o meu clamor. 
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Oremos: 

Ó Deus, que perdoais aos pecadores e quereis a salvação dos 

homens, de vossa clemência imploramos que, pela intercessão da 

bem-aventurada sempre Virgem Maria e de todos os vossos Santos, 

leveis à eterna bem-aventurança nossos irmãos, parentes e 

benfeitores que tem partido deste mundo. Por Jesus Cristo, nosso 

Senhor. Amém. 

Querendo orar especialmente por um defunto:  

Inclinai-vos, Senhor, a ouvir as humildes preces com que 

solicitamos vossa misericórdia, para que transporteis à região da paz 

e da luz a alma de vosso servo... que retirastes deste mundo, e a façais 

participante da felicidade dos Santos. Por Cristo Nosso Senhor. 

Amém. 

Por uma defunta: 

Nós vos suplicamos, Senhor, por vossa misericórdia, que vos 

amerceeis da alma de vossa serva..., e, tendo-a libertado da corrupção 

da vida mortal, lhe deis a posse da salvação eterna. Por Nosso Senhor 

Jesus Cristo. Amém. 
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