
MISSAS PELOS MORTOS 

 

 

    A missa de sétimo dia é, como sabemos, uma realidade tão enraizada e tão universalmente 

aceita em nosso povo, que mesmo aqueles que não tem nenhuma ligação com a Igreja pisam 

no templo e vem assistir à missa nesta ocasião. Ninguém nega este ato a um parente, um 

amigo, um colega ou a uma pessoa à qual estava ligado na vida por algum laço humano. 

    Constatando este fato, temos diante de nós um fenômeno que se apresenta como desafio em 

duplo sentido. Queremos compreendê-lo e torna-lo um instrumento de cura pastoral. Portanto, 

as nossas reflexões vão girar, em primeiro lugar, em torno da história das missas dos mortos; 

depois analisaremos questões de cunho teológico e de pastoral litúrgica para podermos melhor 

ajudar na fé aqueles irmãos com os quais nos encontramos reunidos apenas nas missas de 

sétimo dia. 

     

 

HISTÓRIA DAS MISSAS PELOS MORTOS 

1. A raiz histórica: refeições em homenagem aos defuntos 

 

    Andando, por exemplo, pela antiga via Appia, perto de Roma, chamam a nossa atenção os 

monumentos sepulcrais que parecem, realmente, antes ser monumentos que sepulcros. Neles 

estavam guardados as urnas e os sarcófagos dos membros mortos da família, e ali a família se 

reunia em determinados dias para uma refeição em homenagem a um parente falecido. Nesta 

ocasião colocava-se à mesa uma cadeira especial para o morto, como sinal de que ele 

participava desta refeição comemorativa. Famílias pobres que não podiam ter um monumento 

próprio juntavam-se em associações para terem também possibilidade de celebrar seus 

mortos. 

    Mesmo quando uma família se convertia ao cristianismo, continuava celebrando estas 

refeições festivas. Do II século possuímos documentos que testemunham que nestas ocasiões 

era celebrada a Eucaristia. Assim tornou-se realidade aquilo que os pagãos já tinham 

desejado: os vivos e os defuntos reunidos em torno de uma só mesa. Pois na Eucaristia 

participamos, já neste mundo, do banquete daqueles que Deus chama “do oriente e do 

ocidente e se assentarão à mesa no Reino dos céus com Abraão, Isaac e jacó” (Mt 8,11). 

 

 

2. Missas pelos mortos em determinados dias 

    Os documentos mais antigos de celebrações eucarísticas em comemoração de um defunto, 

datando da época por volta de 170, menciona que a missa foi celebrada no 3º dia depois da 

morte ou do aniversário de falecimento. No IV século aparecem comemorações eucarísticas 

dos defuntos no 7º dia ou 3º dias, e em lugares no 9º e 4º dias. 

    Observamos, portanto, já nos primeiros séculos do cristianismo, o costume, que chegou até 

nós através do Missal Romano anterior ao Concílio Vaticano II, de celebrar a missa pelos 

mortos no 3º, 7º e 30º dias, e no aniversário de falecimento. 

    Todos estes dias de comemoração da morte têm a sua origem já antes do cristianismo. Os 

gregos antigos comemoravam especialmente o 3º e o 9º dias depois da morte. Os persas 

tinham a mesma prática. Na Síria observava-se um jejum de três dias depois da morte. 

Homero relata costumes semelhantes na Ilíada. 

    Aquiles chorou três dias sobre o seu amigo Pátroclo. No 4º dia o corpo do falecido foi 

queimado. Em toda a Ásia Menor, como também no antigo Israel, o luto durava geralmente 

sete dias. Foi assim depois da morte de Jacó e de Judite (Gn 50,10; Jt 16,24). Em vários 



lugares do mundo antigo, o luto terminava no 30º e 40º dias depois da morte. Em Israel houve 

luto de 30 dias depois da morte de Moisés e de Aarão (Nm 20,29; Dt 34,8). 

    Impõe-se a nós a pergunta: Por estes dias foram escolhidos para comemorar a morte? A 

origem desta escolha está possivelmente na crença de alguns povos antigos de que, após a 

morte, a alma, embora já fora do corpo, não se afasta dele, a não ser após três ou sete dias. 

Esta opinião está provavelmente ligada ao fato de que a decomposição do cadáver não 

aparece senão depois de alguns dias. 

    Frequentemente pensou-se também que a alma do falecido demora na terra até a 

decomposição completa do corpo. Esta seria, portanto, a época da partida da alma para fora 

deste mundo, fixada em geral para o 30º ou 40º dias.  

    Estas ideias em torno da morte estavam ainda ligadas, no mundo grego, à concepção da 

origem do indivíduo. Privilegiavam-se o 3º, o 4º e o 40º dias a partir da crença de que, no 40º 

dia, quando o embrião toma forma de criança, só então ele é animado para uma vida humana. 

O processo depois da morte é, pois, mais ou menos inverso. 

    Estas opiniões populares sobrevivem, como é fácil de compreender, mesmo após o povo se 

tornar cristão. Um autor grego da Idade Média as resume assim: “Depois da morte, a alma 

demora durante três dias na terra; no quarto dia, os anjos a levam embora; no nono dia, os 

espíritos do ar e os anjos combatem por causa da alma; no quadragésimo dia, a alma é 

conduzida perante o tribunal de Deus e recebe de Deus a sentença final... Por isso celebramos 

as comemorações dos mortos no 3º e 40º dias”. 

    Os autores eclesiásticos sentiam também a necessidade de dar um significado cristão a 

estes dias comemorativos. O terceiro dia é o dia da ressurreição do Senhor; no quadragésimo 

ele subiu ao céu. Assim os mortos podem receber ajuda nossa no terceiro e no quadragésimo 

dias, a fim de que possam seguir o mesmo caminho que o Cristo traçou. 

    Como vimos, o 7º e o 30º dias foram mencionados no Antigo Testamento, e por isso foram 

aceitos na Igreja ocidental. O sétimo dia é considerado, aliás, como uma recordação do 

domingo, que, por sua vez, é o dia da ressurreição. Por isso o 3º, 7º e 30º dias tornaram-se na 

liturgia romana os dias fixos para comemoração dos mortos. No oriente, onde existiam 

tradições em partes diferentes e onde houve uma maior aversão contra os judeus e os 

costumes deles, comemora-se o 3º, 9º e o 40º dias. 

    O costume de celebrar a Eucaristia durante o funeral ou em presença do defunto não é tão 

antigo como o da missa no 3º, 7º, 30º dias e no aniversário da morte. Não conhecemos 

nenhum documento anterior ao sétimo século que ateste a celebração da missa nas exéquias. 

Parece que este costume se iniciou no enterro de monges e religiosos. 

    No VI século foi iniciado o costume de celebrar missas pelos defuntos independentemente 

dos dias mencionados. Da época de Gregório Magno, por volta de 600 d.C., sabemos que um 

sacerdote celebrava, durante vários dias seguidos, missas para um determinado defunto. 

    A reforma litúrgica do Concílio Vaticano II aboliu as missas pelos defuntos no 3º, 7º e 30º 

dias. Considerando a origem deste costume, esta medida é compreensível. A escolha destes 

dias não tinha sido feita na base da fé cristã ou como expressão de alguma convicção válida 

ou valorosa. Por isso, não havia motivo de conservar esta prática. Antes, deve-se considerar 

positivo este ato de desmistificação. 

    No entanto, o missal não empobreceu as missas pelos defuntos. Encontramos nele uma 

série de formulários de missas “para exéquias, para aniversário, para diversas comemorações, 

orações diversas pelos mortos”.  

3.Ideias limitadas nas missas pelos mortos 

 

 



    Houve também desmistificação pela reforma litúrgica do Concílio Vaticano II com respeito 

a outros temas que se destacam na liturgia dos mortos, e, especialmente, nas missas dos 

defuntos. 

    Um exemplo claro para isso é a ideia da defesa da alma contra os ataques de demônio no 

caminho que ela deve percorrer até chegar perante Deus. O diabo o os poderes diabólicos 

podem se apoderar da alma e a levar ao inferno. Sobre uma luta entre a alma e o demônio 

falou Orígenes; Ambrósio, Agostinho a mencionam também. Para Ambrósio esta luta tem 

lugar nos ares, onde moram os espíritos que impedem a alma de seguir para o paraíso. 

Agostinho situa este perigo no julgamento individual. Sobretudo no V e VI séculos, esta ideia 

encontra grande receptividade. Ela estava presente em várias orações pelos agonizantes e na 

própria liturgia exequial, além de estar explicitamente colocada no ofertório da Missa de 

Réquiem: “Senhor Jesus Cristo, Rei da Glória, livrai as almas de todos os fiéis defuntos das 

penas do inferno e do lago profundo, livrai-as da boca do leão, para que não as devore do 

abismo, e não caiam no lugar das trevas; mas antes São Miguel arcanjo, porta-estandarte, as 

apresente na luz santa, que outrora prometestes a Abraão e à sua posteridade”. 

    O tema da luz e da felicidade eterna é, sem dúvida, influenciado pelo platonismo. A ideia 

de refrigério só pode ter tido origem numa região com clima quente. 

    O fato de que estes temas e estas ideias dependem, em grande parte, de influências de um 

ambiente e de uma época determinados relativiza-lhes o valor. Colocando-as em relação com 

a realidade da revelação que conhecemos, sobretudo da Bíblia, elas são ainda mais 

desvalorizadas. Por isso, era plenamente legítimo que a reforma pós-conciliar eliminasse estas 

ideias dos textos litúrgicos para dar lugar às verdades fundamentais da fé em torno da morte e 

da vida além da morte. Assim, foi cumprido aquilo que o Concílio Vaticano II tinha 

determinado: “O rito das exéquias deve exprimir mais claramente a índole pascal da morte 

cristã” (SC 81). 

    Este estudo da história das missas dos mortos não te um interesse puramente científico. 

Ideias que estão longe de uma fé viva no mistério pascal e que se assemelham muito mais 

àquelas apresentadas podem ser ainda frequentemente encontradas nas crenças do povo, por 

exemplo, no respeito a um estado intermediário de purificação da alma depois da morte. O 

próprio fato de que estas convicções populares, pelos menos em parte, têm uma outra origem 

do que a cultura antiga dos povos do Oriente próximo e do mar Mediterrâneo prova que 

estamos aqui diante de um problema simplesmente humano. Nas páginas  que se seguem 

procuramos apresentar soluções que a fé cristã e a nova liturgia dos mortos nos oferecem. 

 

 

TEOLOGIA DAS MISSAS PELOS MORTOS 

   A introdução do novo Missal Romano diz que “a Igreja oferece o sacrifício eucarística da 

Páscoa de Cristo pelos defuntos para que, pela comunhão de todos os membros de Cristo 

entre si, eles alcancem para uns o socorro espiritual, aos outros ofereçam o conforto da 

esperança” (IGMR, 335). Nas observações preliminares do Ritual das Exéquias lemos: “A 

Igreja celebra com profundas esperança o mistério pascal de Cristo nas exéquias de seus 

filhos, para que eles, incorporados pelo batismo a Cristo morto e ressuscitado, passem com 

ele da morte à vida. Suas devem ser purificados para serem recebidas no céu entre os santos 

eleitos; seus corpos esperam a feliz vinda de Cristo e a ressurreição dos mortos”. A introdução 

de Ritual continua repetindo a frase citada do missal em termos um pouco modificados. 

    Não podemos exigir que introduções de livros litúrgicos nos deem uma teologia completa 

do mistério cuja celebração se estabelece e se organiza nestes livros. No caso das exéquias, 

espera-se isso menos ainda, porque não possuímos uma teologia da morte, mas apenas 

tentativas para isso. Pelo menos os “teólogos da morte” nos afirmam isso. 



    No entanto, devemos constatar que os elementos teológicos que o missal nos dá na 

Introdução para a Missa dos Mortos são bem rudimentares. Mencionam-se a Páscoa de Cristo 

e a comunhão dos santos, mistérios fundamentais no contexto. Extremamente pobre parece a 

indicação no sentido das missas dos defuntos: para os mortos, o socorro espiritual; para os 

vivos, o conforto e a esperança. Na frase que lhe é própria, o Ritual das Exéquias é mais 

explícito e profundo quando ele indica o sentido das exéquias, especialmente da Eucaristia, 

para os falecidos. Ele considera o mistério pascal que se celebra na missa em sua relação com 

o batismo e com a morte do defunto, ele fala na purificação dos falecidos, separando, no 

entanto, neste momento, a alma e o corpo; ele menciona também os vivos e salienta a 

esperança que é essencial para eles na celebração da morte. 

    Procuramos agora seguir estes passos, refletindo sobre o conteúdo teológico dos textos das 

missas dos mortos. 

 

 

1. Celebração da Páscoa 

    Todos os que participam com certa frequência da celebração de missas pelos defuntos estão 

conscientes de que o tema principal das leituras e orações das missas pelos mortos no novo 

missal é a Páscoa, a passagem desta vida para a outra, passagem esta que Jesus Cristo realizou 

como “primogênito dos mortos” (Cl 1,18). Análises dos textos, isto é, das orações, dos 

prefácios e das leituras, confirmam isso.  

    O núcleo do substrato teológico das orações pelos defuntos é a visão que são Paulo tem do 

pecado e da morte em relação ao batismo. No capítulo 5 da carta aos Romanos ele afirma que 

o pecado e morte não dominam mais o cristão. No capítulo 6 ele explica o porquê disso: “Não 

sabeis que todos os que fomos batizados em Cristo Jesus, é na sua morte que fomos 

batizados? Portanto pelo batismo nós fomos sepultados com ele na morte para que, como 

Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim nós vivamos vida nova” 

(Rm 6,2-4). 

    Conforme esta visão, o rito do batismo representa simbolicamente a morte, sepultura e 

ressurreição de Cristo. No ato do batismo do cristão realiza-se o mesmo acontecimento: em 

união vital com Jesus Cristo, a pessoa humana morre, é sepultada e ressuscita para uma vida 

nova. São Leão Magno explica isso assim: “Quem venera o Cristo na sua paixão, morte e 

ressurreição, senão aquele que com ele sofre, morre e ressuscita? E isso começou a acontecer 

em todos os filhos da Igreja pelo mistério da sua regeneração, no qual a abolição do pecado é 

vida daquele que renasce e a tríplice imersão imita a morte do Senhor durante três dias”.  

    A comunhão de vida com Cristo morto e ressuscitado, na qual o batismo introduz, chega à 

plenitude na morte física do cristão e na ressurreição. É a pessoa toda que assim para da vida 

mortal para a vida de glória com o Cristo, como são Paulo escreveu: “Ninguém de nós vive e 

ninguém morre para si mesmo; porque se vivermos é para o Senhor que vivemos, e se 

morremos é para o Senhor que morremos. Portanto, quer vivamos, quer morramos, 

pertencemos ao Senhor” (Rm 14,7 – 8). 

    Entre a iniciação sacramental na Páscoa de Cristo pelo batismo e a plenitude real dela na 

morte devemos morrer “diariamente” (1Cor 15,31), fazendo cada vez mais nossa a realidade 

que nos foi dada inicialmente no batismo, e preparando a manifestação plena dela na 

escatologia, pela nossa vida do dia-a-dia. No entanto, a vida diária de abnegação e 

mortificação acham sempre de novo o ponto alto na celebração da Eucaristia quando 

anunciamos a morte do Senhor e proclamamos a sua ressurreição até que ele venha (cf. 1Cor 

11,26). 

     Assim, crescemos na comunhão de morte e nova vida com Jesus Cristo, comemorando a 

Páscoa histórica dele, renovando a páscoa sacramental do batismo e antecipando a páscoa que 

vai se realizar em nossa própria morte e ressurreição. A celebração da Eucaristia é o foco 



central de todas essas maneiras de viver o mistério pascal. Ela une a vida e a morte, os que 

estão ainda peregrinos e aqueles que participaram no outro mundo do banquete que é a 

comunhão plena e íntima nossa com Deus na felicidade da vida eterna.  

    Vendo assim as missas pelos defuntos como celebração da Páscoa de Cristo, chegamos 

facilmente à conclusão de que a Eucaristia tem muito mais sentido antes da morte (como 

viático) do que depois; e, embora seja celebrada em favor do defunto, ela diz muito mais para 

os vivos, sobretudo no caso de um falecido que não tinha vivido em comunhão íntima com 

Cristo e com a Igreja. Com esta afirmação, não queremos negar o valor da missa em sufrágio. 

Gostaríamos apenas de salientar a ordem das coisas que nos parece certa. 

     

 

2. Sufrágio pelos mortos 

    Se procuramos agora analisar o sentido que as missas pelos mortos têm para estes, parece 

conveniente lembrar primeiro que a base desta prática é a fé na comunhão dos santos. O 

princípio desta união é o Espírito Santo, que é dado inicialmente no batismo, em plenitude na 

confirmação. O mesmo Espírito é a força de união entre todos os batizados e crismados que 

vivem a sua vida cristã em fé, esperança e amor. A morte não limita esta comunhão. 

    Se, na base desta fé, os cristãos deste século rezam pelos mortos, não se abala uma outra 

verdade de fé que a Sagrada escritura ensina: a decisão sobre a sorte eterna de pessoa humana 

é tomada nesta vida, e cada um a toma para si. Esta decisão fundamental para a vida ou para a 

morte eterna não pode ser mudada depois da morte. É um fato do qual no primeiro milênio 

esta verdade não era sempre claramente consciente. Pesou-se, às vezes, numa morada 

temporária no inferno, pelo menos no domínio do diabo; pensou-se sobretudo, como vimos, 

numa viagem da alma depois da morte, durante a qual ainda estava no perigo de cair nas mãos 

do demônio. Na tarde ficou claro que uma eventual purificação depois da morte é algo 

essencialmente diferente do inferno. A primeira realidade inclui com certeza da salvação, 

embora haja culpa que impeça a plena comunhão com Deus; a segunda significa a definitiva e 

eterna separação de Deus. Por isso, não adianta rezar pelos condenados. Mas aqueles que 

necessitam ainda de uma última purificação podem receber a ajuda dos irmãos e das irmãs 

que ainda estão neste mundo. 

    Quando rezamos conforme as orações das novas missas dos defuntos, pedimos pela pessoa 

como um todo. A alma e o corpo não são realidades separadas que o homem possui; não 

temos um corpo e uma alma, mas somos corpo e alma. Nesta totalidade de corpo e alma, a 

pessoa humana é destinada à salvação. 

    A liturgia é expressão da fé da Igreja: a lei da fé é a lei da oração. Mas isso não vale sempre 

sem restrição. Acontece, e isso talvez mais do que nunca depois da reforma litúrgica do 

Concílio Vaticano II, que a liturgia é o reflexo da fé só de uma parte do povo de Deus; em 

nosso caso, principalmente dos teólogos. A teologia do mistério pascal, que predomina tanto 

nas missas dos mortos, não é tão consciente na vida dos cristãos, especialmente daqueles que 

não participam ativamente da vida da Igreja. Isso representa, de certo modo, uma dificuldade, 

porque o povo não pode exprimir a sua fé nas orações litúrgicas. Por outro lado, avaliando as 

ideias que no decorrer da história influenciavam também as missas pelos defuntos e 

comparando com elas o tema principal e dominante dos novos textos, ninguém vai hesitar em 

ver nisso uma grande chance. Oferece-se a nós a oportunidade singular de proclamar o 

mistério pascal, o mistério central da nossa salvação que é levada a efeito na liturgia. (cf. SC 5 

e 6). Como podemos, da melhor maneira possível, aproveitar desta chance nas missas dos 

mortos é a nossa preocupação nas reflexões que seguem.  

3. A celebração das missas pelos mortos 

    Se o critério para o valor das missas dos mortos, especialmente as missas de 7º dia, fosse o 

número dos que estão presentes, poderíamos ser otimistas. Mas ninguém vive na ilusão de que 



todos esses assistentes sejam realmente participantes. Muitas vezes, ele nem tem condições 

para isso. Aquilo que lhes anunciamos como palavra de Deus não é resposta às perguntas que 

eles têm diante da morte; as orações que rezamos em nome deles não exprimem nada daquilo 

que lhes move o coração. A tarefa de superar este abismo entre o povo e a liturgia da Igreja é, 

de fato, grande. Mas não devemos desanimar diante desta dificuldade. Precisamos proclamar 

a boa nova da Páscoa também para os mais humildes. Podemos lembrar que eles entendem 

aquilo que fica oculto aos sábios e aos doutores (cf. Mt 11,25). Por outro lado, todos têm 

acesso direto a Deus e podem dizer “Abba, Pai!” (Gl 4.6). 

    Para que isso seja possível, as conferências dos bispos foram autorizadas a fazer devidas 

adaptações “às necessidades pastorais de cada região”. 

    Grande liberdade é dada também aos celebrantes: “O sacerdote aproveite de bom grado as 

diversas possibilidades previstas no rito, considerando as situações e circunstâncias, sabendo 

ouvir também os desejos da família e da comunidade... Em geral, todos os textos podem ser 

substituídos por outros... Para se obter maior autenticidade nas diversas situações de cada 

celebração”. Evidentemente, para que se possa aproveitar as possibilidades, uma primeira 

exigência é conhecer a riqueza dos textos propostos. Além disso, como se trata, muitas vezes, 

de um povo simples que vem assistir à missa pelos mortos, podemos seguir sugestão do 

diretório para as missas com grupos populares, que diz a respeito da coleta e das orações 

sobre as oferendas e depois da comunhão: “Tendo em conta a assembleia concreta e suas 

condições, o celebrante pode dar uma formulação popular, sem quebrar a fidelidade ao 

conteúdo substancial destas orações”. 

    Toda missa é celebração da comunidade. Para as missas dos defuntos isso vale de uma 

maneira especial, porque, na maioria dos casos, trata-se de uma comunidade bem 

caracterizada pelo fato de que uma ou poucas famílias se reúnem. Existem dificuldades 

especiais quando essas famílias normalmente não participam da vida comunitária. Mas, por 

outro lado, elas trazem sempre nesta ocasião uma disposição especial, elas estão mais abertas 

do que normalmente para aceitar a palavra de Deus e uma palavra bem humana; elas querem 

rezar, mesmo se há muito tempo não o fazem na igreja. Se o celebrante principal consegue 

entrar em contato com este grupo disposto, pode-se chegar, até com facilidade, a uma 

celebração realmente comunitária, na qual cada um se sente à vontade, onde se abre o coração 

para ouvir a Deus e para se dirigir pessoalmente a ele, fazendo suas as orações proferidas 

pelos outros, rezando no seu coração ou até em voz alta. 

    Evidentemente, um grupo de pessoas que normalmente vive afastado da igreja precisa de 

uma ajuda especial para que possa haver uma celebração realmente comunitária e 

participativa. 

    A solução não é um folheto que se dá nas mãos dos presentes. Para muitos, ele vai ter um 

efeito contrário. Aqueles que não sabem ler ficam preocupados em decifrarem aquilo que está 

impresso e não chegam nem a ouvir a palavra de Deus, nem a rezar. Quando a leitura das 

partes que cabem à assembleia não apresenta problemas, conseguimos talvez uma recitação 

uníssona e atividade externa; mas isso ainda não é necessariamente união dos corações e 

participação consciente. Para isso, a celebração deve ser adaptada à assembleia concreta. E 

esta adaptação não se consegue com um folheto impresso, principalmente, quando ele foi 

elaborado para todo o Brasil.   

    Quem prepara a missa deve conhecer a assembleia que vai celebrá-la. O melhor seria se a 

missa fosse preparada com representantes da família do falecido. Existem também meios 

termos para chegar a este ideal. A equipe litúrgica de uma comunidade conhece normalmente 

o ambiente do qual vem a família do defunto, talvez também sacerdote. Assim. Pode-se 

chegar a uma escolha de leituras e orações que dizem algo para o grupo determinado que se 

reúne para comemorar a morte do parente ou amigo. Mais importante do que a escolha de 



textos é a comunicação pessoal e espontânea na saudação e acolhida, nas exortações e 

comentários, nas orações dos fiéis e, sobretudo, na homilia. 

    Especialmente nestas partes espontâneas da missa, é de suma importância a atitude do 

presidente e, eventualmente, do comentarista, em fazer à assembleia. Ela deve ser a do bom 

pastor que tem uma predileção pelas ovelhas que se afastaram do rebanho. Criar-se-ia um 

clima totalmente diferente se o ministro mostrasse falta de compreensão ou se ele tivesse uma 

atitude de agressividade. 

    O presidente da celebração pode facilmente estabelecer um contato pessoal com a 

assembleia, se ele o faz como irmão e amigo que partilha profunda e sinceramente a dor com 

a família do falecido. A homilia nunca vai ser um panegírico sobre o defunto. Mas isso não 

impedirá que a homilia seja, antes de mais nada, uma explicação da palavra de Deus. 

    Mais que em outras missas, pode ser muito conveniente em missas pelos mortos explicar 

uma oração ou prefácio. Assim. Ensinamos os fiéis a rezar não de uma maneira qualquer, mas 

no espírito da liturgia dos mortos, na qual i mistério da Páscoa ocupa lugar central. 

     Se, nestas considerações sobre a celebração das missas pelos mortos, demos uma atenção 

especial e quase exclusiva àqueles grupos que não estão bem engajados na vida da Igreja, não 

queremos, no entanto, menosprezar “os filhos da casa”. Só que com eles a preocupação não é 

tão grande. Aliás, achamos que isso era, no fundo, a atitude do próprio Jesus Cristo, que veio 

buscar o que estava perdido e pregou a boa nova de preferência aos pobres, aos pequenos e 

marginalizados. 
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