
ORIENTACIONS PER ALS CANTS

Entrada: Doneu-li, Senyor, el repòs etern, MD 151. O bé: Glòria a vós, oh Crist Senyor, MD 
6; Vell pelegrí, MD 60; Vers tu, terra promesa, MD 502.

Salm responsorial: Segons el salm que es reciti. Per exemple: El Senyor és el meu pastor, 
MD 407; El Senyor m’il·lumina i em salva, MD 219; El Senyor és compassiu i benigne, MD 
228.

Comunió: Que la llum eterna, MD 153. O bé: Al·leluia, tots esperem de vós, MD 349; En 
tu trobem la vida, MD 351; Hem menjat el pa del cel, MD 361.

Aspersió: Ajudeu-lo, sants de Déu, MD 152 (melodia alternativa: ritual de les exèquies, 
CLB pàg.175, full verd “ministeris” 63). O bé: Un sol Senyor, MD 5; Escolta el nostre amén, 
MD 159. 

Final: Vell pelegrí, MD 60; Vers tu, terra promesa, MD 502; Virolai, MD 588. O una antífona: 
El Senyor és la meva força, MD 320; Amb la força del Senyor, MD 66.

PREGÀRIA UNIVERSAL

1. Perquè Déu vulgui acollir el seu fill N., i l’ompli del goig i la vida per sempre. 
PREGUEM. 

2. Perquè accepti tot allò de bo que ell va fer, i li perdoni el mal i el pecat que 
vagi cometre. PREGUEM.

3. Perquè vulgui confortar els seus familiars i amics que el troben a faltar. 
PREGUEM.

4. Perquè rebi també en la felicitat del seu Regne tots els qui han mort, en la 
festa eterna de la pau. PREGUEM.

5. Perquè doni consol i esperança a tots els qui pateixen. PREGUEM.

6. Perquè ompli tots els homes i dones d’un sincer desig de construir un món 
més fraternal i més just. PREGUEM.

7. Perquè a tots nosaltres ens faci créixer en fidelitat a la Bona Nova del seu Fill 
Jesucrist. PREGUEM.
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Aquest «full verd» és un full per a la celebració adaptat 
per a les exèquies amb missa d’un difunt (o una difunta), 
normalment a l’església parroquial. Aquest full no hau-
ria de ser una eina habitual per al celebrant, ja que en 
principi cal utilitzar el Ritual de les exèquies, amb tota la 
pluralitat de possibilitats i amb textos variats i adaptats 
a cada cas. Des del CPL també recomanem molt espe-
cialment el Dossier Exèquies (núm. 115), amb un recull 
de textos per a la celebració, lectures, homilies… Però és 
cert que en algun cas de necessitat pot anar bé un ma-
terial més senzill amb només les coses indispensables;  
i no només per al celebrant, també per a qui llegeixi les 
pregàries dels fidels, per als suggeriments dels cants…

Aquest mateix full verd en castellà el podeu trobar  
al web:       bit.ly/2KvYqBV
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AMB MISSAEXÈQUIES  FULL PER A LA CELEBRACIÓ 

Nota: Tots els textos estan en masculí, cal adaptar-los al femení 
quan s’escaigui.

(Si el celebrant surt a rebre el difunt i els familiars a la porta de 
l’església). Germanes i germans: En aquests moments 
de dolor, afligits per la pèrdua d’una persona estima-
da, podem dir amb esperança: “Beneït sigui el Déu i 
Pare de nostre Senyor Jesucrist, Pare entranyable, Déu 
que no deixa mai de consolar-nos. Ell ens conforta en 
totes les adversitats”. 

Introducció (cal vetllar especialment aquestes paraules inicials 
del celebrant, acollidores amb els familiars i amics del difunt, i que 
assenyalin el sentit d’esperança cristiana; aquí posem un model, 
però caldria adaptar-se molt a les circumstàncies concretes): 

En el nom del Pare, del Fill i de l’Esperit Sant.
Germanes i germans, que l’amor i la pau de Déu, el 

nostre Pare, i de Jesucrist, el Senyor, siguin amb tots 
vosaltres.

Ens hem reunit, compartint el dolor per la mort del N. 
Que aquesta trobada nostra de comiat i pregària ens 
consoli i ens doni confiança. Perquè nosaltres creiem 
que Déu, el nostre Pare, ens estima vol acollir tots 
els homes i dones en el seu Regne d’amor i de vida. I 
per això, perquè tenim aquesta esperança, preguem 
plegats per aquest germà nostre, que ens ha deixat: 
perquè Déu el tingui amb ell per sempre, i perquè a 
nosaltres ens doni el consol i la seva pau.

A. penitencial: A Crist, que és la nostra vida i la nostra es-
perança, demanem perdó pels nostres pecats:

 − Vós, que sou la llum i l’esperança. SENYOR, TINGUEU PIETAT.
 − Vós, que sou el camí i la veritat. CRIST, TINGUEU PIETAT.
 − Vós, que sou la resurrecció i la vida. SENYOR, TINGUEU PIETAT.

Que Déu omnipotent s’apiadi de nosaltres...

Oració col·lecta: Preguem. (Pausa). Déu Pare omnipotent, 
per la fe confessem la mort i la resurrecció del vostre 
Fill; concediu al vostre fill N., que ja ha participat 
de la mort de Crist, de participar també de la seva 
resurrecció. Per nostre Senyor Jesucrist, el vostre Fill, 
que amb vós viu i regna en la unitat de l’Esperit Sant, 
Déu, pels segles dels segles.

Litúrgia de la Paraula. (Tothom seu. Si es vol, abans de les lec-
tures: Escoltem ara les paraules que Déu vol dir-nos avui. 
Les lectures que ara sentirem ens ajudaran a reforçar la 
nostra esperança, perquè Déu ofereix a tothom, en Jesu-
crist, el seu missatge d’amor i de vida. Escoltem, doncs, 
amb atenció).

*     *     *
Pregària universal (Després de l’homilia, ens podem drets): Con-

fiadament, presentem ara a Déu les nostres intencions.  
Preguem dient: ESCOLTEU-NOS, PARE.

A continuació, el celebrant s’acosta al fèretre i aspergeix el cos amb 
aigua beneïda, i després l’encensa. Mentrestant, es canta el responsori 
(o un altre cant adequat):

En aquest moment, si sembla oportú, un dels familiars del difunt 
o una altra persona pot dirigir unes paraules. També el mateix 
celebrant pot donar el condol a la família en nom de la comunitat. 

Pregària final: Pare ple de bondat, us encomanem l’ànima 
del nostre germà, amb l’esperança certa que ressusci-
tarà amb Crist el darrer dia com tots els qui han mort 
cristianament. (Us donem gràcies per tots els beneficis 
que li heu fet durant la seva vida mortal, i també per 
haver-nos donat així a nosaltres un senyal de la vostra 
bondat i de la comunió dels sants en Crist). Que les 
nostres pregàries, Senyor, us arribin al cor. Obriu al 
nostre germà les portes del paradís, i feu que nosal-
tres, que restem aquí, ens consolem els uns als altres 
amb paraules de fe. Per Crist, Senyor nostre.

Ritu conclusiu. Tant si s’acompanya el fèretre a la porta de l’esglé-
sia com si no, es diu una de les antífones següents. A continuació 
es diuen les tres invocacions. Mentre diu la primera (“Doneu-li, 
Senyor...”) fa el senyal de la creu sobre el fèretre. I després, omesa 
la benedicció, es pot acomiadar els familiars amb la fórmula 
litúrgica habitual.

Antífona: Que els àngels t’acompanyin al paradís; que a 
la teva arribada et rebin els màrtirs i et facin entrar a 
la ciutat santa de Jerusalem. 

(O bé:) Jo soc la resurrecció i la vida, diu el Senyor; qui creu 
en mi, encara que mori, viurà, i tot aquell que viu i creu 
en mi no morirà eternament.

Invocacions i comiat: 
–  Doneu-li, + Senyor, el repòs etern.
 R/ I que la llum perpètua l’il·lumini.
–  Que descansi en pau.
 R/ Amén.
–  Que la seva ànima i les de tots els fidels difunts, per la 

misericòrdia de Déu, reposin en pau.
 R/ Amén.
(Germanes i germans, aneu-vos-en en pau.
 R/ Donem gràcies a Déu).*     *     *

– Ajudeu-lo, sants de Déu, sortiu a rebre’l, àngels del Se-
nyor.

 R/ Acolliu la seva ànima i presenteu-la a l’Altíssim.

El text de les intencions està al dors del full.

Escolteu, Pare, les nostres pregàries, i vesseu el vostre amor so-
bre el nostre germà difunt, sobre nosaltres i sobre tothom. 
Per Crist, Senyor nostre.

*     *     *
Oració sobre les ofrenes (PÀGS. 943-946 MISSAL)
Prefaci de difunts (PÀGS. 457-461 MISSAL)

Parenostre: Resarem ara, amb confiança, amb fe i esperança, 
l’oració que Jesús ens va ensenyar. Amb els ulls posats en 
aquest Pare que ens estima, diguem junts: Pare nostre...

–  Que et rebi Crist, que t’ha cridat, i que els àngels et 
portin al si d’Abraham.

 R/ Acolliu la seva ànima i presenteu-la a l’Altíssim.
–  Doneu-li, Senyor, el repòs etern, i que la llum perpètua 

l’il·lumini.
 R/ Acolliu la seva ànima i presenteu-la a l’Altíssim.

Postcomunió: Preguem. (Pausa). Déu omnipotent, feu que 
el vostre servent N. que ha sortit d’aquest món, purifi-
cat per aquest sacrifici i alliberat dels seus pecats, arribi 
al goig etern de la resurrecció. Per Crist, Senyor nostre. 

*     *     *
Invitació a la pregària i aspersió: Germanes i germans: Com-

plim el deure d’acomiadar cristianament aquest germà 
nostre. Amb humilitat i amb confiança, preguem Déu, 
Senyor de la vida. (Breu pausa).

Pel baptisme, el nostre germà va néixer a la vida cristiana. Ara 
que acomiadem les seves despulles, l’aspergirem amb l’ai-
gua recordant que la vida de fill de Déu que va començar 
amb el baptisme no acaba, sinó que continua per sempre.
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