
 

Dia dos Fiéis defuntos 

“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 os meus próprios olhos” (Jó 19,25-27) . 
 
A palavra de Deus exprime esperança, alegria, no entanto, muitas vezes este 
dia é cercado de tristes lembranças. Mesmo para o cristão católico que deve 
ser proclamador da ressurreição, Finados, assim comumente chamamos, é um 
dia rodeado de mistério, incerteza e tristeza para muitos. A Igreja nos convida a 
celebrar este dia com fé na ressurreição. A data remonta ao início do 
cristianismo e no séc.V foi separado um dia para rezar pelos mortos que não 
eram mais lembrados. No pontificado do Papa Leão IX, séc.XI foi criado um dia 
para que todos os fiéis rezassem pelos mortos e 02 de novembro foi enfim 
definida a partir do séc. XIII, porque era antecedida pela Solenidade de Todos 
os Santos. Há no Antigo Testamento um texto que nos incentiva a rezar pelos 
falecidos, conforme II Macabeus 12,43-46: “...Se não tivesse esperança na 
ressurreição dos que tinham morrido na batalha, seria coisa inútil e tola rezar 
pelos mortos... Por isso, mandou oferecer um sacrifício pelo pecado dos que 
tinham morrido, para que fossem libertados do pecado”. Nos ensina a Igreja: 
“Reconhecendo claramente esta comunicação de todo o Corpo místico de 
Cristo, a Igreja dos que ainda peregrinam venerou, com muita piedade, desde 
os primeiros tempos do cristianismo, a memória dos defuntos; e, "porque é um 
pensamento santo e salutar rezar pelos mortos, para que sejam livres de seus 
pecados" (2 Mac 12, 46), por eles ofereceu também sufrágios». A nossa oração 
por eles pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a sua 
intercessão em nosso favor (CIC 958). Ao celebrarmos a Eucaristia também a 
oferecemos pelos fiéis defuntos “que morreram em Cristo e não estão ainda 
plenamente purificados, para que possam entrar na luz e na paz de Cristo” (CIC 

1371). Sabemos que a tristeza ainda é maior devido a este período triste de 
pandemia. Muitos de nossos parentes, amigos e conhecidos nos deixaram 
ceifados por este mal que já vitimou milhões de pessoas no mundo. A dor de 
despedidas não realizadas ou feitas ás pressas aperta no coração e fica para 
muitos a dúvida quanto estes nossos irmãos que não tiveram tempo nem de se 
confessar para terem uma boa partida. Nossa fé na misericórdia de Deus deve 
ser ainda maior e por conhecermos esta misericórdia, podemos acreditar que o 
Senhor não deixará longe de sua luz eterna estes nossos entres queridos, pois 



ele mesmo nos dá esperança e confiança ao dizer-nos: “Eu sou a ressurreição 
e a vida. Quem acredita em mim, mesmo que morra, viverá. 26 E todo aquele 
que vive e acredita em mim, não morrerá para sempre” (Jo 11, 25-26). Rezemos 
com fé pedindo pelos nossos Fiéis falecidos: “Dai-lhes Senhor o descanso 
eterno e a luz perpétua os iluminem, descansem em paz. Amem!  
 


