
 

 

 

 

 

Sepultamento e bênção da sepultura de padre Andrey Cássio Nicioli Silva,  

por dom José Luiz Majella Delgado, C.Ss.R., arcebispo metropolitano 

 

Cemitério municipal, Jacutinga, 19/10/2021 

 

 

 Oremos: Senhor Deus, cujo Filho permaneceu três dias no sepulcro, na vossa 

misericórdia, dais o descanso às almas dos fiéis, misericórdia, dai o descanso às almas 

dos fiéis, abençoai esta sepultura, guardai-a por meio do vosso anjo e, enquanto nesta 

terra jacutinguense é sepultado o corpo do vosso servo, padre Andrey, que a sua alma, 

livre de todo vínculo do pecado, se alegre para sempre na companhia dos santos. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 

 Deus onipotente quis chamar desta vida para si o padre Andrey, cujo corpo 

entregamos para a terra para que volte ao lugar de onde foi tirado. Supliquemos a Cristo, 

o nosso Senhor, que ressuscitou como primogênito dentre os mortos e há de transformar 

o nosso corpo mortal semelhante ao seu corpo glorioso, que receba na sua paz este nosso 

irmão e o ressuscite no último dia para a glória eterna. Amém. 

 Ceio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do Céu e da Terra. E em Jesus Cristo, 

seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo; nasceu da 

Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado; desceu à 

mansão dos mortos; ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos Céus; está sentado à direita de 

Deus Pai todo-poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito 

Santo; na santa Igreja Católica; na comunhão dos Santos; na remissão dos pecados; na 

ressurreição da carne; e na vida eterna. Amém. 

 



 Oremos: Senhor, dia que não tem fim e fonte de misericórdia infinita, Vós, que 

não conheceis a corrupção, fazei-nos recordar sempre como é breve a nossa vida e incerta 

a nossa hora. O Vosso Espírito Santo dirija os nossos passos para que vivamos, em 

santidade e justiça, todos os dias na nossa peregrinação na Terra, para que, depois de vos 

servirmos em comunhão com a vossa Igreja, iluminados pela fé, confortados pela 

esperança e unidos pela caridade, entremos todos na alegria do vosso Reino. Por Cristo, 

nosso Senhor. Amém. 

 Deus de toda consolação que, na sua infinita bondade, criou o homem e, pela 

ressurreição do seu Unigênito, vos deu a esperança de com Ele ressuscitar, vos conceda 

a sua bênção. Amém. 

 A nós, ainda peregrinos neste mundo, conceda o Senhor o perdão de todos os 

pecados e dê a todos os que já morreram o lugar da luz e da paz em seu Reino celeste. 

Amém. 

 Para que todos nós, que acreditamos em Jesus Cristo, verdadeiramente 

ressuscitado dentre os mortos, vivamos com Ele na alegria que não têm fim. Amém. 

 A bênção de Deus, todo-poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e 

convosco permaneça para sempre. Amém! 

 

Canto: Vitória, tu reinarás, oh Cruz, tu nos salvarás... 

 

Palmas 

 

 A todos, o meu ‘Deus lhes pague’ por este testemunho de fé, por esta prova de 

amor com padre Andrey e sua família. Continuemos rezando uns pelos outros e rezemos 

sempre para que Deus envie mais vocações à vida sacerdotal e à vida religiosa na Igreja, 

para que possamos continuar a nossa peregrinação. Que os filhos de seus filhos sejam 

catequizados com esta nossa oração, suplicando a Deus que envie mais vocações. A todos 

um ‘Deus lhes pague’. 

 


