
6. Pois desde que a morte veio por um homem,*  Também por um homem veio 
a ressurre ição dos  mortos .   
7. Pois assim como em Adão todos morrem,*  Ass im também em Cris to  serão 
todos v iv i f icados .   
Glória ao Pai, e ao Filho, E ao Espírito Santo; Como era no princípio, é agora, e 
será sempre, Por todos os séculos. Amém. 
 

 SEPULTAMENTO  

É a mensagem de que Deus nos reúne, em Cristo, como a grande família humana, 
destinada a viver em amor e paz, lutando, de mãos dadas, para que todos possamos ter as 

melhores condições de vida em nossa peregrinação, rumo a um destino eterno. 
 (Editorial Janeiro 2001) 

 
 Ao eterno e onipotente Deus entregamos o corpo de nosso irmão 
falecido Saulo Marques da Silva; terra à terra, cinza à cinza, pó ao pó; na certa e 
inabalável esperança da Ressurreição para a Vida eterna. O Senhor o abençoe e o 
guarde; o Senhor faça resplandecer sua face sobre ele e tenha misericórdia dele; o 
Senhor sobre ele levante o seu rosto e lhe dê a paz. Amém.  
 
 O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também contigo .  
 Oremos. DEUS TODO-PODEROSO, com quem vivem os  espír i tos  
dos  que morrem no Senhor ,  e  com quem as a lmas dos  f ié i s  e s tão em alegr ia 
e  fe l ic idade;  damos - te  graças ,  de  todo o  coração,  pe los  bons exemplos  de 
todos os  teus servos  que,  havendo terminado,  em fé ,  a  sua v ida na terra ,  
des f rutam agora do descanso e  paz.  Que nós ,  juntamente com todos  os  que 
part i ram na fé  verdadeira de teu santo Nome, obtenhamos nossa per fe i ta 
consumação e  fe l ic idade em tua eterna e  inf in i ta g lór ia ;  por  Jesus  Cris to ,  
nosso  Senhor .  Amém. 
  
Dá-lhe, Senhor, descanso eterno. E bri lhe sobre  e le  a luz perpétua.  
Que a alma e as almas de todos os fiéis que partiram, pela misericórdia de Deus, 
descansem em paz. Amém. 
Aleluia! Cristo ressuscitou! Verdadeiramente o  Senhor ressurg iu .  Ale luia !  
Vamos, em nome de Cristo. Demos graças a Deus.   
 

Liturgia adaptada do Livro de Oração Comum 
Arthur P.  Cavalcante + 
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PREFÁCIO  

 
“Primeiramente, quero registrar a minha profunda gratidão a Deus, a Cristo e à Igreja. 

Depois, a meus pais, esposa e aos que, comigo, têm seguido este caminho maravilhoso de 
amor e serviço ao próximo em nome de Jesus”. Editoriais da Paróquia São Lucas dos 

Escritos Rev. Saulo Marques (Editorial 06/02/2000) 
 

Acolhida 
 O Espírito do Senhor seja convosco. Seja também, cont igo .  
 Oremos. Ó Deus de graça e glória, recordamos hoje, em tua presença, 
nosso irmão Saulo .  Nós te damos graças porque tu o colocaste em nosso meio, da 
sua família e dos seus amigos, para que todos nós o conhecêssemos e o amássemos 
como nosso companheiro nesta peregrinação terrena. Em tua ilimitada compaixão 



consola a todos os que choram. Dá-nos fé para que, na morte, contemplemos os 
umbrais da plenitude da vida eterna, a fim de que, com tranquila confiança, 
continuemos a nossa caminhada na terra, até que, por teu chamado, nos 
reunamos com aqueles que partiram antes de nós; por Jesus Cristo nosso Senhor, 
que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos dos séculos. 
Amém. 
 

  LITURGIA DA PALAVRA  

Fico fascinado quando leio e releio as visões de São João, descritas em Apocalipse 7.9 a 19, 
e nos capítulos 21 e 22, quando ele fala da ‘multidão que ninguém podia enumerar’... ‘que 

servem a Deus de dia e de noite no seu santuário’... no mar que agora nos separa e que 
‘não existe’... onde não haverá mais luto, nem pranto, nem dor’... e onde ‘reinarão pelos 

séculos dos séculos. Tudo isso faz parte, como diz São Paulo, ‘daquilo que Deus tem 
preparado para aqueles que o amam’. Creiamos nisso, irmãos, e anunciemos esta verdade 

fantástica!  (Editorial 26/11/2002) 
 
A palavra de Deus, escrito no Livro de Romanos, Capítulo  8 , começando com 
o vers ículo  31 (até o versículo 39). 
 Palavra do Senhor. Demos graças a Deus.   
 
Homilia 
 
 Creio  em Deus Pai  Todo -Poderoso ,  Criador do céu e  da terra:  E 
em Jesus  Cris to  seu único Fi lho nosso  Senhor:  O qual  fo i  concebido por  
obra do Espír i to  Santo .  Nasceu da Virgem Maria:  Padeceu sob o  poder  de 
Pôncio  Pi latos ,  fo i  c ruci f icado,  morto e  sepultado:  Desceu ao Hades ;  
Ressusc i tou ao terce i ro  d ia:  Subiu ao Céu, E está sentado à mão dire i ta 
de Deus Pai  Todo -poderoso :  Donde há de v i r  a  ju lgar  os  v ivos  e  os  mortos .  
Creio  no Espír i to  Santo:  na santa Igre ja Catól ica:  na Comunhão dos  
Santos :  na remissão dos  pecados :  na ressurre ição do corpo:  e  na Vida 
eterna.  Amém. 
  
Oremos. Pai nosso ,  que es tás  nos  céus ,  Santi f icado se ja o  teu Nome, Venha 
o teu Reino,  Se ja fe i ta a tua vontade,  ass im na terra como no céu.  O pão 
nosso  de cada dia nos dá hoje .  E perdoa -nos  as  nossas  d ív idas ,  Ass im como 
nós também perdoamos aos  nossos  devedores .  E não nos deixes  cair  em 
tentação,  Mas l ivra -nos  do mal ;  Pois  teu é  o  Reino,  e  o  poder  e  a g lór ia 
para sempre .  Amém. 
 

Ó Deus, Rei dos Santos, nós te louvamos e glorificamos teu santo Nome por 
todos os teus servos que já encerraram sua carreira em tua fé e temor; pela bendita 
Virgem Maria; pelos santos patriarcas, profetas, apóstolos e mártires; e por todos 
os demais teus servos justos, tanto os conhecidos como os desconhecidos; e te 
rogamos que nós, estimulados por seus exemplos, ajudados por suas orações e 
fortalecidos por sua comunhão, sejamos também participantes da herança dos 
santos em luz; pelos merecimentos de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. 
Amém.  
  

 ENCOMENDAÇÃO 

Nossa fé, nossa confiança em Deus são postos à prova em cada momento! Quando a 
angústia nos alcança, das mais diversas formas, precisamos buscar as forças que Deus nos 
oferece, porque é ele quem nos concede os recursos necessários para ‘darmos a volta por 
cima’. Temos que crer que, no final, a vitória é daqueles que depositam sua confiança em 

Deus. (Editorial 11/08/2000) 
 

 Concede descanso, ó Cristo, a teu filho, com os teus santos, onde não 
há pranto ,  nem dor ,  nem gemidos ,  porém vida eterna.  
 Só tu és imortal, criador e artífice da humanidade; e nós somos mortais, 
formados da terra, e para terra haveremos de retornar. Por isso, quando nos 
criaste, disseste: “Tu és pó, e ao pó voltarás”. Todos nós descemos ao pó; e, sem 
dúvida, mesmo junto ao túmulo elevamos nosso canto: Aleluia,  Ale luia ,  
Ale luia .  
 Concede descanso, ó Cristo, a teu filho com teus santos, onde não há 
pranto, nem dor, nem gemidos, porém vida eterna. 
 Em tuas mãos, ó misericordioso Salvador, encomendamos teu filho 
Saulo . Reconhece-o, humildes te suplicamos, como ovelha de teu próprio redil, 
como cordeiro de teu próprio rebanho, como pecador que tu redimiste. Recebe-o 
nos braços de tua misericórdia, no bendito descanso da paz eterna, na gloriosa 
comunhão dos santos na luz. Em Nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. 
Amém.  
 
Pascha nostrum 
1. Cristo, que é nossa Páscoa, foi imolado,*  Pelo que ce lebremos a fes ta .  
2. Não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia,*  
Mas com os  asmos da s incer idade e  da verdade.   
3. Cristo, havendo sido ressuscitado dos mortos, já não morre mais;* A morte  
não mais  domina sobre  e le .   
4. Pois quanto ao morrer, ele morreu uma só vez ao pecado;* Mais  v ivos  para 
Deus em Cris to  Jesus  nosso  Senhor 



 

REVERENDO SAULO MARQUES DA SILVA 
 
 
Nasceu em 25 de março de 1926, na cidade de Rio Grande- Rio Grande do Sul. 
Filho do Reverendo João Timóteo da Silva e Sra. Tereza Marques da Silva.  
 
Concluiu seus estudos acadêmicos no Seminário de Porto Alegre, sendo ordenado 
ao diaconato no dia 14 de fevereiro 1950.  
 
Foi coadjutor do Reverendo Vergara na Paróquia da Santíssima Trindade, em São 
Paulo. 
 
Em 1951, Casou-se  com Ruth Del Nero e com quem teve 2 filhos: João e Priscila.  
Trabalhou em Registro/SP onde dirigiu a construção da capela de Cristo Rei.  
 
Assumiu 1m 1956, a Paróquia de São Lucas, em Londrina, sendo o primeiro 
ministro brasileiro a atender uma congregação de origem japonesa. Igualmente 
atendeu as missões em Rolândia, Apucarana e  a Missão de São Bartolomeu, em 
Paranaguá.  
 
Em 1960 parte para Brasília onde inicia a Missão da Ressurreição, hoje Catedral 
Anglicana de Brasília.  
 
Assume a Paróquia de São Lucas (1964), em São Paulo.  
 
Trabalhou como pároco associado da Paróquia da Santíssima Trindade e em 1970 
foi eleito como Reitor da Igreja e desempenhou seus trabalhos até 1999. Nesse 
período trabalhou para estabelecer o Centro Comunitário Parque Belém.  
 
Assumiu logo após a Paróquia de São Lucas onde permaneceu por muitos anos.  
Sua trajetória pastoral contempla o exercício de muitos cargos diocesanos e 
sinodais e em especial, destacamos o seu apoio ao movimento ecumênico.  
 
Somos solidários com sua esposa Rute Del Nero, sua filha Priscila, e seus netos 
Andrea, Fábio e Débora. Nos últimos anos de vida, o Reverendo Saulo, integrava 
nossa Equipe Pastoral, como reconhecimento de sua larga experiência pastoral e 
igualmente por sua grande amizade com nossos paroquianos e paroquianas. E nos 
momentos muito lúdicos quando integrava o Coral Trindade juntamente com 
antigos e novos amigos.  

 

Palavra de Deus 

 

Romanos 8.31-39 
 
Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem 
será contra nós? 
 
Aquele que não poupou a seu próprio Filho, mas o entregou por 
todos nós, como não nos dará juntamente com ele, e de graça, todas 
as coisas? 
 
Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus 
quem os justifica. 
 
Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu; e mais, que 
ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. 
 
Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, 
ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? 
 
Como está escrito: "Por amor de ti enfrentamos a morte todos os 
dias; somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro". 
 
Mas, em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio 
daquele que nos amou. 
 
Pois estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem 
demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, 
nem altura nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação 
será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, 
nosso Senhor. 
 
 
 
 


