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Morrer e a morte fazem parte da vida 
Quando somos confrontados diretamente com a morte de um 
familiar surgem muitas questões: O que é preciso fazer? Onde 
tenho de me dirigir? Quem me pode ajudar no luto?  

Com esta ficha de «Instruções para familiares. A despedida e o 
funeral» as três igrejas regionais – a Igreja Evangélica Reformada, 
Igreja Católica Romana e Igreja Católica Cristã – desejam pro-
porcionar um primeiro apoio nestes momentos difíceis.



Contactar a Reitoria
Se deseja um serviço religioso ou apenas conversar, é importante entrar em contacto assim que possível 
com a reitoria a que pertence. Encontra as moradas, números de telefone ou endereços de e-mail na 
lista telefónica (palavras-chave «Igreja» ou «Município») ou na internet (introduzir como palavras-chave 
«Paróquia» mais o local onde habita). Em caso de dúvidas, a secretaria paroquial de Basileia terá todo 
o prazer de o ajudar durante as horas de atendimento:

Igreja Católica Romana   Tel. 061 690 94 44  • www.rkk-bs.ch 
Igreja Evangélica Reformada  Tel. 061 277 45 45  •  www.erk-bs.ch 
Igreja Católica Cristã   Tel. 061 322 43 77  • www.ckk-bs.ch

Se for importante para si ser acompanhado por um padre ou um especialista em consolo espiritual ou 
alguém que assuma os serviços funerários, comunique o seu desejo quando contactar a reitoria. Solicitamos 
a sua compreensão para a eventualidade de a reitoria não ter total disponibilidade em consonância com 
os seus desejos em termos de horário ou desejos pessoais. A reitoria do seu bairro irá ajudá-lo a solucionar 
as suas questões e desejos.



Momento do serviço fúnebre religioso
Combine primeiro o serviço fúnebre religioso com o especialista 
em consolo espiritual competente. Em seguida, ao comunicar 
o funeral nos serviços «Registo de Falecimentos e Funerais», 
indique o dia e hora combinados e desejados. Regra geral os seus 
desejos serão respeitados.

O serviço funerário religioso na sua 
Igreja Paroquial
É possível celebrar o serviço fúnebre na Igreja Paroquial que já 
conhece. Informe-se sobre essa opção e respetivos pormenores 
junto do padre ou especialista em consolo espiritual que vai 
presidir ao serviço religioso.



Quais os custos?
O acompanhamento espiritual, a despedida do falecido/a com 
a cerimónia e exéquias são gratuitos para os membros da igreja. 
Eventualmente outras disposições especiais (arranjos florais, 
música, etc.) podem gerar custos adicionais que serão faturados. 
Coloque também estas questões junto da reitoria.

Funeral religioso apesar de não ser crente?
Caso deseje um funeral religioso, mas o/a falecido/a não tiver  
sido crente, exponha a situação ao padre ou ao especialista em 
consolo espiritual. Esclareça abertamente a situação e os seus 
motivos. Irá receber compreensão e apoio espiritual!



Período de luto
O período de luto é um período doloroso. Os seus amigos, especialistas em apoio espiritual ou outros 
especialistas poderão ajudá-lo conversando. Não hesite em dirigir-se a um/a especialista em consolo 
espiritual em que depositar a sua confiança.

Pode também sentir conforto num momento de recordação em grupo do/a falecido/a. Na tradição católica 
romana costuma-se celebrar uma missa 30 dias após o falecimento (missa do 30º dia) assim como missas 
a cada ano que passa (missa anual).

Na Igreja Protestante é costume anunciar o nome do/a falecido/a na Eucaristia seguinte. Na Igreja Católica 
Cristã o/a falecido/a é recordado no domingo após o funeral e durante a Eucaristia no dia de todos os 
santos.

Não hesite em esclarecer todas as suas questões junto da reitoria. 
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