
A assembleia se reúne fora da Igreja, junto à fogueira, onde for 
possível. Enquanto as pessoas vão chegando, a equipe entoa 
o canto de ambientação. A Mesa da Palavra, o Círio Pascal, a 
Pia Batismal e o Altar devem estar bem ornamentados. 

1. Chegada (silêncio, oração pessoal, refrão/ canto de 
ambientação)

(Pe. Zezinho) 
1 - Dentro de mim existe uma luz que me mostra 
por onde deverei andar. Dentro de mim também 
mora Jesus, que me ensina o seu jeito de amar. 
Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos 
caminhos da paz. 
2 - Dentro de mim existe um farol que me mostra 
por onde deverei remar. Dentro de mim Jesus 
Cristo é o sol, que me ensina o seu jeito de sonhar. 
3 - Dentro de mim existe um amor que me faz 
entender o meu irmão. Dentro de mim Jesus 
Cristo é o calor, que aqueceu pra valer meu 
coração. 
Presidente - Amados irmãos e irmãs, bem-vindos! 
Neste Sábado Santo, noite de alegria verdadeira, 
que o Cristo Ressuscitado, vencedor da morte 
dissipe as trevas do nosso coração e da nossa 
mente. No silêncio e na expectativa desse grande 

acontecimento, a Ressurreição de Cristo suscita 
em nossa comunidade reunida nova vida e infunde 
a coragem para olhar o futuro com esperança, 
celebrando esta Vigília Pascal. Trazemos presente 
a vida dos catecúmenos que receberão o 
Sacramento do Batismo em várias comunidades 
paroquiais de nossa Igreja. E a vida de todos nós 
que renovaremos nossas promessas batismais.

2. Bênção do fogo
Presidente - Iniciamos esta Vigília com a bênção do 
fogo. O fogo novo invade a terra para que purifique 
e renasça a nova criação. Com ele acenderemos o 
Círio Pascal, grande sinal do Cristo Ressuscitado, 
que vence a morte e vem como a verdadeira 
luz para iluminar as trevas do nosso caminho.
O presidente convida toda a assembleia a estender as mãos 
sobre uma tocha ou vasilha com fogo dentro e realiza a bênção 
do fogo novo.

Presidente - Ó Deus, que pelo Vosso Filho 
trouxestes àqueles que creem o clarão da vossa 
luz, santificai este novo fogo. Concedei que a 
festa da Páscoa acenda em nós tal desejo do céu, 
que possamos chegar purificados à festa da luz 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.
Atualmente, o Círio Pascal já vem com todos os desenhos, 
portanto, as orientações a seguir deverão ser feitas contornando 
todos os desenhos. O presidente com um cravo faz uma cruz na 
cera para configurar o Círio Pascal a Jesus Cristo; depois grava 
o A e o Z, primeira e última letra do alfabeto, para indicar que 
o Cristo é o princípio e o fim de todas as coisas; enfim, grava 
os números do ano em curso para significar que Jesus vive hoje 
entre nós. Ao realizar estes ritos, o presidente diz:

1 - Cristo ontem e hoje (faz a incisão da haste 
vertical);
2 - Princípio e fim (faz a incisão da haste 
horizontal);
3 - Alfa (faz a incisão da letra Alfa no alto da 
haste vertical);
4 - e Ômega (faz a incisão da letra Ômega 
embaixo da haste vertical);
5 - A Ele o tempo (faz a incisão do primeiro 
algarismo do ano em curso sobre o ângulo 
esquerdo superior da cruz);
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Solo 1 - Sim, verdadeiramente é bom e justo 
cantar ao Pai de todo o coração e celebrar seu 
Filho Jesus Cristo, tornado para nós um novo 
Adão.
Solo 2 - Foi Ele quem pagou do outro a culpa, 
quando por nós à morte se entregou. Para apagar 
o antigo documento, na cruz todo o seu sangue 
derramou.
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.
Solo 1 - Pois eis, agora, a Páscoa, nossa festa, em 
que o real Cordeiro se imolou. Marcando nossas 
portas, nossas almas, com seu divino sangue nos 
salvou.
Solo 2 - Esta é, Senhor, a noite em que do Egito 
retirastes os filhos de Israel, transpondo o Mar 
Vermelho a pé enxuto rumo à terra onde correm 
leite e mel.
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.
Solo 1 - Ó noite em que a coluna luminosa as 
trevas do pecado dissipou, e aos que creem 
no Cristo em toda a terra, em novo povo eleito 
congregou!
Solo 2 - Ó noite em que Jesus rompeu o inferno, 
ao ressurgir da morte vencedor; de que nos 
valeria ter nascido, se não nos resgatasse em 
seu amor?
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.
Solo 1 - Ó Deus, quão estupenda caridade vemos 
no vosso gesto fulgurar: não hesitais em dar o 
próprio Filho, para a culpa dos servos resgatar.
Solo 2 - Ó pecado de Adão, indispensável, pois 
o Cristo o dissolve em seu amor; ó culpa tão 
feliz que há merecido a graça de um tão grande 
Redentor.
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.
Solo 1 - Pois esta noite lava todo crime, liberta o 
pecador dos seus grilhões, dissipa o ódio e dobra 
os poderosos, enche de luz e paz os corações.
Solo 2 - Ó noite de alegria verdadeira, que prostra 
o faraó e ergue os hebreus, que une de novo o 
céu e a terra inteira, pondo na treva humana a 
luz de Deus.
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.
Solo 1 - Na graça desta noite o vosso povo 
acende um sacrifício de louvor; acolhei, ó Pai 
Santo, o fogo novo: não perde, ao dividir-se, o 
seu fulgor.
Solo 2 - A cera virgem da abelha generosa ao 
Cristo ressurgido trouxe a luz. Eis de novo a coluna 
luminosa, que o vosso povo para o céu conduz.
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.

6 - e a eternidade (faz a incisão do segundo 
algarismo do ano em curso sobre o ângulo direito 
superior);
7 - a glória e o poder (faz a incisão do terceiro 
algarismo do ano em curso no ângulo esquerdo 
inferior);
8 - pelos séculos sem fim. Amém (faz a incisão 
do quarto algarismo do ano em curso no ângulo 
direito inferior).
Feita a incisão da cruz e dos outros sinais, o presidente aplica 
no Círio cinco cravos, formando uma cruz, dizendo:

1 - Por suas santas chagas
2 - suas chagas gloriosas
3 - o Cristo Senhor
4 - nos proteja
5 - e nos guarde. Amém.
O presidente acende o Círio Pascal com o fogo novo e, em 
seguida, ergue-o, dizendo:

Presidente - A luz do Cristo que ressuscita 
resplandecente dissipe as trevas de nosso coração 
e de nossa mente.

3. Procissão do Círio
Presidente - A chama do Círio Pascal é o símbolo 
do Cristo Ressuscitado que iluminará os nossos 
passos. Em silêncio, vamos acender nossas velas 
no Círio, e como Povo de Deus que caminha rumo 
à salvação, iniciemos nossa procissão.
O presidente segue à frente levando o Círio e em três momentos 
canta o refrão, e todos repetem.

(D.R.)
Solo - A luz de Cristo! (3x) 
Todos - Demos graças a Deus. (3x) 

4. Proclamação da Páscoa (Missal Romano)

Chegando ao local da vigília, estando a Igreja com as luzes 
apagadas, o Círio é colocado em local preparado e é incensado. 
Um casal entoa a Proclamação da Páscoa (“Exulte”). Todos 
mantêm suas velas acesas.

(CD Cantos da Semana Santa)
Solo 1 - Exulte o céu e os anjos triunfantes, 
mensageiros de Deus, desçam cantando; façam 
soar trombetas fulgurantes, a vitória de um Rei 
anunciando.
Solo 2 - Alegre-se também a terra amiga, que 
em meio a tantas luzes resplandece; e, vendo 
dissipar-se a treva antiga, ao sol do eterno Rei 
brilha e se aquece.
Solo 1 - Que a mãe Igreja alegre-se igualmente, 
erguendo as velas deste fogo novo, e escute 
reboando, de repente, o aleluia cantado pelo 
povo.
 Solo - O Senhor esteja convosco!
 Todos - Ele está no meio de nós!
 Solo - Corações ao alto!
 Todos - O nosso coração está em Deus!
 Solo - Demos graças ao Senhor nosso Deus!
 Todos - É nosso dever e nossa salvação!
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Solo 1 - O Círio que acendeu as nossas velas possa 
esta noite toda fulgurar; misture sua luz à das 
estrelas, cintile quando o dia despontar.
Solo 1 e 2 - Que ele possa agradar-vos como o 
Filho, que triunfou da morte e vence o mal. Deus, 
que ascende no seu brilho, e um dia voltará sol 
triunfal!
Todos - Ó noite de alegria verdadeira, que une 
de novo o céu e a terra inteira.

Acendem-se todas as luzes e apagam-se as velas, em silêncio, 
todos se sentam e inicia a Liturgia da Palavra.

Leituras do Antigo Testamento 

5. Leitura do Livro do Gênesis (1, 1.26-31a)

6. Salmo Responsorial (103) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C - Vol. I) 
Enviai o vosso Espírito, Senhor, (bis) e da terra 
toda a face renovai. (bis)
- Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Ó meu Deus 
e meu Senhor, como sois grande! De majestade 
e esplendor vos revestis e de luz vos envolveis 
como num manto.
- A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme 
pelos séculos sem fim; os mares a cobriam como 
um manto, e as águas envolviam as montanhas.
- Fazeis brotar em meio aos vales as nascentes 
que passam serpeando entre as montanhas; às 
suas margens vêm morar os passarinhos, entre 
os ramos eles erguem o seu canto.
- De vossa casa as montanhas irrigais, com vossos 
frutos saciais a terra inteira; fazeis crescer os  
verdes pastos para o gado e as plantas que são 
úteis para o homem.
- Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que 
sabedoria em todas elas! Encheu-se a terra com as 
vossas criaturas! Bendize, ó minha alma, ao Senhor!

7. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno 
e todo-poderoso, que dispondes de modo 
admirável todas as vossas obras, dai aos que 
foram resgatados pelo Vosso Filho a graça de 
compreender que o sacrifício do Cristo, nossa 
Páscoa, na plenitude dos tempos, ultrapassa 
em grandeza a criação do mundo realizada no 
princípio. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

8. Leitura do Livro do Êxodo (14, 15 - 15, 
1 - capítulo 14, versículo 15 até o capítulo 
15, versículo 1)

9. Salmo Responsorial (Ex 15) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C - Vol. I)
Cantemos ao Senhor que fez brilhar a sua glória! 
(bis)

- Ao Senhor quero cantar, pois fez brilhar a sua 
glória: precipitou no mar Vermelho o cavalo e 
o cavaleiro! O Senhor é minha força, é a razão 
do meu cantar, pois foi ele neste dia para mim 
libertação! Ele é meu Deus e o louvarei, Deus de 
meu pai, e o honrarei.
- O Senhor é um Deus guerreiro, o seu nome é 
“Onipotente”: os soldados e os carros do Faraó 
jogou no mar, seus melhores capitães afogou no 
mar Vermelho,
- Afundaram como pedras e as ondas os cobriram. 
Ó Senhor, o vosso braço é duma força insuperável! 
Ó Senhor, o vosso braço esmigalhou os inimigos!
- Vosso povo levareis e o plantareis em vosso 
Monte, no lugar que preparastes para a vossa 
habitação, no Santuário construído pelas 
vossas próprias mãos. O Senhor há de reinar 
eternamente, pelos séculos!

10. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, todo-
poderoso, vemos brilhar ainda em nossos dias as 
vossas antigas maravilhas. Como manifestastes 
outrora o vosso poder, libertando um só povo da 
perseguição do Faraó, realizais agora a salvação 
de todas as nações, fazendo-as renascer nas 
águas do batismo. Concedei a todos os seres 
humanos tornarem-se filhos de Abraão e 
membros do Vosso povo eleito. Por Cristo, nosso 
Senhor. Amém.

11. Leitura do Livro do Profeta Isaías (55, 
1-11)

12. Salmo Responsorial (Is 12) 
(CD Cantando os Salmos - Ano C - Vol. I)
Com alegria bebereis do manancial da salvação. 
(bis)
- Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo; 
o Senhor é minha força, meu louvor e salvação. 
Com alegria bebereis do manancial da salvação.
- E direis naquele dia: “Dai louvores ao Senhor, 
invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, 
entre os povos proclamai que seu nome é o mais 
sublime.
- Louvai cantando ao nosso Deus, que fez 
prodígios e portentos, publicai em toda a terra 
suas grandes maravilhas! Exultai cantando 
alegres, habitantes de Sião, porque é grande em 
vosso meio o Deus Santo de Israel!”

13. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Deus eterno e 
todo-poderoso, única esperança do mundo, 
anunciastes pela voz dos profetas os mistérios 
que hoje se realizam. Aumentai o fervor do 
vosso povo, pois nenhum dos vossos filhos 
conseguirá progredir na virtude sem o auxílio 
da Vossa graça. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

Deus nos fala
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14. Hino do Glória
Presidente - Nesta noite santa em que ressoa o 
anúncio pascal da vitória de Cristo sobre o pecado 
e a morte, jubilosos, entoemos o Hino do Glória.
(CD Missa Sertaneja I)
Glória a Deus, Glória a Deus, Glória a Deus, 
Glória a Deus lá nas alturas. (bis) 
1 - Glória a Deus nas alturas, Paz na terra aos 
seus amados. Senhor Deus, rei dos céus, Deus 
Pai todo-poderoso: nós vos louvamos, Vos 
bendizemos, adoramos, Vos glorificamos.
2 - Nós aqui vos damos graças pela vossa imensa 
glória. Senhor nosso Jesus Cristo, és o Filho 
Unigênito Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Tu és 
Filho de Deus Pai.
3 - Vós que tirais o pecado do mundo, tende 
piedade de nós. Vós que tirais o pecado do 
mundo, acolhei a nossa súplica. Vós, que estais 
à direita do Pai, tende piedade, piedade de nós.
4 - Só vós sois o Santo. Só vós o Senhor. Só vós o 
Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na 
glória de Deus Pai. Amém.

15. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Ó Deus, que 
iluminais esta noite santa com a glória da 
ressurreição do Senhor, despertai na vossa Igreja 
o espírito filial para que, inteiramente renovados, 
vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor 
Jesus Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito 
Santo. Amém.

Leituras do Novo Testamento 
Esta leitura poderá ser proclamada por alguém da Pastoral 
do Batismo.

16. Leitura da Carta de São Paulo aos 
Romanos (6, 3-11)

17. Salmo Responsorial (117) (CD Tríduo Pascal II)
Aleluia, Aleluia, Aleluia. Bis)
 - Dai graças ao Senhor, porque ele é bom! Eterna 
é a sua misericórdia! A casa de Israel agora o diga: 
“Eterna é a sua misericórdia” 
- A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão 
direita do Senhor me levantou, a mão direita do 
Senhor fez maravilhas! Não morrerei, mas ao 
contrário, viverei para cantar as grandes obras 
do Senhor!
- A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se 
agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito 
tudo isso: Que maravilhas ele fez a nossos olhos.

Após o Salmo 117, proclama-se o Evangelho.

18. Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo São Lucas (24, 1-12)

19. Partilha da Palavra

20. Bênção da água
Onde não houver pia batismal, colocar um recipiente grande 
de vidro sobre uma mesinha. Algumas pessoas da Pastoral do 
Batismo (se houver), com vestes brancas, entram com jarros 
contendo água e se colocam ao redor da pia batismal ou do 
recipiente, enquanto se canta a ladainha. 

Presidente -  Pela intercessão dos Santos(as) de 
Deus, peçamos que a Vossa graça desça sobre 
nós, e em todos que renasceram pelo Batismo.
(D.R.)
Solo: Kyrie eleison.               Todos: Kyrie eleison.
Solo: Christie eleison.          Todos: Christie eleison.
Solo: Kyrie eleison.                Todos: Kyrie eleison.
- Santa Maria Mãe de Deus            Rogai por nós.
Santos Anjos de Deus           Rogai por nós.
São José                   Rogai por nós.
São João Batista               Intercedei por nós.
- São Mateus            Rogai por nós.
São Marcos            Rogai por nós.
São Lucas            Rogai por nós.
São João                Intercedei por nós.
- São Pedro e São Paulo          Rogai por nós.
Santo André                  Rogai por nós.
São Judas e São Tiago           Rogai por nós.
São Sebastião                             Intercedei por nós.
- Santo Estevão e São Lourenço           Rogai por nós.
Santo Agostinho            Rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia           Rogai por nós.
São Gregório e São Basílio            Intercedei por nós.
- Santas Perpétua e Felicidade             Rogai por nós.
Santa Inês e Santa Luzia          Rogai por nós.
Santa Clara de Assis e Santa Paulina  
                                                                    Rogai por nós.
Santo Antônio e São Benedito   
                                                            Intercedei por nós.
- São Francisco e São Domingos          Rogai por nós.
São João Bosco              Rogai por nós.
São João Maria Vianney           Rogai por nós.
São Geraldo Magela                        Intercedei por nós.
- São João Paulo II                                    Rogai por nós.
São João XXIII                                     Rogai por nós.
São José de Anchieta          Rogai por nós.
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão                    
                                                            Intercedei por nós. 
- Santa Catarina             Rogai por nós.
Santa Dulce dos Pobres          Rogai por nós.
Santa Rita de Cássia           Rogai por nós.
Santa Teresinha do Menino Jesus             

Intercedei por nós.

Nossa resposta
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- São Jerônimo                         Rogai por nós.
São Paulo da Cruz         Rogai por nós.
Santos Mártires de nossos tempos     
                                                                    Rogai por nós.
Todos os Santos e Santas de Deus               

Intercedei por nós.

- Sede-nos propício               Ouvi-nos, Senhor.
Para que nos livreis de todo mal  
                                                         Ouvi-nos, Senhor.
Para que nos livreis de todo pecado                   

Ouvi-nos, Senhor.
Para que nos livreis da morte eterna    

Ouvi-nos, Senhor.

- Pela vossa encarnação            Ouvi-nos, Senhor.
- Pela vossa ressurreição             Ouvi-nos, Senhor.
- Pela efusão do Espírito Santo       

Ouvi-nos, Senhor.
- Apesar de nossos pecados                

Ouvi-nos, Senhor.
Cantar as duas estrofes seguintes somente se houver Batismo. 
Finalizar a ladainha com as invocações: Cristo ouvi-nos, Cristo 
atendei-nos. 

- Para que santifiqueis com vossa graça esta água 
onde renascerão os vossos filhos.         
                          Ouvi-nos, Senhor.
- Jesus, Filho de Deus vivo             Ouvi-nos, Senhor.
- Cristo, ouvi-nos.        Cristo, ouvi-nos.
- Cristo, atendei-nos.              Cristo, atendei-nos.
A cada parte da oração seguinte, as pessoas derramam a água 
da jarra dentro da pia batismal ou do recipiente. Se possível, 
quem preside canta a oração sobre a água.

Presidente - Bendito sejais vós, Senhor, Deus 
do universo, porque, pelos sinais visíveis dos 
sacramentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao 
longo da história da salvação Vós vos servistes 
da água para fazer-nos conhecer a graça do 
Batismo.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor!

Presidente - Bendito sejais vós, Deus criador do 
universo, porque já na origem do mundo vosso 
Espírito pairava sobre as águas para que elas 
concebessem a força de santificar.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor! 

Presidente - Bendito sejais vós, Deus da Aliança, 
que nas próprias águas do dilúvio prefigurastes 
o nascimento da nova humanidade, de modo 
que a mesma água sepultasse os vícios e fizesse 
nascer a santidade.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor! 

Presidente - Bendito sejais, Deus de nossos 
pais, porque concedestes aos filhos de Abraão 
atravessar o Mar Vermelho a pé enxuto para 
que, livres da escravidão, prefigurassem o povo 
nascido da água do batismo.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor! 

Presidente - Bendito sejais, Deus, Pai de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, porque quisestes que vosso 
Filho, ao ser batizado nas águas do Jordão, fosse 
ungido com o Espírito Santo.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor!

Presidente - Pendente da cruz, permitistes que do 
seu coração aberto pela lança corresse sangue e 
água, anunciando os sacramentos da Igreja. Após 
sua ressurreição, quisestes que ele ordenasse aos 
apóstolos: “Ide, fazei discípulos meus todos os 
povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo”.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor! 

Presidente - Olhai, agora, ó Pai, a vossa Igreja 
e fazei brotar para ela a água do batismo. Que 
o Espírito Santo dê, por esta água, a graça do 
Cristo, a fim de que o ser humano, criado a vossa 
imagem e semelhança, seja lavado da antiga 
culpa, pelo batismo, e renasça pela água e pelo 
Espírito Santo para uma vida nova.
Todos: Fontes de água viva, bendigam ao 
Senhor! 

Colocando o Círio dentro da água, conclui a oração.

Presidente - Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso 
Filho desça sobre esta água a força do Espírito 
Santo. E todos os que, pelo batismo, forem 
sepultados na morte com Cristo, ressuscitem 
com Ele para a vida. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Amém.

Todos acendem as velas, enquanto se canta.

(Pe. Ney Brasil Pereira) 

Brilhe a vossa luz, brilhe para sempre, sejam 
luminosas vossas mãos e as mentes. Brilhe a 
vossa luz, brilhe a vossa luz! (bis) 
1 - Vós sois a luz do mundo, a todos aclarai! 
Afugentando as trevas, ao Pai glorificai! 
2 - A vossa luz é o Cristo que dentro em vós está: 
Via, Verdade e Vida, Ele vos guiará! 
3 - Rompendo o jugo iníquo, banindo a opressão, 
a vossa luz rebrilha e as trevas fugirão! 
4 - Ninguém a luz acende deixando-a se esconder: 
vossa luz ilumine, faça a vida vencer!
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21. Renovação das promessas do Batismo
Presidente - Como batizados, a partir do anúncio 
pascal desta noite, somos convidados a morrer 
para o pecado e ressurgir para uma vida nova 
com Cristo. Por isso, renovemos os nossos 
compromissos batismais.
Presidente - Para viver na liberdade de Filhos de 
Deus, vocês renunciam ao pecado?
Todos - Sim, renuncio!
Presidente - Para viver como irmãos, vocês 
renunciam a tudo o que causa desunião?
Todos - Sim, renuncio!
Presidente - Para seguir Jesus Cristo, vocês 
renunciam ao demônio, autor e princípio do 
pecado?
Todos - Sim, renuncio!
Presidente - Renovados pela Ressurreição de 
Cristo, professemos a nossa fé. Creio em Deus 
Pai...
Se na comunidade houver batizado, este é o momento. Onde 
não houver, os ministros ou a equipe de batismo, juntamente 
com o presidente, fazem a aspersão com a água, enquanto 
se canta.

(Reginaldo Veloso) 
1 - Eu vi, eu vi, vi foi água a manar, do lado direito 
do Templo a jorrar: 
Amém, amém, amém, aleluia! (bis) 
2 - E quantos foram por ela banhados, cantaram 
o canto dos que foram salvos: 
3 - Louvai, louvai e cantai ao Senhor, porque ele 
é bom e sem fim, seu amor: 
4 - Ao Pai a glória e ao Ressuscitado e seja o Divino 
pra sempre louvado! 
5 - Quão grande, ó Deus, é a vossa bondade. 
R.: Senhor, eu vos peço, ouvi-me, escutai-me!
-----------------------------------------------------------------------------------
(Ione Buyst - D. R.)
Banhados em Cristo, somos uma nova criatura. 
As coisas antigas já se passaram, somos nascidos 
de novo. Aleluia, aleluia, aleluia!

22. Apresentação dos Dons
Presidente - Nesta noite santa em que renovamos 
nossas promessas batismais, somos convidados 
a rever nossa vida de cristãos e colocar nossos 
dons a serviço da Igreja e da sociedade, sendo 
sinais de Cristo Ressuscitado para aqueles que 
perderam a esperança. Estendendo as mãos para 
o Círio Pascal, cantemos.
(Pe. José Weber)
Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em 
mim brilhou, jamais se esconda e não se apague 
em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu 
amor ajude o meu irmão a caminhar guiado por 
tua mão, em tua lei, em tua luz, Senhor!

23. Canto das Oferendas 
(Frei José Moacir Cadenassi - Pe. Ney Brasil)
1 - Neste dia preparamos o banquete do Cordeiro: 
uma grande alegria reinará no mundo inteiro!
Partilhamos, nesta mesa, o nosso amor como 
gesto que afugenta pranto e dor: eis a prece 
favorável, ó Senhor, que se eleva como incenso, 
nosso louvor!
2 - Que o amor seja agradável qual perfume 
precioso e o prazer da convivência seja fruto 
saboroso! 
3 - Permaneçam a esperança, mais a fé e a 
caridade, e vejamos, neste mundo, novo chão, 
nova cidade!

24. Louvação
Presidente - Cantemos nossos louvores ao Pai, 
celebrando a noite principal da comunidade 
cristã, a Vigília Pascal, Mãe de todas as vigílias, 
renovando nossa esperança no Ressuscitado. 
(Marcos Campus - Frei Telles Ramon)
1 - Suba aos céus o nosso louvor, aleluia, aleluia! 
Cristo vivo, o intercessor, aleluia, aleluia!
2 - Superou a corrupção, aleluia, aleluia! Deu-nos 
vida em profusão, aleluia, aleluia!
3 - E por nós se entregou, aleluia, aleluia! Nova 
Páscoa inaugurou, aleluia, aleluia!
4 - És da morte o vencedor, aleluia, aleluia! És do 
mundo o Redentor, aleluia, aleluia!
5 - Ressurgido, sobe aos céus, aleluia, aleluia! De 
onde voltará aos seus, aleluia, aleluia!
6- Confiantes, rezamos co’amor, aleluia, aleluia! A 
oração que ele mesmo ensinou, aleluia, aleluia!

Neste momento, em silêncio, os ministros trazem o Pão 
Consagrado, onde houver, para o altar. Conforme o Doc. 108, 
CNBB - Roteiro 2. Este não é momento de Adoração!

25. Pai Nosso
Presidente - Repletos de alegria pela ressurreição 
gloriosa de Cristo, rezemos com amor e confiança 
a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai 
Nosso...

26. Canto de Comunhão (se houver) 
(Pe. José Freitas Campos)
É Sangue o que era vinho, é Corpo o que era pão. 
Cristo venceu o tormento, é nosso sustento e se 
faz comunhão. (2x)
1 - Às núpcias do Cordeiro,/ em brancas vestes 
vamos./ Transpondo o Mar Vermelho,/ ao Cristo 
Rei cantamos.

Ação de Graças

Coleta Fraterna

Deus nos faz irmãos
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2 - Por nós, no altar da cruz, seu Corpo ofereceu./ 
Comendo deste pão,/ nascemos para Deus.
3 - O Cristo, nossa Páscoa, morreu como um 
Cordeiro./ Seu Corpo é nossa oferta,/ pão vivo 
e verdadeiro.
4 -  Da morte o Cristo volta,/ a vida é seu troféu./ 
O injusto traz cativo,/ e a todos abre o céu.
5 - Jesus, pascal Cordeiro,/ em Vós se alegra o povo,/ 
que, livre pela graça,/ em Vós nasceu de novo.
6 - Seu Sangue, em nossas portas,/ afasta o anjo 
irado,/ das mãos de um rei injusto,/ seu povo é 
libertado.

27. Oração 
Presidente - Oremos - (silêncio) - Senhor, Deus da 
vida, que a alegria desta Vigília Pascal permaneça 
em nossos corações. Pela graça desta comunhão 
firmai nossos passos no direito e na justiça, 
tornai-nos alegres testemunhas da Ressurreição. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

28. Breves Avisos
- Amanhã, Domingo da Páscoa, participemos com 
alegria das Celebrações com muita fé no Cristo 
que morreu e ressuscitou por nós.

29. Bênção
Presidente - Que o Deus todo-poderoso vos 
abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja 
contra todo pecado. Amém.
- Aquele que vos renova para a vida eterna, pela 
ressurreição do Seu Filho vos enriqueça com o 
dom da imortalidade. Amém.
- E vós que, transcorridos os dias da Paixão do 
Senhor, celebrai com alegria a Festa da Páscoa, 
possais chegar exultantes à festa das eternas 
alegrias. Amém.
- Abençoe-vos Deus da Luz. Pai e Filho e Espírito 
Santo. Amém.
- Levai a todos a alegria do Senhor Ressuscitado. 
Ide em paz! O Senhor ressuscitou realmente! 
Aleluia!
Todos - Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! 

30. Canto Final (Pe. Ney Brasil Pereira) 

O Senhor ressurgiu aleluia, aleluia! É o Cordeiro 
pascal, aleluia, aleluia! Imolado por nós, aleluia, 
aleluia! É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu 
aleluia! 
1 - O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança 
realizou: vencida a morte para sempre, triunfa a 
vida eternamente!

Meditando a Palavra de Deus

A luz que ilumina esta noite é a luz eterna do 
Ressuscitado. Desde o primeiro instante da 
criação, era ela que tudo alumiava. Mas ainda 
não sabíamos que ela se chamava Jesus Cristo, 
luz do mundo. Renovando, nesta noite, a nossa 
adesão amorosa a Ele pelo Batismo desejamos 
ardentemente que somente sua luz de verdade 
e caridade nos guie em todos os passos de 
nossa vida e conduza nossa Igreja. Que a água 
que tocamos nesta noite, recordando nosso 
Batismo, sepulte, definitivamente, o homem 
velho marcado pelo pecado e pelas injustiças. 
Que ressurjamos renovados e recriados dessas 
águas. Que elas transformem nossa Igreja em 
um rio caudaloso de bênção e fecundidade 
para toda humanidade. A abundância do Pão 
da Palavra divina que hoje partilhamos e o Pão 
do Céu, novo Maná, que nos alimentam nesta 
noite, façam de cada um de nós, alimento de 
consolação e de alegria para todos os que 
nestes dias desejamos uma boa Páscoa. O 
Ressuscitado é o noivo esperado por Israel 
que, agora nestes tempos que são os últimos, 
desposou em Aliança Eterna a sua Igreja. 
Essa é a definitiva Páscoa que aqui nesta 
mesa do Cordeiro celebramos. Na mesa do 
Senhor, ouvindo sua Palavra e comendo seu 
próprio corpo, abre-se uma passagem de fé 
que já nos une à Pascoa da plenitude nos 
céus. O Ressuscitado se faz aqui presente. 
Ele pode ser visto e ser tocado pelos olhos 
da fé. Experimentando sua presença litúrgica, 
espiritual e mística, mergulhamos em sua vida 
para que dela brote em cada um de nós e em 
toda a Igreja o testemunho pronto e fiel da 
verdade do Santo Evangelho. Para isso, nos 
alimentamos dele, nos reunimos ao redor dele, 
nos tornamos o corpo dele, estendido sobre as 
carências e misérias da humanidade. Ele é o 
Senhor, nossa salvação, luz de todos os povos e 
nações, de todas as raças e culturas. Acolhê-Lo 
ou rejeitá-Lo é decisão de cada um de nós. A 
escolha é nossa, e suas consequências também. 
Bendito seja o Senhor, o Cristo ressuscitado!

(Roteiros  Homiléticos -  CNBB)

- Bênção da Casa
Em um domingo do Tempo Pascal, antes do almoço, a família se 
reúne com parentes e amigos. Arrumar uma mesa com toalha, 
flores, Bíblia aberta, vela acesa, recipiente com água benta e 
um ramo para aspersão.

Pai: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 
Amém.

Mãe: A paz esteja nesta casa e no coração de 
todos nós!

Deus nos envia
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Pai e Mãe: Senhor Jesus, olhai com bondade 
por nós que humildemente pedimos vossa 
bênção. Abençoai nossa casa, abençoai nossos 
filhos e dai saúde a todos nós. Que nunca falte 
o alimento de cada dia. Sede o refúgio para os 
que aqui moram, companheiro dos que saem, 
amigo dos que entram. Dai-nos sempre vossa 
paz! Amém.

Pai: Que esta água abençoada nos lembre o 
nosso batismo e o Cristo que nos salvou por 
sua morte e ressurreição. Amém.
A mãe asperge água benta com o ramo em todas as pessoas 
e todos os cômodos da casa, enquanto se canta.

(Pe. Zezinho)
Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, 
Senhor, a minha também. (bis)

Mãe: Que a paz de Cristo reine em nossos 
corações e que sua Palavra nos guie em todos 
os momentos da vida. Que o Senhor nos proteja 
e nos livre de todo mal. Amém.

Pai e Mãe: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso: 
Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.
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Todos: Bendito seja Deus que nos reuniu no 
amor de Cristo.

Mãe: Vamos dirigir nossa oração a Cristo 
Ressuscitado. Ele que nasceu da Virgem Maria 
e habitou entre nós permaneça sob este teto 
abençoando e protegendo a todos, alimentando 
em nós a caridade fraterna, participando das 
alegrias e aliviando nossas tristezas.

Pai: Vamos ouvir a Palavra de Deus no Santo 
Evangelho escrito por São Lucas (10, 38-42).   

(Ler na Bíblia) 

- Salmo 112 (111) 
Filho(a): Feliz o homem que respeita o Senhor.
- Feliz quem respeita o Senhor e ama com carinho 
a sua lei! Sua descendência será forte na terra, 
abençoada a geração de quem é reto.
- Haverá glória e riqueza em sua casa, e permanece 
para sempre o bem que fez. É correto, generoso 
e compassivo, como a luz que brilha nas trevas 
para os justos.
- Feliz quem é caridoso e prestativo, que resolve 
seus negócios com justiça, porque jamais 
vacilará quem é justo, sua lembrança permanece 
eternamente.
- Ele não teme receber notícias más, em Deus 
seu coração está seguro. Seu coração está 
tranquilo e nada teme, e confusos há de ver 
seus inimigos.

Mãe: Vamos suplicar com gratidão e fé ao 
Senhor do céu e da terra pelas nossas famílias.
Todos: Atendei nossos pedidos. 

Avô: Senhor, santificai a vida de nossas famílias 
e dignai-vos ficar conosco nesta casa. Nós vos 
pedimos.

Avó: Senhor, concedei que todos os habitantes 
desta casa se transformem numa verdadeira 
habitação do Espírito Santo. Nós vos pedimos.

Tia: Senhor, concedei que nossa família tenha 
uma vida alimentada por Vossa Palavra e, 
afastada de toda desunião, vos sirva com amor 
e alegria. Nós vos pedimos.

Filho: Senhor, amparai todos os necessitados 
para que consigam, com nossa ajuda, uma 
moradia digna. Nós vos pedimos.

Pai: Rezemos a oração que Jesus Cristo nos 
ensinou: Pai Nosso...
A mãe e o pai, de mãos estendidas, fazem a seguinte oração:


