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Vigília Pascal Noite do Sábado Santo - 03/04/2010

“Celebração da Luz”
DEUS NOS REÚNE
1. SAUDAÇÃO
Dir.: Meus irmãos e irmãs. Nessa noite santa,
em que nosso Senhor Jesus Cristo passou da
morte à vida, a Igreja convida os seus filhos
a se reunirem em vigília e oração. Se comemorarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua
Palavra, podemos ter a firme esperança de
participar do seu triunfo sobre a morte e de
sua vida em Deus.
2. ORAÇÃO SOBRE O FOGO NOVO
Ó DEUS, QUE PELO TEU FILHO TROUXESTE
ÀQUELES QUE CRÊEM O CLARÃO DA TUA
LUZ, NÓS TE SUPLICAMOS: ABENÇOAI ESTE
NOVO FOGO. CONCEDE QUE A FESTA DA
PÁSCOA ACENDA EM NÓS O DESEJO DO
CÉU, QUE POSSAMOS CHEGAR PURIFICADOS À FESTA DA LUZ ETERNA, POR CRISTO
NOSSO SENHOR.
3. PREPARAÇÃO DO CÍRIO PASCAL
Apontando gradativamente para as hastes
da cruz, as letras e os números, aquele que
preside diz:
No sinal da cruz do Círio: “Cristo ontem e hoje/
Princípio e fim”.
Nas letras: “Alfa/ e Ômega”.
Nos números do ano: “A ele o tempo/ e a
eternidade/ a glória e o poder/ pelos séculos
sem fim. Amém.
4. INCISÃO DOS CRAVOS NO CÍRIO

Colocando os cravos em cada ponta da cruz
do Círio, aquele que preside diz:
Em cima: “Por suas santas chagas”
Ao meio: “suas chagas gloriosas”
Em baixo: “o Cristo Senhor”
À esquerda: “nos proteja”
À direita: “e nos guarde. Amém”.
Acendimento das velas da assembléia: 1268,
1269 (CD7)
Dir.: Conforme advertência do Evangelho (Lc
12, 35ss), tendo nas mãos lâmpadas acesas,
sejamos como os que esperam o Senhor para
que, ao voltar, nos encontre vigilantes e nos
faça sentar a sua mesa, portanto, acendamos
nossas velas na luz do próprio Cristo!
5. Procissão com o Círio até a igreja cantando
“EIS A LUZ DE CRISTO” e a assembleia responde “DEMOS GRAÇAS A DEUS” (três vezes).
Proclamação da Páscoa (“Exulte”, 936 (CD
12), 937 (CD 1) ou 938 (CD 22).
Dir.: Irmãos e irmãs, tendo iniciado solenemente
esta vigília, ouçamos no recolhimento desta
noite a Palavra de Deus. Vejamos como ele
salvou outrora o seu povo e nos últimos tempos
enviou seu Filho como Redentor. Peçamos
que o nosso Deus leve à plenitude a salvação
inaugurada na Páscoa.
5. PRIMEIRA LEITURA “A CRIAÇÃO”: Gn 1,
1-2, 2 ou 1, 1.26 – 31a
SALMO: 103
Enviai o vosso Espírito Senhor/ e da terra toda
a face renovai.

ORAÇÃO DO DIA
Oremos. (Pausa) Ó DEUS, QUE ILUMINAS ESTA
NOITE SANTA COM A GLÓRIA DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR, DESPERTA NA TUA IGREJA
O ESPÍRITO FILIAL PARA QUE, INTEIRAMENTE
RENOVADOS, TE SIRVAMOS DE TODO CORAÇÃO.
POR NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, TEU FILHO,
NA UNIDADE DO ESPÍRITO SANTO. AMÉM!

DEUS NOS FALA
ORAÇÃO
Oremos: Ó DEUS, ADMIRÁVEL NA CRIAÇÃO
DO SER HUMANO E MAIS ADMIVÁVEL AINDA
NA SUA REDENÇÃO, DA-NOS A SABEDORIA DE
RESISTIR AO PECADO E CHEGAR À ETERNA
ALEGRIA. POR CRISTO, NOSSO SENHOR. AMÉM!

9. QUARTA LEITURA: Rm 6, 3-11
10. Convite ao Aleluia e Aclamação ao Evangelho 425 (CD18) 427 (CD1)
Mc 16,1-7

6. SEGUNDA LEITURA “SACRIFÍCIO DE
ABRAÃO”: Gn 22, 1-18

11. Partilha da Palavra
12. LITURGIA BATISMAL

SALMO:15

Dir.: Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos
sobre esta água a bênção de Deus Pai onipotente,
para que em Cristo sejam reunidos aqueles que
renasceram pelo batismo. Renovemos também
as nossas promessas batismais para que morra
em nós o pecado e Cristo seja tudo em todos.

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio!
ORAÇÃO
Oremos: Ó DEUS, PAI DE TODOS OS FIÉIS,
MULTIPLICASTE POR TODA A TERRA OS FILHOS DA PROMESSA, DERRAMANDO SOBRE
ELES A GRAÇA DE SEREM TEUS FILHOS.
CONCEDE-NOS A GRAÇA DE CORRESPONDERMOS AO TEU CHAMADO. POR CRISTO,
NOSSO SENHOR. AMÉM!

Oração sobre a água
Dir.: Senhor nosso Deus, que sempre velas por
teu povo nesta noite santa em que celebramos a
maravilha da nossa redenção, nós te pedimos:
abençoa esta água que será aspergida sobre
nós. Foste tu que a criaste para fecundar a
terra, para lavar nossos corpos e refazer nossas
forças. Também a fizeste instrumento da tua
misericórdia: por ela libertaste teu povo do
cativeiro e aplacaste no deserto a sua sede; por
ela os profetas anunciaram tua aliança; por ela,
finalmente, consagrada pelo Cristo no Jordão,
renovaste, pelo banho do novo nascimento, a
nossa natureza pecadora. Que esta água seja
para nós uma recordação do nosso batismo e
nos faça participar da alegria dos que foram
batizados na Páscoa. Por Cristo nosso Senhor.

7. TERCEIRA LEITURA “O ÊXODO”: Ex 14,
15-15, 1 (não dizer “Palavra do Senhor” ao
fim da leitura).
CÂNTICO DE MOISÉS: Ex 15 (824)
ORAÇÃO
Oremos: Ó DEUS, VEMOS BRILHAR AINDA EM
NOSSOS DIAS AS TUAS ANTIGAS MARAVILHAS.
COMO MANIFESTASTE OUTRORA O TEU PODER,
LIBERTANDO UM SÓ POVO DA PERSEGUIÇÃO
DO FARAÓ, REALIZA AGORA A SALVAÇÃO DE
TODAS AS NAÇÕES, FAZENDO-AS RENASCER
NAS ÁGUAS DO BATISMO. CONCEDE A TODOS
OS SERES HUMANOS TORNAREM-SE FILHOS
DE ABRAÃO E MEMBROS DOS TEU POVO
ELEITO. POR CRISTO NOSSO SENHOR. AMÉM!

TODOS: AMÉM!
Renovação das Promessas Batismo
Dir.: Para viver na liberdade dos filhos de Deus,
vocês renunciam ao pecado?
TODOS: Renuncio!
Dir.: Para viver como irmãos e irmãs, vocês
renunciam a tudo que possa desuni-los para
que o pecado não domine sobre vocês?
TODOS: Renuncio.

8. HINO DO GLÓRIA: 199 (CD 12) 206 (CD3)
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Dir.: Para seguir Jesus Cristo, vocês renunciam
ao demônio, autor e princípio do pecado?
TODOS: Renuncio.

Dir.: Reunidos no amor de Cristo Ressuscitado,
façamos ao Pai a oração que o Senhor mesmo
nos ensinou: Pai nosso...

Dir.: Vocês creem em Deus, Pai todo-poderoso,
criador do céu e da terra?
TODOS: Creio.

Dir.: Lembremos nesse instante, no íntimo dos
nossos corações, daquelas pessoas e lugares
que sofrem violência, onde não há condições de
diálogo e liberdade. Peçamos ao Senhor a sua
paz, e que pela comunhão que iremos participar,
tornemo-nos seus instrumentos de paz.

Dir.: Creem em Jesus Cristo, Filho unigênito
de Deus, nosso Senhor, que nasceu da Virgem
Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos
mortos e subiu ao céu?
TODOS: Creio.

Dir.: A paz do Senhor esteja com vocês!
Todos: O amor de Cristo nos uniu!
Dir.: Vamos nos saudar na paz do Cristo ressuscitado!

Dir.: Creem no Espírito Santo, na Santa Igreja
Católica, na comunhão dos Santos, na ressurreição dos mortos e na vida eterna?
TODOS: Creio.

16. SAUDAÇÃO DA PAZ: 597 (CD5) 608 (CD12)
17. COMUNHÃO: 765/ 766 (CD22)

Dir.: Ó Deus todo-poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela
água e pelo Espírito Santo nos concedeu o
perdão de todo pecado, guarde-nos em sua
graça para a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso
Senhor. Amém!

Oremos: Ó DEUS, DERRAME EM NÓS O TEU
ESPÍRITO DE CARIDADE, PARA QUE ALEGRES
PELA CELEBRAÇÃO DA PÁSCOA, PERMANEÇAMOS UNIDOS NO TEU AMOR. POR CRISTO
NOSSO SENHOR. AMÉM!

Aspersão: 1282 (CD7)
13. PRECES:

DEUS NOS ENVIA

(Preparadas pela equipe)
14. PARTILHA DOS DONS: 555/556 (CD1)
15. LOUVAÇÃO

18. NOTÍCIAS E AVISOS

Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: Ele está no meio de nós!

• Dia 10 de abril, às 16 h em Alfredo Chaves,
ordenação presbiteral do Diác. João Marcelo
dos Santos. Em preparação para a ordenação
sugerimos o tríduo vocacional nos dias 07/08
e 09, o material está disponível no site www.
aves.org.br.
• Amanhã às 15 h, início do Oitavário da Penha
– Área pastoral Serrana – Convento da Penha.

Dir.: Demos graças ao Senhor nosso Deus!
TODOS: É nosso dever e nossa salvação!
Dir.: Deus nosso Pai, com o coração em festa,
exultamos de alegria, pois em Jesus Cristo
manifestou-se o seu poder que é o amor sem
limites e a vida plena realizada. Em Cristo encontramos novo alento. É ele agora nossa
esperança viva, por isso, bendizemos o seu
nome por todos os séculos. Podemos caminhar
seguros, mesmo diante da instabilidade desse
mundo marcado pela violência, pelo medo, pois
temos um Sol que nunca tem ocaso e que nos
guia, teu amado Filho e nosso Senhor.

19. BÊNÇÃO FINAL
Dir.: O Senhor esteja com vocês!
TODOS: ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS!

Acolhe, ó Pai, através de Cristo teu Filho, na
força do Espírito Santo que nos reúne e faz um,
a nossa ação de graças.

Dir.: Deus de infinita bondade e poder que hoje
nos reuniu para celebrar a glorificação de Cristo
Ressuscitado dentre os mortos, conceda-nos
sua bênção e as alegrias pascais nessa vida
para um dia gozarmos da imortalidade na glória
de Cristo Jesus. Em nome do Pai e do Filho e
do Espírito Santo.

CANTO: 284 / 323 / 1151 (CD18)

TODOS: AMÉM.
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Dir.: Irmãos e irmãs, vamos em paz e que o
Senhor nos acompanhe. Aleluia, Aleluia!
TODOS: GRAÇAS A DEUS. ALELUIA, ALELUIA!
CANTO FINAL: 813 (CD1) 1230

ORIENTAÇÕES
• Preparando o espaço - O presbitério
esteja todo de branco, ornado com flores,
dando destaque ao círio pascal. Seja este
colocado em destaque (ou ao lado da Mesa
da Palavra).
• Prepare-se com antecedência uma mesa
para a realização da Liturgia Batismal e vaso
digno para a bênção da água; se for costume, preparar incensório, brasa e incenso.
• Fora da Igreja, preparar uma bonita fogueira. Enquanto não inicia a celebração
da luz, pode-se cantar refrãos meditativos
ou cantos populares.
• Bênção do fogo e preparação do círio
- Após a preparação e acendimento do
círio, se acende as velas do povo, e se
seguem em procissão até o interior da
igreja, fazendo três paradas. O presidente,
que vai à frente com o círio pascal, canta em
cada parada: “Eis a luz de Cristo” e o povo
responde junto “Demos graças a Deus”.
• Ao chegar, todos com velas acesas nas
mãos, se canta a proclamação da Páscoa.
• Terminada a celebração da luz, todos
apagam suas velas e se recolhem para
escuta da Palavra.
• Hino do Glória (Acompanhado com repicar dos sinos)
• Convite ao “Aleluia” - Sugerimos que uma
criança (que lembra a vida nova, novidade)
ou outra pessoa vestida de branco (o texto
pode ser decorado por mais de uma pessoa
também) entre pela igreja recitando o texto
a baixo que é de Santo Agostinho. Logo,
depois se canta o Aleluia para aclamar o

Evangelho:
Cantemos Aleluia, ainda inseguros na terra,
para podermos cantá-lo um dia no céu em
plena segurança. Mas porque estamos
inseguros? Não queres que me sinta inseguro quando leio: “Porventura não é uma
tentação a vida do homem sobre a terra?”
Não queres que me sinta inseguro onde as
tentações são tão frequentes que a própria
oração nos obriga a repetir: “Perdoainos as nossas ofensas assim como nós
perdoamos a quem nos tem ofendido?”.
Todos os dias pedimos perdão e todos
os dias cometemos ofensas. Queres que
me sinta seguro na terra, onde todos os
dias peço perdão dos pecados e proteção
dos perigos? E contudo, irmãos, mesmo
no meio dos males, cantemos Aleluia ao
bom Deus que nos livra do mal.
Também aqui, rodeados de perigos e tentações, cantemos todos Aleluia. O homem
é pecador, mas Deus é fiel.
Oh ditoso Aleluia do céu, plenamente seguro, livre de toda a adversidade! Ali não
haverá nenhum inimigo nem se perderá nenhum amigo. Ressoam no céu os louvores
de Deus; ressoarão na terra os louvores de
Deus. Mas aqui são cantados por homens
inseguros; lá em plena segurança; aqui,
pelos que hão de morrer; lá, pelos que já
são imortais; aqui, pelos que vivem na
esperança; lá, pelos que já possuem a
realidade; aqui, pelos que são ainda peregrinos; lá, pelos que já chegaram à pátria.
Cantemos agora, meus irmãos e irmãs,
não para gozar o repouso, mas para aliviar
a fadiga. Como costumam cantar os caminhantes: canta, mas caminha; Avança,
progride no bem. Tu se progrides, caminhas.
Canta e caminha (SANTO AGOSTINIHO em
Saltério Litúrgico [comentário de Santo Agostinho ao livro de Apocalipse] p.p. 231-232).
• O Círio Pascal ficará será aceso em todas
as celebrações até Pentecostes. Depois
deve ser guardado e usado apenas nos
momentos previstos.
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