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Nº 2308 – Ano A – Branco
VIGÍLIA PASCAL – 19/4/2014

DEUS NOS REÚNE
1. INTRODUÇÃO
Anim.: Estamos no ponto alto do Ano Litúrgico. A Vigília Pascal é a mãe de todas as
celebrações do ano: ela dá vigor ao povo
caminhante, fortalece a fé e nutre a esperança. Com os corações jubilosos, celebremos
a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte
e manifestemos a alegria da sua Páscoa,
que é a antecipação da nossa páscoa.

No sinal da cruz do Círio: “Cristo ontem
e hoje/ Princípio e fim”.
Nas letras: “Alfa/ e Ômega”.
Nos números do ano: “(2) A ele o tempo/
(0) e a eternidade/ (1) a glória e o poder/
(3) pelos séculos sem fim. Amém.
5. INCISÃO DOS CRAVOS NO CÍRIO
(Colocando os cravos em cada ponta da
cruz do Círio, aquele que preside diz:)

2. SAUDAÇÃO

Em cima: “Por suas santas chagas”

Dir.: Nesta 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, poderemos ter a firme esperança
de participar do seu triunfo sobre a morte
e de sua vida em Deus.

Ao meio: “suas chagas gloriosas”

3. ORAÇÃO SOBRE O FOGO NOVO
Ó DEUS, QUE PELO TEU FILHO TROUXESTE ÀQUELES QUE CREEM O CLARÃO DA
TUA LUZ, NÓS TE SUPLICAMOS: ABENÇOA ESTE NOVO FOGO. CONCEDE QUE
A FESTA DA PÁSCOA ACENDA EM NÓS
O DESEJO DO CÉU E QUE POSSAMOS
CHEGAR PURIFICADOS À FESTA DA LUZ
ETERNA. POR CRISTO, NOSSO SENHOR.
4. PREPARAÇÃO DO CÍRIO PASCAL
(Apontando gradativamente para as hastes
da cruz, as letras e os números, aquele
que preside diz:)

Em baixo: “o Cristo Senhor”
À esquerda: “nos proteja”
À direita: “e nos guarde. Amém”.
Acendimento das velas da assembleia:
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!
6. 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: 757(CD 12),
758 (CD 1) ou 759 (CD 22).

9. SEGUNDA LEITURA – Gn 22, 1-2. 9a.1013.15-18

Dir.: 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.

10. SALMO RESPONSORIAL - Sl 15 (16)
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me
refugio!
Ó Senhor, sois minha herança e minha taça,
meu destino está seguro em vossas mãos!
Tenho sempre o Senhor ante meus olhos,
pois se o tenho a meu lado não vacilo.

DEUS NOS FALA

Eis porque meu coração está em festa,
minha alma rejubila de alegria,
e até meu corpo no repouso está tranquilo;
Pois não haveis de me deixar entregue
à morte,
nem vosso amigo conhecer a corrupção.

7. PRIMEIRA LEITURA - Gn 1,1.26-31a.
(forma breve)
8. SALMO RESPONSORIAL - Sl 103 (104)

Vós me ensinais vosso caminho para a
vida;
junto a vós, felicidade sem limites,
delícia eterna e alegria ao vosso lado!

Enviai o vosso Espírito Senhor,
e da terra toda a face renovai!
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.

11. TERCEIRA LEITURA - Ex 14,15 – 15, 1
12. SALMO RESPONSORIAL – Ct Ex 15
Cantemos ao Senhor que fez brilhar a
sua glória!

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 e nascentes
que passam serpeando entre as montanhas;
às suas margens vêm morar os passarinhos,
entre os ramos eles erguem o seu canto.

13. HINO DO GLÓRIA: 200 / 202 (CD 12)
Dir.: Após este período de recolhimento e
conversão, podemos expressar toda nossa
alegria entoando o hino de louvor.
Oremos (pausa): Ó Deus, noite santa é
esta noite, em que brilha vossa luz; Jesus venceu a morte e, vivo, vem até nós
trazendo a grande esperança: também
nós viveremos. Dai-nos viver como filhos
e filhas de Deus, que é fonte de vida.
Fazei-nos viver a serviço da vida, que
é vosso dom. Por nosso senhor Jesus
Cristo, vosso filho, na unidade do Espírito
Santo. Amém.

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!

14. EPÍSTOLA - Rm 6,3-11
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15. SALMO RESPONSORIAL - Sl 117 (118)

Aspersão: 767 (CD 7)

Aleluia, aleluia, aleluia!
16. CANTO DE ACLAMAÇÃO: 317 (CD 1)
/ 316 (CD 18)

Anim.: Recordando o nosso batismo e a fé
que recebemos da Igreja e sinceramente
acabamos de professar, recebamos sobre
nós a água abençoada.

17. EVANGELHO: Lc 24,1-12

21. PRECES DA COMUNIDADE: 747 (CD 12)

18. PARTILHA DA PALAVRA

DEUS FAZ COMUNHÃO

19. BÊNÇÃO DA ÁGUA
Dir.: 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.

22. PARTILHA DOS DONS: 434 e 435
(CD 1)
RITO DA COMUNHÃO
23. PAI-NOSSO
Dir.: Obedientes aos ensinamentos de Jesus Cristo, rezemos a oração que Ele nos
ensinou como modelo para toda oração:
Pai nosso...

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.

24. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783 (CD 5) 792
(CD 12)
Dir.: Na alegria do ressuscitado, manifestemos nossos votos de paz.
25. COMUNHÃO: 606 (CD 1), 610
26. RITO DE LOUVOR: 834 (CD 18)
(O dirigente motiva a comunidade a expressar os seus louvores e, depois, canta-se
um salmo ou canto bíblico.)
27. ORAÇÃO
Oremos (pausa): Ó Deus, vosso Espírito
de amor ilumina a nossa mente, guia
no bem nossos passos e dirige nossas
mãos. Que os sacramentos da vida, que
a morte de Cristo nos deu, nos façam
viver unidos para juntos vos servir. Por
Cristo, nosso Senhor.

TODOS: Amém.
20. PROFISSÃO DE FÉ
Dir.: Ao celebrar a Páscoa de Cristo, professemos a nossa fé: Creio em Deus Pai...
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Todos: Amém.

DEUS NOS ENVIA
28. NOTÍCIAS E AVISOS
• Festa da Penha 2014, de 20 a 28 de
abril com o tema Anunciar com alegria.
Todos os dias, às 15h, no campinho do
Convento, ocorre o Oitavário da Festa da
Penha com encerramento dia 28 de abril,
às 16h, na Prainha. Participem!
29. CANTO DE ENVIO: 680 (CD 1), 682

30. BÊNÇÃO E DESPEDIDA
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.
TODOS: Amém.
Dir.: Vamos em paz, e o Senhor nos acompanhe. Aleluia, aleluia!
TODOS: Graças a Deus! Aleluia, aleluia!

ORIENTAÇÕES
1 – A Celebração da Vigília Pascal deve despertar em cada fiel a certeza de que a Páscoa de
Cristo é a garantia de nossa páscoa, expressando que toda a Igreja se rejubila com esta noite
santa. Por ser vigília, deve ser realizada à noite, do lado externo da Igreja ou em local adequado.
2 – Para a primeira parte (Celebração da Luz) devem ser providenciados fogueira, círio pascal,
cravos e estilete. A assembleia deve ter velas, que poderão ter sido pedidas antes ou disponibilizadas pela própria comunidade.
3 – A liturgia da Palavra é um dos momentos mais ricos desta celebração, pois é memória da
manifestação de Deus desde a criação (1.ª leitura) até a ressurreição de Cristo (Evangelho). É
considerada a última catequese para aqueles que receberão o batismo. Existem sete leituras
selecionadas do Antigo Testamento, das quais podem se fazer apenas três, contudo a primeira
e a terceira nunca podem ser omitidas.
4 – Durante o hino de louvor, que é entoado após as leituras do Antigo Testamento, haja manifestação de alegria e toques de sino.
5 – A leitura do Novo Testamento (Epístola a Romanos) não pode ser omitida, e o salmo que
a sucede é a própria aclamação ao Evangelho, com o seu refrão: “Aleluia”, que deverá ser
entoado de forma solene e repetido por toda a assembleia. As estrofes podem ter as variações
dos cantos propostos para esse dia, conforme a 4.ª edição do livro Cantai ao Senhor.
6 – É importante que tudo seja feito com bastante sobriedade, observando-se as orientações,
pois o rito já traz em si uma riqueza muito grande, palavras e símbolos. Faça-se uma escolha
adequada de leitores e seja um caráter realmente festivo na celebração.

EDITORA: Departamento Pastoral da Arquidiocese de Vitória
Rua Abílio dos Santos, 47 - Cx. Postal 107 - Tel.: (27) 3223-6711 / 3025-6296 - Cep. 29015-620 - Vitória - ES
E-mail: mitra.folhetocaminhada@aves.org.br - www.aves.org.br
Projeto gráfico e editoração: Comunicação Impressa - Telefones: (27) 3319-9062 - 3229-0299
Impressão: ABBA Gráfica e Editora - Telefax: (27) 3229-4927 - Vila Velha - ES

