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Leituras 

1ª leitura: Gn 1,1—2,2 = Depois da criação, Deus viu que tudo era bom 
Salmo: Sl 103 - Enviai, Senhor o vosso Espírito, e renovai a face da terra 
2ª leitura: Gn 22,1-18 = O sacrifício de Abraão: “não faças nada a teu filho” 
Salmo: Sl 15 = Guardai-me, ó Deus, porque em vós meu refugio 
3ª leitura: Os Ex 14,15—15,1 = Atravessaram o Mar Vermelho a pé enxuto 
Salmo: Ct de Ex 15 = Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória 
4ª leitura: Is 54,5-14 = Com misericórdia me compadeci de ti 
Salmo: Sl 29 = Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes! 
5ª leitura: Is 55,1-11 = Vinde a mim, farei convosco um pacto eterno 
Salmo: Ct de Is 12 = Com alegria bebereis do manancial da salvação 
6ª leitura: Br 3,9-15.32— 4,4 = Marcha para o esplendor do Senhor 
Salmo: Sl 18b = Senhor, tens palavras de vida eterna 
7ª leitura: Ez 36,16-17a. 18-28 = Derramarei sobre vós uma água pura  
Salmo: Sl 41 = A minh'alma tem sede de Deus 
Epístola: Rm 6,3-11 = Cristo ressuscitado dos mortos, não morre mais 
Salmo: Sl 117 = Aleluia, daí graças ao Senhor, porque Ele é bom 
Evangelho: Mc 16,1-7 = Ele ressuscitou e vai à vossa frente para a Galiléia 
 
Lembramos que... 

Esta proposta consiste em apresentar uma reflexão para contextualizar a Vigília Pascal de 2018. Por isso, os 

ritos que seguem são os mesmos que se encontram no Missal Romano, com algumas exceções. Assim 

procedemos porque a Vigília Pascal é muito rica em ritos e símbolos e não necessita de ritos alternativos. 

 

Primeiro olhar 
A Paixão é momento decisivo na vida de cada discípulo e discípula de Jesus. Tomar distância da Paixão e da Morte de 
Jesus dificulta crer na Ressurreição, na força da vida nova que vem de Deus. Aproximar-se da Paixão é abrir a porta da 
fé para cantar a alegria do aleluia pascal.  

ILUMINADOS PELA PALAVRA 
Na reflexão da Sexta-feira Santa, acenávamos para a distância e a proximidade dos discípulos no 

momento da crucifixão. O evangelista João, diferentemente dos sinóticos, coloca a Mãe de Jesus, o discípulo 
amado e algumas discípulas ao pé da Cruz (Jo 19,25-26). Os outros três evangelistas dizem que os discípulos 
olhavam de longe (Lc 23,49; Mt 27,55-56; Mc 15,40-41). São Marcos, o evangelista que lemos neste “Ano B”, 
menciona que Pedro seguia os acontecimentos da Paixão de longe, infiltrando-se no pátio, vendo de longe, local 
da sua traição ao canto do galo (Mc 14,66-72). Muitos conheceram Jesus, mas acompanharam sua Paixão e sua 
Cruz de longe (Mc 15,40).  

Distantes dos acontecimentos, o que chama atenção é o fato de José de Arimatéia ir a Pilatos para pedir 
o corpo morto de Jesus e honrá-lo com uma sepultura digna. Ele se aproxima; não acompanha os 
acontecimentos de longe (Mc 15,43).  

Esta breve introdução é necessária para compreender o aproximar-se e o distanciar-se da pessoa de Jesus 
a partir da Paixão. Importante para entender que a Paixão é o momento decisivo na vida de cada discípulo e 
discípula de Jesus. Tomar distância da Paixão e da Morte de Jesus dificulta aproximar-se e crer na 
Ressurreição, na força da vida nova que vem de Deus. Aproximar-se da Paixão e da Morte de Jesus é abrir a 
porta da fé para cantar alegremente o aleluia pascal.  
No primeiro dia, ao nascer do sol  

O evangelista Marcos, que neste ano proclama o Evangelho da Ressurreição de Jesus, inicia sua 
descrição desenhando o cenário com um movimento da Ressurreição da natureza: "ao nascer do sol, elas foram 
ao túmulo" (E). O sol que nasce, ressuscita das trevas, para iluminar com seu brilho um novo dia, um novo 
tempo. Simbolicamente, o nascer do sol estabelece os limites de um tempo, que fica na escuridão com a sua 
noite, para dar lugar ao brilho de um tempo novo, iluminado com o sol da Ressurreição de Jesus. A penumbra 
de todos os tempos históricos, narrada na longa Liturgia da Palavra da Santa Vigília, é iluminada e encontra 
sentido a partir do sol da Ressurreição de Jesus. É buscando o brilho de um novo sol que as mulheres se 



    
 
 

aproximam. Os discípulos de Emaús fazem o movimento inverso; afastam-se e se escondem na noite da 
decepção dos últimos acontecimentos e, por isso, seus olhos e suas mentes permanecem escurecidas, incapazes 
de perceber Jesus caminhando com eles (Lc 24,13-35). Para ter a vida iluminada é preciso aproximar-se da 
Ressurreição, não distanciar-se.  

Trata-se de uma iluminação lenta, como o sol que vai nascendo e, pouco a pouco, ilumina o caminho 
das mulheres indo ao encontro da Ressurreição. Vai nascendo (E) e, gradativamente, passo a passo, vai 
iluminando com sua luz — no longo período da história humana — o sentido da Paixão e da Morte de Jesus 
propondo um modo novo e diferente de viver e, principalmente, de perceber a vida. É um movimento de 
Ressurreição que envolve todo discípulo e discípula de Jesus que se aproxima do túmulo de Jesus, trilhando o 
caminho da fé até encontrá-lo aberto. É o caminho da fé, o crer na Ressurreição. Mas, para que o brilho do sol 
da Ressurreição brilhe em nós é preciso seguir o mesmo itinerário das discípulas: deixar a escuridão e colocar-
se a caminho para se aproximar do túmulo, onde acontece um novo nascer do sol (E). O distanciamento pertence 
aos incrédulos, aqueles que não caminham para se aproximar do mistério, mas olham de longe, envolvidos na 
névoa da desconfiança. Por isso, a importância de aproximar-se da Ressurreição e ressuscitar com Jesus para 
novo modo de viver: "como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma 
vida nova" (Epístola). Vida nova é vida iluminada pela proximidade da Ressurreição de Jesus.  
Elas foram ao túmulo  

O segundo elemento que chama atenção, na narrativa da Ressurreição de Marcos, é o caminhar das 
mulheres e sua única preocupação: "quem rolará para nós a pedra da entrada do túmulo?" (E). As mulheres 
caminham para a sepultura em busca do ausente. A narrativa de Marcos destaca, na preocupação das mulheres 
com relação à pedra que fechava a sepultura, a ansiedade de não poder encontrar-se com o corpo de Jesus. 
Buscam algo, mas se sentem impedidas pela pedra e, mesmo assim, caminham para se aproximar do túmulo. O 
caminho da fé que reconhece as pedras que impedem o encontro e que não permite ao crente ficar parado em 
impossibilidades. Para quem tem fé, nada é impossível (Mt 17,20-21). Nada é impossível quando se tem fé e 
quando se ama a Deus. A fé e o amor a Deus motivam caminhar na busca da vida divina, mesmo que esta esteja 
noticiada com o drama da morte e da separação, com a impossibilidade de remover uma pesada pedra. É o 
drama e o mistério da fé, na alma que tem sede de Deus (SR da 7ª leitura).  

A força da fé e do amor faz caminhar até deparar-se com a pedra removida (E). Não apenas removida, 
mas qual porta aberta, convidando para entrar e para ouvir o grande Evangelho: "Não vos assustais! Vós 
procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado? Ele ressuscitou. Não está aqui" (E). Este "não está aqui" é 
indicativo de um endereço equivocado. Não se pode mais procurar Jesus entre os mortos; é preciso procurá-lo 
onde a vida está brilhando radiosamente de modo novo. Na Ressurreição de Jesus nasceu uma nova luz, um 
novo sol. É o amanhecer do sol da Ressurreição (E) que nos torna "mortos para o pecado e vivos para Deus, em 
Jesus Cristo" (Epístola).  

As mulheres, movidas pela fé e pelo amor caminharam ao encontro do túmulo, onde pensavam se 
deparar com a morte. Ao contrário disso, encontraram-se com a força da vida nova que vem da Ressurreição de 
Jesus. É o resultado do aproximar-se da Ressurreição de Jesus com fé e amor. As mulheres fazem a experiência 
da Ressurreição entrando na sepultura, a casa da morte, mas voltam iluminadas pela luz da Ressurreição, 
deixando a morte na sua escuridão. Depois de iluminadas pela luz da Ressurreição, não levam consigo nenhum 
troféu ou alguma prova; apenas uma mensagem radiosamente alegre: Jesus ressuscitou! Aleluia!  
ILUMINADOS PELAS ORAÇÕES (eucologia da missa) 
Antífona de comunhão - 1Cor 5,7-8  
É uma das mais antigas antífonas pascais proclamada nas celebrações da Páscoa da Igreja. Proclama a presença 
de Jesus Cristo na Eucarística e, mais concretamente, alerta os celebrantes que ao comungar a Eucaristia estão 
comungando a Páscoa de Jesus Cristo. Comungam sua Páscoa, sua passagem pela morte e a força da sua 
Ressurreição. O pão com fermento é símbolo do antigo, do velho, daquilo que fica mofo e endurecido. O pão 
ázimo é sacramento do novo, da retidão e da verdade, daquilo que é destinado ao eterno, à incorruptibilidade. 
Esta é a nossa Páscoa. Não mais o cordeiro pascal, mas o próprio Cristo imolado no altar da Cruz, e 
ressuscitado pela glória de Deus (Rm 6,4).  
Proclamar a Oração Eucarística II, com o Prefácio da Páscoa I 
Tema: “O Mistério Pascal”  
  
 



    
 
 

CONTEXTO CELEBRATIVO 
Como não poderia deixar de ser, o contexto celebrativo da Vigília respira um clima de intensa e profunda 
alegria espiritual. Neste clima, sugerimos contextualizar a Vigília como iluminadora de um tempo novo, 
anunciando a alegria da vida nova que brilha e resplandece com a Ressurreição de Jesus. Um contexto que 
deverá servir como convite para se aproximar da Ressurreição de Jesus e se iluminar com a alegria pascal.  
VAMOS CANTAR A CELEBRAÇÃO  
As canções sugeridas têm a finalidade de facilitar o repertório da celebração. Normalmente, propomos cinco canções. 
Caso, nenhuma seja conhecida, a poesia da letra poderá orientar na escolha de outra canção. Os números entre 
parêntesis indicam o número da canção, na lista após comentário. 

ILUMINADOS PELAS CANÇÕES 
A celebração da Vigília Pascal inicia-se silenciosamente, com a bênção do fogo novo. Mantendo-se em 

clima silencioso, as instruções litúrgicas orientam a cantar as primeiras canções “a cappella”, sem 
acompanhamento musical. Isto é também indicativo que os instrumentos musicais são introduzidos 
gradativamente na celebração.  

Num primeiro momento, os instrumentos aparecem na modalidade de sustentação dos salmos 
responsoriais. Significa que somente um instrumento acompanha o salmista e os refrões cantados pela 
assembléia. Assim, os salmos responsoriais são acompanhados por instrumentos solos, como o órgão, teclado 
ou violão dedilhado, executados de modo suave e em baixo volume. Os instrumentos, em sua totalidade, vão 
aparecer somente no canto do glória.   

É importante que os músicos percebam que essa orientação litúrgica tem finalidade pedagógica para 
favorecer a reflexão e não cansar os celebrantes no decorrer da Liturgia da Palavra. O clima musical, portanto, 
tem sua especificidade, considerando que o início da Vigília é realizado em clima reflexivo, por isso, as canções 
são cantadas de modo calmo para facilitar a reflexão, como é próprio de melodias da salmodia litúrgica. Assim 
como acontece no “crescendo musicale”, a música vai favorecendo o crescendo do clima celebrativo até o 
momento do seu auge, cantando o solene aleluia pascal e o glória.  

 Depois da salmodia musicada, na Liturgia da Palavra, a música litúrgica da Vigília Pascal caracteriza-se 
pela execução de canções alegres, acompanhadas pelos instrumentos musicais. 
 Luz de Cristo: reunidos no silêncio da noite, desta noite que é iluminada apenas pela luz do fogo santo, a Igreja proclama ao mundo que desta luz não se aproxima, 
que os os dias da Paixão terminaram, pois o Senhor — a luz do mundo — ressuscitou.  
1 – “A luz de Cristo” (HL; fasc. 2 p. 110) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 1 e faixa 3) 
Precônio Pascal: é o nome com o qual a Liturgia designa a proclamação solene da Páscoa ao mundo. É um canto proclamativo, de poesia antiquíssima, que 
anuncia a ressurreição de Jesus. Tradicionalmente, o diácono é o ministro desta proclamação, mas na falta dele poderá ser o padre ou mesmo um salmista. Os 
celebrantes acompanham o Precônio Pascal de pé e com velas acesas na mão, símbolo de quem vive ressuscitado e iluminado com a luz da Páscoa de Jesus Cristo. 
Diante de Cristo ressuscitado, simbolizado no Círio Pascal, a Igreja proclama a Páscoa do Senhor e convida todos a exultarem de alegria, porque o Senhor está vivo, “está 
no meio de nós”. 
1 - “Exulte o céu, e os anjos triunfantes” (SAL 875) (CO 243) 
2 - “Exulte de alegria” (SAL 876) (CO 245) (HL; fasc.2 p. 143/144) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 2) 
3 - “Salve luz eterna” (SAL 877) (CO 242)  
Salmos responsoriais:  
1 - Para o primeiro salmo (Sl 103), remetemos ao CD “Tríduo Pascal” II (faixa 5).  
2 - cf. Hinário Litúrgico da CNNB, fasc. 2 (diversas páginas) 
3 - cf. “Cantado salmos e aclamações” (Paulus) p. 189-197 
4 - Cf. “Cantos e orações” (Vozes, 2004) nn 246 – 253 
5 - Cf. “Salmos da Vigília Pascal” (no endereço que segue, com novas melodias) 
Aleluia pascal: diz a orientação do Missal Romano. “Terminada a epístola, todos se levantam e o sacerdote entoa solenemente o Aleluia, que todos repetem. Em 
seguida, o salmista ou cantor canta o salmo, ao qual o povo responde com o Aleluia. Se for necessário, o próprio salmista entoa o Aleluia”.  
Nesse momento pode ser entoado o solene aleluia gregoriano. O padre canta o “aleluia pascal” três vezes, subindo gradualmente de tom, sendo repetido por toda a 
assembléia.  
1 - Cf. Hinário Litúrgico da CNNB, fasc. 2 p. 49. (SAL 878) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 7) 
2 - “Aleluia, rendei graças” (SAL 878)  (CO 254) — outras melodias: CO 255 e 256.  
Ladainha de todos os santos:  
1 - cf. Hinário Litúrgico da CNNB, fasc. 2 p. 192. (SAL 879) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 9) 
2 - cf. Cantos Orações (Vozes, 2004), outras versões cf. nn 259 – 262 
Aspersão da água:  
1 - “No princípio, teu Espírito” (SAL 880) (CO 263) = para bênção da água 



    
 
 

2 – “Eu te peço desta água que tu tens” (SAL 43) (CO 270) 
3 - “Água santa, ó água pura” (SAL 881) (CO 907) 
4 - “Batismo é como outro nascimento” (SAL 882) (CO 267) 
5 - “A minh’alma tem sede” (SAL 184) (HL da CNBB, fasc. 2, p. 30) 
6 – “Água cristalina” (SAL 883) (L 710) 
7 - “Existe um poço” (SAL 399) (CO 268) 
8 - “Banhados em Cristo” (SAL 884) (CO 1459f) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 11) 
9 - “Eu vi, foi a água” (SAL 885) (CO 265) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 12) 
Ofertas:  
1 - “Cristo é o dom do Pai” (SAL 886) (CO 282) 
2 - “Em procissão vão o pão e o vinho” (SAL 254) (CO 287) 
3 - “Bendito sejas, ó rei da glória” (SAL 887) (CO 276) (CD “Tríduo Pascal II”; faixa 13) 
4 - “Por teu dom, ó Senhor, redimidos” (SAL 889) 
5 - “Eu creio num mundo novo” (SAL 888) (CO 316) 
Comunhão:  
1 - “Cristo, nossa Páscoa, foi imolado” (SAL 890) (HL da CNBB, fasc. 2, p. 127)  
2 - “Antes da morte e ressurreição do Senhor” (SAL 288) (CO 288) 
3 - “Na mesa sagrada se faz unidade” (SAL 303) (CO 398) 
4 - “Este é o hino do povo de Deus” (SAL 891) (CO 277) 
5 - “A mesa tão grande e vazia” (SAL 892) (CO 768) 
6 - “Exultemos, irmãos de alegria” (SAL 893) 
7 - “Celebremos nossa Páscoa” (SAL 894) (CO 283) 
8 - “O Senhor preparou” (SAL 895) (CO 299) 
Canção do envio:  
1 - “Nossa vida é um louvor” (SAL 896) (CO 278) 
2 - “Pela alegria que reina em toda parte” (SAL 897) (CO 284) 
3 - “Nossa alegria é saber que um dia” (SAL 483) 
4 - “Ressuscitou! Toda Igreja proclama” (SAL 898) (CO 289) 
5 - “Aleluia, aleluia! Hoje a morte foi vencida” (SAL 899) (CO 300) 
6 - “Ó vem cantar comigo, irmão” (SAL 900) 
Anotações úteis para a celebração 
Apresentamos uma lista do que será necessário preparar para o bom andamento da celebração. Nosso trabalho 
consistiu em relacionar o que está no Missal Romano, tanto no esquema geral da celebração, como naquilo que é 
preciso preparar para cada rito.  

Observação 

Quem nos acompanha há mais tempo perceberá tratar-se das mesmas anotações já propostas em anos 

anteriores. Isso se faz necessário devido ao sempre renovado número de novos agentes da PL em nossas 

comunidades.   

Estrutura da Vigília (Missal Romano, n.2, p. 270) 
1a parte: Celebração da luz (lucernário) - acontece fora da igreja. 
2a parte: Liturgia da Palavra - composta de 7 leituras (possibilidade de opção). 
3a parte: Liturgia do Batismo - bênção da água e rito do batismo (opcional o Batismo). 
4a parte: Liturgia Eucarística - a partir da preparação das ofertas. 

Horário da vigília (Missal Romano, n. 3, p. 270) 
"Toda a vigília seja celebrada durante a noite, de modo que não comece antes do anoitecer e sempre termine 

antes da aurora do Domingo".  

O que preparar para a 1a parte  —  Celebração da luz  
1 - A igreja fica vazia e com as luzes apagadas. 
2 - Uma pequena fogueira fora da igreja.  
3 - Se necessário, prever uma lanterna para acompanhar as leituras. 
4 - Se necessário, um sistema de som para que todos possam ouvir o que será falado. 
5 - O padre poderá estar paramentado de branco com o pluvial ou capa magna. 
6 - Levar o Círio Pascal para ser preparado, com o seguinte: 
cravos (grãos de incenso) que representam as chagas de Cristo 
estilete para traçar a cruz, o número e as letras no Círio Pascal. 



    
 
 
7 - Prever velas para todos na assembléia. 
8 - Se usar incenso, levar o turíbulo para ser preparado com brasas do fogo novo.  
9 - Levar uma pinça grande para pegar a brasa  
10 - Preparar, próximo ao ambão, o local onde ficará o Círio Pascal.  
11 – Se necessário, providenciar cantor ou cantores para cantar o Precônio Pascal.  

O que preparar para a 2a parte — Liturgia da Palavra  
1 - Lecionário de onde serão lidas as leituras e os salmos responsoriais 
2 - Oito leitores para as leituras (7 leituras + epístola) 
3 - Oito salmistas para cantar os salmos (cânticos) responsoriais 
4 - Depois da última leitura, todos se levantam e cantam o Glória a Deus nas alturas. 
5 - Encarregados para tocar sinos e sinetas durante o canto do glória (opcional). 
6 - Evangeliário para a proclamação do Evangelho 
7 - Não se usam velas na procissão do Evangeliário, apenas o incenso (se usar). 

O que preparar para a 3a parte  — Liturgia Batismal  
1 - Batistério, se facilitada a participação da assembléia. 
2 - Recipiente para água (e com água) 
3 - Bancos reservados para os catecúmenos (se tiver batismo de adultos)  
4 - Bancos reservados para pais e padrinhos (se tiver batismo de criança) 
5 - Dois (ou um) cantores para cantar a ladainha de todos os santos. 
6 - Pode-se acrescentar outros nomes de santos padroeiros da comunidade na ladainha. 
7 - Um ministro tenha o Círio Pascal próxima da pia batismal para inseri-lo na água. 
8 - Tudo que for necessário para o Batismo 
9 - Tudo que for necessário para a Crisma (se houver batismo de adulto). 
10 - No momento da profissão de fé, os celebrantes acendem as velas. 
11 - Ministro encarregado para pedir que alguns celebrantes acendam as velas no Círio. 
12 - Vasilhame para levar água no momento de aspergir a assembléia com água. 
13 - Asperge grande, feito com folhas de algum arbusto. 
14 - Cantos para acompanhar o rito da aspersão (cf. propostas de canções) 

O que preparar para a 4a parte — Liturgia Eucarística 
1 - Tudo o que for necessário para a missa (pão, vinho, água) 
2 – Preparar no Missal a Oração Eucarística que será proclamada. 
3 - Cálices e âmbulas para a distribuição da comunhão sob duas espécies (pão e vinho)  
4 - Ministros suficientes para ajudar na distribuição do pão e vinho (comunhão) 
5 - Cantos suficientes para este momento (cf. propostas de canções).  

O QUE VALORIZAR NA CELEBRAÇÃO 
Espaços celebrativos: A Vigília Pascal acontece em seis espaços celebrativos. Cada um dos espaços celebrativos 
tem sua característica própria de acordo com o rito que ali se celebra. Na proposta de cada rito.  
1o espaço celebrativo – Bênção do fogo novo (Cf. acima o que é necessário para o rito) 
A celebração inicia-se fora da igreja, numa distância que possibilite uma procissão até a igreja. Nesse local, prepara-se 
uma pequena fogueira que, na medida do possível, seja visível pelos celebrantes. De acordo com a necessidade, a 
equipe de celebração poderá providenciar cadeiras ou bancos para quem tem dificuldade de permanecer em pé por 
muito tempo.  
Excetuando alguns casos, é importante levar os celebrantes até o local onde será abençoado o fogo novo para 
acompanhar o rito de bênção e conduzi-lo em procissão para a igreja. 
Anotações práticas 
Lembrem-se que a fogueira é um símbolo litúrgico e, por isso, não seja substituída por paliativos, como fogareiro ou 
latões com carvão, ou algo parecido.  
Tenha-se o cuidado de escolher um local pouco iluminado, para que o símbolo da luz seja visto e ilumine os celebrantes 
durante a bênção do fogo novo.  

2o espaço celebrativo – Proclamação da Páscoa e Liturgia da Palavra 
Concluída a procissão, o centro das atenções volta-se para a Mesa da Palavra (ambão), de  onde se proclama 
solenemente a Páscoa de Jesus Cristo. Um jeito de preparar o ambão é ornando-o com um véu branco e com um 
arranjo de flores, próximo dele. Assim, o espaço celebrativo para a proclamação da Páscoa e da Liturgia da Palavra 
compreende a Mesa da Palavra, o Círio Pascal (próximo do ambão) um belo arranjo de flores e o véu branco cobrindo o 
ambão.  
Anotações práticas 
A Mesa da Palavra é um símbolo celebrativo tão importante quanto a Mesa Eucarística. Na Vigília Pascal, torna-se o 
local de onde se comunica a Boa Notícia da Ressurreição de Jesus. Por isso, os celebrantes dirigem o olhar para a 
Mesa da Palavra, espaço memorial das maravilhas divinas em favor do povo. Isso significa que o ambão não deve ficar 
escondido, atrás de arranjos de flores. O arranjo de flores serve para realçá-lo, não para escondê-lo.  



    
 
 
 
Obs: não se concebe, em hipótese alguma, na Vigília Pascal, fazer as leituras de folhetos ou livrinhos. O símbolo da 
Palavra deve ser valorizado em proclamações feitas do Lecionário e do Evangeliário. 

3o espaço celebrativo – Cadeira presidencial 
É um espaço celebrativo importante, usado pelo presidente da celebração em vários momentos. Da cadeira presidencial, 
são feitas as orações coletas, depois de cada uma das sete leituras, durante a Liturgia da Palavra; dali pode ser feita a 
homilia. Da cadeira presidencial, preside a Liturgia Batismal, se for celebrada no presbitério, e faz a oração final com a 
bênção solene. 
 Anotações práticas 
Caso não haja um librífero (ministro que segura o livro nas orações presidenciais), providencie-se uma estante simples 
como suporte para o Missal. A mesma será tirada da frente do presidente cada vez que ele estiver sentado.  
Lembramos que a cadeira presidencial não deverá ser colocada diante do altar, mas num local onde é possível ver o 
padre e haja facilidade de comunicação com a assembléia. 

4o espaço celebrativo – Batistério 
Este espaço celebrativo, onde for possível, realiza-se no batistério. Na maior parte das comunidades isto é impossível e, 
obriga a criação de um espaço celebrativo no presbitério para facilitar a participação dos celebrantes na Liturgia 
Batismal. Onde for possível, poderá ser feito no centro da igreja. 
Colocando-o no presbitério, contracena com o ambão e o altar, mas no lado oposto ao ambão. Assim o espaço 
celebrativo comunica a mensagem que a Palavra conduz ao Batismo e ambos à Eucaristia, representada no altar.  
Anotações práticas 
O modo de criar o espaço celebrativo da Liturgia Batismal poderá ser feito com um grande jarro com água, em forma de 
fonte ou, simplesmente, uma mesa ornada com flores e, sobre a mesma, uma grande vasilha transparente com água, 
grande o suficiente para mergulhar o Círio Pascal na água, no momento da bênção da água. Mas, se o Batistério estiver 
próximo, pode-se preparar o mesmo como na foto acima, aproximando inclusive o Círio Pascal.  

5o espaço celebrativo - altar 
O mais importante de todos os espaços celebrativos é o altar, onde acontece a Liturgia Eucarística, onde a Páscoa 
torna-se realidade sacramental. Segue-se o mesmo critério para todas as celebrações eucarísticas. Tenha-se o cuidado 
para que o altar seja visível e, embora ornado, não seja escondido com flores, folhagens, toalhas ou cadeira presidencial 
e dos ministros.  
Anotações práticas 
O altar é a mesa do banquete pascal, o local onde Jesus Cristo reúne-se com seus discípulos para celebrar a sua 
Páscoa. O altar é símbolo pascal mais importante, o local onde se realiza o memorial (a atualização) da Páscoa, por 
isso, deve ficar totalmente visível. 
Na medida do possível usar velas fora do altar, na lateral.  
O Círio Pascal não substitui as velas do altar. O Círio Pascal, símbolo de Cristo ressuscitado, é colocado num 
candelabro único e distinto.  
As velas do altar fazem parte da ornamentação do altar e demonstram a alegria da Igreja que está iluminada pela LUZ 
maior da Ressurreição do Senhor. Lembramos que velas, toalhas e flores são colocadas no altar somente a partir da 
Liturgia Sacramental, no rito das oferendas.  

 
Considerando que o altar é preparado e ornado 
no início da Liturgia Sacramental, a proposta da 
foto facilita tal preparação.   

6o espaço celebrativo – nave da igreja 
A nave da Igreja é local onde fica a maior parte dos celebrantes. Naquelas igrejas onde é possível colocar flores e velas 
na nave da igreja, desde que isso não prejudique a visão e a participação dos celebrantes, seria bom ornamentá-la para 



    
 
 
dar um clima festivo a toda a igreja. Algumas comunidades têm o costume de colocar bandeiras em forma de estandarte, 
presas nas colunas ou nas paredes. É um modo de ajudar os celebrantes a compreender que estamos numa celebração 
realmente muito especial.  
Frase celebrativa: uma frase muito simples e direta, como se anunciava a Páscoa nas Igrejas primitivas, 
repetindo o anúncio com a ajuda do advérbio “verdadeiramente”.   
Frase celebrativa O Senhor ressuscitou, aleluia!Verdadeiramente, ressuscitou, aleluia! 

Equipe de acolhida: estamos sugerindo duas frases, uma para o início da celebração e outra para o final. A 
final repete a frase celebrativa.  
Frase de acolhida Bem vindo! Feliz Páscoa! 
No final...Cristo ressuscitou! C – Verdadeiramente ressuscitou!  
Didascalia 

A solene Vigília Pascal é o ápice de todo o Ano Litúrgico e a mãe de todas as vigílias. Inicia-se a celebração com o 
espaço e as pessoas envolvidas pelas trevas. Mas, em breve, como diz o esperançoso Jó, a noite será clara como o dia 
(Jó 11,17); a escuridão será derrotada pelo esplendor da luz.  

Primeira parte da celebração = Lucernário 
A vigília Pascal não se inicia nem dentro e nem na porta da igreja, mas fora deste espaço, onde se celebra o rito do 
Lucernário. Depois, a assembléia entra no interior da igreja levando a Luz de Cristo, no Círio Pascal. De pouco adianta 
acender a Luz da Ressurreição de Jesus Cristo entre as paredes da igreja; é em toda a comunidade que precisa 
resplandecer o brilho da Cruz de Cristo, o brilho da luz da Ressurreição, que precisa ouvir o solene e alegre anuncio: 
“Eis a luz de Cristo”! 

Bênção do fogo: A Liturgia do Lucernário, que abre a celebração, inicia-se silenciosamente. Isso significa que não é 
anunciada pelo toque de sinos e nem com um canto de abertura.  
A liturgia é realizada fora da igreja, ao redor de uma pequena fogueira. O espaço deverá estar pouco iluminado, para 
que a luz da fogueira seja a única claridade que brilhará nesta Noite Santa.  
A igreja deverá estar vazia e escura ou, ao menos, não totalmente iluminada.  
Os celebrantes têm em mãos uma vela apagada. 
O sacerdote inicia com uma saudação e introduz os celebrantes no contexto celebrativo. 

Anotações práticas 
Nossa sugestão é realizar toda a celebração do lucernário fora da igreja. Isso exigirá um local onde os celebrantes 
possam se acomodar. Prever cadeiras para idosos e para quem tem problemas de permanecer de pé por muito tempo.  
Depois da bênção do “fogo novo” e da preparação do Círio Pascal, o diácono (ou o padre) segue na frente da procissão, 
com o Círio aceso, conduzindo o povo até dentro da igreja, onde o Círio é colocado no seu candelabro, devidamente 
ornado, ao lado da Mesa da Palavra. 
A procissão pode ser feita em silêncio, com o diácono, padre ou um cantor interrompendo-a de tempo em tempo para 
proclamar a LUZ DE CRISTO, como prevê o rito. Ao chegar à igreja, quem conduz o Círio Pascal pára para que os 
celebrantes entrem na igreja e tomem seus lugares. Quando todos estiverem acomodados, o Círio Pascal ingressa 
solenemente na igreja e é aclamado pela assembléia. O diácono, padre ou cantor, canta em três espaços diferentes a 
invocação “A LUZ DE CRISTO”: na porta, no centro e no presbitério. Esta canção não será feita com acompanhamento 
de instrumentos.  
Na passagem do Círio Pascal, dentro da igreja, os celebrantes acendem suas velas e as erguem a cada aclamação — 
“DEMOS GRAÇAS A DEUS”.  
Se a comunidade não reúne nenhuma condição para realizar a procissão, fazer apenas a acolhida do Círio Pascal com 
as três aclamações propostas pelo Missal. Os celebrantes acendem suas velas e procede-se como sugerido acima. (Cf. 
Missal Romano, p. 273, n. 13).  
 

Didascalia  

É abençoado o fogo novo, do qual se acende o Círio Pascal, símbolo de Jesus Cristo ressuscitado. O Círio Pascal traz marcado em si 
os sinais da Paixão de Jesus, e o sinal da vitória, que é o alfa e o ômega, o princípio e o fim; tudo dominado pela Cruz vitoriosa e 
radiante do Senhor que vence a morte.  

Círio Pascal:  
O Círio Pascal é o símbolo maior da primeira parte da Vigília Pascal e, enquanto tal deverá ser bem apresentado e 
bonito. O Círio representa Cristo vivo e ressuscitado, revestido de luz, aquele que, na noite do mundo, caminha à frente 
do seu povo e ilumina a vida do povo e da comunidade, como sugerido na procissão que conduz os celebrantes ao 
interior da igreja. 

 



    
 
 

 

O arranjo para o 
candelabro do 
Círio Pascal 
indica a 
importância 
simbólica do 
Círio Pascal.  
Além de ressaltar 
a importância 
simbólica do 
Círio Pascal, 
demonstra o 
louvor e a ação 
graças e a alegria 
da Igreja pela 
Ressurreição de 
Jesus Cristo.  

Anotações práticas 
Sendo o Círio Pascal um símbolo importante na Liturgia, a primeira anotação é que seja verdadeiro. Não se concebe, por 
exemplo, que o Círio seja feito de tubo de pvc, imitando vela. Seria falta de respeito para com o que representa se assim 
acontecesse.  
Normalmente, o Círio vem pronto (de fábrica). Sua equipe de celebração, contudo, pode dar um toque especial, com 
motivos que sejam próprios da comunidade, com flores, folhagens e alguns elementos simbólicos da região. 
Lembramos que o Círio Pascal é um símbolo próprio, com identidade própria e, por isso, voltamos a insistir que não 
substitui as velas do altar, nem na Vigília Pascal nem no Tempo Pascal. Aliás, seria bom que as velas ali estivessem 
para destacar o valor simbólico do Círio Pascal. 

Velas dos celebrantes:  
Tendo velas nas mãos, os celebrantes assumem uma dimensão simbólica de quem está comprometido com a vida nova 
e plena, disposto a acender sua vida na Ressurreição do Senhor. É o símbolo do batizado, daquele que passou, com 
Cristo, pela morte e agora vive iluminado com a luz da Vida Nova. A vela que cada celebrante traz na mão representa 
também sua identidade no mundo: ele é um iluminador e um acendedor da Vida nova que nasce na Ressurreição de 
Jesus, aquele discípulo de Cristo que ressuscita a alegria da Ressurreição no meio da sociedade.  

 
Anotações práticas 
As velas dos celebrantes são acesas na entrada do Círio Pascal na igreja e são conservadas acesas durante o canto da 
Proclamação da Páscoa (Precônio Pascal).  
O outro momento no qual as velas são acesas é no rito da renovação das promessas batismais. Para o acendimento das 
velas, nas promessas batismais, leia a legenda da foto.  

 

O padre ou um ministro poderá 
passar com o Círio Pascal pelo 
corredor central, permitindo que os 
celebrantes que estão nas 
extremidades dos bancos acendam 
as velas e, a partir deles, toda a 
igreja será iluminanda.  
 
Este rito é realizado na entrada do 
Círio Pascal e antes da renovação 
das promessas batismais.  

Didascalia  

A Liturgia da Vigília Pascal coloca os celebrantes a caminho, seguindo o Círio Pascal, a coluna de fogo que das trevas conduz para a 
luz resplandecente da Ressurreição de Jesus. A luz que ilumina a vida pessoal na Ressurreição de Jesus, acendendo nesta luz, as 
velas que trazem em suas mãos.  
Proclamação da Páscoa:  
Se não houver diácono ou o padre não puder proclamar a Páscoa, quem for escolhido deverá considerar a 
responsabilidade deste fato com as próprias palavras da Proclamação Pascal, que diz: “Ele, que em seus dons nada 
reclama, quis que entre os seus levitas me encontrasse: para cantar a glória desta chama, de sua luz um raio me 
traspasse”.  
A fórmula faz com que este seja um momento único na vida do proclamador, a ponto de pedir que a luz divina, que vem 
da Ressurreição de Jesus, o traspasse para bem proclamar a Páscoa na sua comunidade.  

 
Anotações práticas 



    
 
 
Como diz a orientação do rito, trata-se de uma proclamação em forma de hino e, como tal, é para ser cantado. Poderá 
ser feita pelo diácono ou pelo padre ou, na impossibilidade de ambos, por um (ou mais) ministro leigo.  
No caso do ministro leigo, não se deve considerar apenas o talento musical – o cantar bem – mas o testemunho de vida, 
de quem ilumina sua vida na Ressurreição de Jesus.  
O padre, antes de cantar a proclamação da Páscoa, intercede silenciosamente a Deus a purificação do coração e dos 
lábios, como faz na proclamação do Evangelho. No caso do diácono ou de ministros leigos, estes pedem a bênção do 
presidente da celebração, para que possam proclamar dignamente a Páscoa do Senhor.  
Exemplo de bênção 
Ministro: Padre, dá-me a vossa bênção, para que eu proclame dignamente a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
Padre (estendendo a mão direita sobre o ministro) O Senhor esteja em teu coração e em teus lábios para que possas proclamar 
dignamente, na alegria desta noite santa, a Páscoa de Nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo. Ministro: Amém! 

Segunda parte da celebração = Liturgia da Palavra 
Toda a Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse, proclama a fidelidade divina em favor da vida humana. A grande 
prova da fidelidade divina foi demonstrada de modo claro e irrecusável na Ressurreição de Jesus. As leituras da Vigília 
Pascal são um exemplo dessa fidelidade, que se inicia na criação e se conclui na realidade da Ressurreição de Jesus.  
Anotações práticas 
Diante da orientação da CNBB, de não interromper a Liturgia da Palavra com comentários, pode-se optar por uma 
monição única. Outra possibilidade é destacar, com breves monições, os três momentos da Liturgia da Palavra: (1) a 
História da Salvação da criação à libertação do Egito (1ª – 3ª leitura), (2) a História da Salvação na formação do povo, 
através do ministério profético (4ª – 7ª leitura) e (3) a História da Salvação realizada plenamente em Jesus Cristo 
(epístola e Evangelho).  

 
Leituras da Liturgia da Palavra 
Considerando a finalidade da Liturgia da Palavra da Vigília Pascal, de fazer memória da História da Salvação Divina, o 
normal é que todas as leituras sejam proclamadas, mesmo havendo possibilidade de escolher algumas delas.  

 
Anotações práticas 
Chamamos atenção para que as leituras sejam proclamadas do Lecionário e não de folhetos ou livrinhos. A solenidade 
da Vigília Pascal, a “Mãe de todas as Vigílias”, não permite que se prescinda do Lecionário. Dentre os livros, o mais 
importante é o Evangeliário. É símbolo de Cristo, vivo e ressuscitado, que traz ao seu povo a declaração do amor divino 
através da sua Ressurreição.  
Lembramos que não se levam velas na procissão do Evangeliário, mas só o incenso, se for usado (cf. Missal Romano, p. 
283, n. 35). O Diácono ou o padre toma o Evangeliário sobre o altar, apresenta-o ao povo e o conduz ao ambão de onde 
é proclamado solenemente.  
Foi comentado, nas propostas das canções, que todos os salmos sejam cantados. O Missal recomenda uma pausa 
silenciosa depois de cada leitura; só depois do breve silêncio, o salmista assume o ambão (cf. Missal Romano, p. 279, n. 
23).  

Proposta para a homilia 
Objetivo:  
Refletir com os celebrantes a dinâmica do sol que se aproxima da terra e a ilumina com sua luz. Igual dinâmica acontece 
na decisão das mulheres de irem ao túmulo e se deparam com o novo sol da humanidade: a radiante luz da 
Ressurreição de Jesus.  

Terceira parte da celebração = Liturgia Batismal 
Do novo templo iluminado pela luz da Ressurreição, que é o Corpo ressuscitado do Senhor brota a fonte da água vida 
que tudo recria e tudo cura. No início da Liturgia Batismal, a Igreja se apresenta como mãe, na alegria do renascimento 
de tantos homens e mulheres em todos os cantos da terra. Batismo que nos torna filhos e filhas de Deus, irmãos e irmãs 
uns dos outros.  

A terceira parte da celebração é caracterizada pela alegria, recordando que o Batismo nos insere no amor divino, do qual 
recebemos a vida nova e a vida plena. O rito deveria acontecer no Batistério, como descrevíamos acima, o que na maior 
parte das comunidades é impossível.  
É uma Liturgia que se caracteriza como acolhedora e alegre, principalmente nas comunidades que realizam batizados na 
Vigília Pascal. Acolhedor é igualmente o rito da aspersão da água, que aspergida em abundância sobre os celebrantes, 
recorda o Batismo e o mergulho na vida nova, que vem da Ressurreição do Senhor.  
Depois da monição breve, feita pelo sacerdote, a assembléia invoca em forma de Ladainha os santos e santas e os 
celebrantes acendem as velas para renovar o compromisso batismal.  

Entrada da água: com a finalidade de valorizar o símbolo da água e sua função, na Vigília Pascal, pode-se criar um rito para introduzir a água na assembléia 
litúrgica. A entrada da água poderá ser anunciada antes da ladainha, no momento da monição presidencial, e ser introduzida durante a ladainha, a partir da invocação dos 
Santos Apóstolos.  
 
Anotações práticas 



    
 
 
Como feito com os símbolos anteriores, Círio Pascal e Evangeliário, a água poderá ser apresentada e acolhida com 
muita alegria na assembléia. Poderá até mesmo ser apresentada aos celebrantes antes da bênção, depois de concluída 
a ladainha de todos os santos.  
Se não houver batismo nem bênção da água batismal, no momento da Liturgia Batismal, a ladainha poderá ser omitida 
(cf. Missal Romano, p. 284, n. 40). Mas, sugerimos pensar duas vezes, antes de optar por omitir a Liturgia Batismal em sua 
totalidade.  

 

Exemplo de rito: uma 
jovem vestida de branco 
introduz a água que será 
abençoada em uma jarra 
enfeitada de fitas coloridas. 
Chegando ao altar, derrama 
a água na vasilha para ser 
abençoada e, depois, 
aspergida sobre os 
celebrantes.   

Ladainha de todos os santos e santas:  
É um momento solene, caracterizado pelo louvor a Deus, declinando o nome dos muitos membros da Igreja que viveram 
seu Batismo de modo pleno e santificador. Os santos e santas são modelos de pessoas que assumiram o projeto divino 
e empenharam suas vidas para se manterem na fidelidade a esse projeto.  

Bênção da água:  
A 3a leitura e a epístola explicam o simbolismo teológico da água. O povo da Antiga Aliança é salvo passando pelas 
águas do Mar Vermelho. O povo da Nova Aliança é salvo e recebe a vida de Deus em si, ao passar pelas águas do 
Batismo (epístola). Estes dois aspectos encontram-se na oração da Bênção da Água Batismal. Outro detalhe na bênção 
da água acha-se na epíclesis, quando o sacerdote invoca a força do Espírito Santo para que todos os que forem 
batizados renasçam para uma vida nova.  

 
Anotações práticas 
Outra forma de valorizar o rito da bênção da água batismal, além da entrada e acolhida pela assembléia, é destacar um 
espaço especial para a água, como já sugerido anteriormente.  
Uma canção também pode destacar e valorizar o simbolismo da água. Nas sugestões de canções propomos uma 
canção para a bênção da água. Caso sua equipe de celebração opte por cantá-la, considere o modo como será 
realizada a ladainha de Todos os Santos para não ter duas canções longas uma depois da outra.  

Batismo:  
Havendo Batismo, logo depois da bênção da água, os candidatos se aproximam do batistério, fazem as renúncias e são 
batizados. O rito do Batismo é simples, como explica o Missal: renúncia ao demônio, profissão de fé e Batismo. Os 
adultos batizados nesta Vigília recebem o sacramento da Confirmação logo depois do Batismo.  

Anotações práticas 
As orientações sobre como proceder para o Batismo de crianças, durante a Vigília Pascal, encontram-se no “Ritual do 
Batismo de Crianças” - “Observações Preliminares”, n. 28 (Edição do ritual – ano de 1999).  

Renovação das promessas batismais:  
O principal motivo da renovação das promessas batismais é voltar a assumir os compromissos que são inerentes ao 
Batismo. Não se trata de uma simples lembrança do Batismo, mas renovação do empenho para viver de acordo com as 
exigências do Batismo cristão. Nessa celebração, como dito acima, na introdução ao rito, está presente o compromisso e 
o empenho em promover e ressuscitar a vida nova de Deus no meio de nós. 

Acender as velas 
Anotações práticas 
O rito de acender as velas deve primar pela praticidade. Se a assembléia não for muito numerosa pode-se convidar os 
celebrantes para irem até o Círio Pascal ou passar com o Círio no meio da assembléia. Se a assembléia for numerosa, 
então é mais prático escolher ministros que levem o fogo novo para acender as velas dos celebrantes, no meio da 
assembléia.  
Outra possibilidade foi aquela que indicamos acima, no comentário da foto, com o padre ou um ministro passando com o 
Círio Pascal pelo corredor, para que os celebrantes acendam suas velas.   
Monição: acender as velas 
A Luz da Ressurreição de Jesus Cristo, simbolizada no Círio Pascal, irá voltar para o meio da assembléia, para que cada 
um possa acender a própria vida na luz da Ressurreição de Jesus. Esta mesma luz é partilhada com quem estiver ao 
seu lado, como sinal do testemunho cristão, que ilumina a humanidade e o mundo inteiro.  
 
 
 



    
 
 

 
Aspersão da água:  

A oração que conclui a Liturgia Batismal descreve o significado da aspersão da água sobre o povo. Recorda o 
renascimento pela água e pelo Espírito e fala do perdão dos pecados. Além disso, não se pode esquecer que se trata de 
água consagrada na força do Espírito Santo. É sempre bom alertar os celebrantes sobre esse detalhe.  

 
Anotações práticas 
Mesmo que a assembléia seja numerosa, é importante que todos sejam aspergidos com a água batismal, levando em 
consideração aquilo que representa a água batismal aspergida sobre os celebrantes. Para a aspersão, recomendamos 
asperges feitos com arbustos, de modo que a água da aspersão possa ser farta e sensível em todos os celebrantes.  
Pode-se cantar uma ou duas canções durante a aspersão, de acordo com a necessidade.  

Oração dos fiéis:  
Logo depois da Liturgia Batismal, a assembléia eleva preces a Deus. Estamos propondo as preces com o anúncio de 
cada intenção feita pelo diácono. Na falta dele, um leitor poderá fazer o anúncio. A sugestão é que cinco ministros (M) 
apresentem as intenções das preces.  

 
Anotações práticas 
De acordo com as rubricas do Missal Romano (cf. p. 290, n. 49), depois da aspersão omite-se o Credo, já realizado nas 
promessas batismais, e faz-se a oração dos fiéis.  
A proposta da oração dos fiéis poderá ser feita com dois ministros: um que anuncia a intenção (função que compete ao 
diácono, se estiver presente) e outro que faz a prece.  

P – Na alegria de acolher e ser iluminados pela luz da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

apresentemos humildemente ao Pai as nossas preces. 

Diácono: Rezemos, irmãos e irmãs, pela Santa Mãe Igreja!  

M1 - Pela Igreja, Corpo Místico, que hoje celebra a Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo, para que nunca 
deixe de testemunhar ao mundo a vida nova que vem da Ressurreição do Senhor, rezemos:  
T – Antedei nossas preces, Pai bondoso! 

Diácono: Rezemos, irmãos e irmãs, pelos que receberam o Batismo nesta Noite Santa!  

M2 - Por todos os catecúmenos, de modo especial por aqueles que receberam o Batismo nesta Noite Santa, para 
que vivam o seu Batismo como testemunhas vivas da Ressurreição de Jesus Cristo em suas comunidades, 
rezemos:  
T – Antedei nossas preces, Pai bondoso! 

Diácono: Rezemos, irmãos e irmãs, por toda a humanidade!  

M3 - Pela humanidade inteira, de modo especial pelos países que vivem ameaçados por guerras e conflitos, 
para que a Ressurreição de Jesus Cristo seja fonte de paz e de solidariedade entre os povos, rezemos:  
T – Antedei nossas preces, Pai bondoso! 

Diácono: Rezemos, irmãos e irmãs, pelas famílias do mundo inteiro!  

 M4 - Pelas famílias do mundo inteiro, para que sendo chamadas a ser Evangelho vivo da Ressurreição de Jesus 
em todas as sociedades, iluminem a vida social com a alegria da solidariedade e da fraternidade, rezemos:  
T – Antedei nossas preces, Pai bondoso! 

Diácono: Rezemos, irmãos e irmãs, pela nossa querida comunidade!  

T – Antedei nossas preces, Pai bondoso! 

M5 - Rezemos pela nossa querida comunidade, de modo especial pelas pessoas que sofrem e passam 
dificuldades, para que a Ressurreição de Jesus Cristo seja fonte de vida e alimento para os momentos mais 
difíceis, rezemos:  
T – Antedei nossas preces, Pai bondoso! 

P – Acolhei nossas preces, Pai bondoso, nesta Noite Santa que alegremente celebramos a Ressurreição de 

vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina pelos séculos dos séculos. T – Amém! 

Quarta parte da celebração = Liturgia Sacramental 
Em breve, depois de apresentar e preparar as oferendas da Igreja, o pão e o vinho, o padre proclamará a “grande 
oração de ação de graças” — a Oração Eucarística —. Momento que, pela ação do Espírito Santo nossa pequena 
oferenda do pão e do vinho tornar-se-á Corpo e Sangue do Cristo ressuscitado e vivo entre nós.  
Corpo e nel Sangue di Cristo. 
 



    
 
 

Procissão das ofertas: aqueles que, como as mulheres, motivados pela fé e pelo amor a Jesus, vivem suas 
vidas caminhando ao encontro da Ressurreição, são convidados a colocar a oferenda de suas vidas no altar da 
comunidade.  

Anotações práticas 
Como é tradição, a procissão dos dons é precedida pela oferta de flores. O gesto de oferecer arranjos de flores significa 
a alegria de toda a criação, da natureza florescendo e irradiando vida com todas as cores e formas.  
É recomendável manter também o costume de preparar o altar no momento da procissão das ofertas. Para isso, um 
grupo de celebrantes abre a procissão levando uma toalha de altar, as velas e as flores para ornamentar o altar, como foi 
sugerimos na proposta para a preparação do altar. Logo atrás vêm as oferendas, como de costume.  

Orate fratres:  
Orai, irmãos e irmãs, para que a alegria de ir ao encontro da Ressurreição torne nossas oferendas agradáveis a Deus 
Pai todo-poderoso.T – Receba o Senhor por tuas mãos...  
Oração sobre as oferendas:  
Acolhei, ó Deus, com estas oferendas as preces do vosso povo, para que a nova vida, que brota do Mistério Pascal, seja 
por vossa graça, penhor da eternidade. PCNS. T – Amém!  
Oração eucarística: Modelo de monição para a Oração Eucarística 
Com alegria, adoremos Jesus Cristo vivo e ressuscitado, presente na Eucaristia.  
Preparação para a comunhão 
Iluminados pela nova luz da Ressurreição do Senhor, regenerados pela água do Santo Batismo, pela qual somos 
mergulhados no Espírito Santo de Deus, podemos nos aproximar com fé e com amor da Mesa, na qual o Senhor nos 
alimentará com a sua Ressurreição.  
Pai nosso:  
Antes de nos aproximar da Mesa Pascal, cantemos como irmãos e irmãs a oração que o Senhor nos ensinou: Pai 
nosso...  
Abraço da paz:  
Caminhando na alegria e na luz da Ressurreição de Jesus, saudemo-nos com um abraço fraterno.  
Convite para a comunhão:  
Eu sou a Ressurreição e a Vida, quem crê em mim viverá eternamente! Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do 
mundo.  
Antífona da comunhão:  
O Cristo, nossa Páscoa, foi imolado; celebremos a festa com o pão sem fermento, o pão da retidão e da verdade, aleluia! 
Oração depois da comunhão:  
Ó Deus, derramai em nós o vosso espírito de caridade, para que, saciados pelos sacramentos pascais, permaneçamos 
unidos no vosso amor. PCNS. T – Amém!  
Anotações práticas 
Lembramos que a Igreja recomenda que a comunhão seja distribuída sob duas espécies nesta celebração da Solene 
Vigília Pascal.  

Agradecimento: Depois da comunhão seria muito oportuno que fosse dedicado um tempo à oração silenciosa. É bom evitar canções ou mensagens, pois já se 
canta muito nesta celebração. O melhor é levar os celebrantes a silenciar, recordando o grande amor divino que ressuscita Jesus e os torna participantes da vida nova, 
que é plena e eterna.  

Ritos finais 
Como é costume, antes de concluir a celebração, o padre deseja votos de feliz Páscoa aos celebrantes e a todos os 
membros da comunidade. Poderá fazer isso incentivando os celebrantes a viverem como fizeram as mulheres: 
caminhando com fé e amor em busca da luz da Ressurreição, pois nossa vida só tem sentido se for uma caminhada 
para buscar a luz da Ressurreição e com ela iluminar toda nossa existência.  
Votos de Boa Páscoa:  
Depois da oração, o padre deseja Feliz Páscoa aos celebrantes, às famílias da comunidade e recorda que a equipe de 
acolhida (que será de despedida) saudará a todos como uma saudação pascal tradicional. 
Proposta de saudação de despedida 
M – O Senhor ressuscitou! R – Verdadeiramente, ressuscitou! M – Feliz Páscoa! 

Anotações práticas 
Quem participa da Vigília Pascal leva para a casa a vela com a qual fez a renovação das promessas batismais. É bom 
que a equipe de celebração, ou o padre, insista que a vela seja colocada em casa num local visível para recordar a 
Páscoa e o compromisso pascal assumido neste ano: testemunhar a alegria de participar da Ressurreição de Jesus e 
ser promotor da vida nova em toda a parte.  
O costume de entregar um cartão com votos de Feliz Páscoa a quem não pôde participar da celebração — doentes, 
encarcerados, aqueles que trabalharam no sábado — continua válida e importante.  

 
 



    
 
 

Bênção e despedida:  
Anotações práticas 
Usar a bênção da Vigília Pascal; no Missal Romano, p. 522, n. 6. A despedida é acompanhada de dois “aleluias”. O 
diácono (ou padre) pode fazer a despedida como se encontra no Missal: “Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, 
aleluia, aleluia”. Ou, se preferir, pode-se enviar os celebrantes para que proclamem a ressurreição do Senhor, como no 
modelo que segue:  
Bênção solene da Vigília Pascal 
P – O Senhor esteja convosco T – Ele está no meio de nós! 
P – Que o Deus todo-poderoso vos abençoe nesta solenidade pascal e vos proteja contra todo pecado. T – Amém! 
P – Aquele que nos renova para a vida eterna, pela ressurreição de seu Filho, vos enriqueça com o dom da imortalidade. 
T – Amém! 
P – E vós, que transcorridos os dias da Paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, possais chegar 
exultantes à festa das eternas alegrias. T – Amém! 
P – Abençoe-vos Deus todo-poderoso,Pai e Filho e Espírito Santo.T – Amém! 
Para o envio dos celebrantes, basta a formula que segue ou, a segunda opção: 
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe, aleluia, aleluia! T- Graças a Deus, aleluia, aleluia.  

LITURGIA DA PALAVRA (leituras) 
Atenção 
No quadro abaixo estamos propondo uma monição geral da Liturgia da Palavra, que poderá ser feita pelo sacerdote ou 
pelo comentarista. Esta monição elimina as motivações de cada uma das leituras.  

 

Monição inicial feita pelo sacerdote 
Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado solenemente esta vigília, ouçamos no recolhimento desta noite a 

Páscoa de Deus. Vejamos como ele salvou outrora o seu povo e nestes últimos dias enviou seu Filho como 

Redentor. Peçamos que nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa.  
(Cf. Missal Romano, p. 279; n. 22) 

1a leitura: A criação que nasce da Palavra de Deus, passa das trevas para a luz, do caos para a ordem, e 
culmina na criação do homem e da mulher, imagem e semelhança de Deus, a grande revelação do seu amor a 
todas as criaturas.  
2a leitura: Na narrativa do sacrifício de Isaac encontramos a profecia da Morte e Ressurreição de Jesus. Este 
texto, tão fundamental para a fé de Israel, encontra sua plena compreensão nesta Noite Pascal que estamos 
celebrando.  
3a leitura: O Mar Vermelho e o cântico de libertação, após a leitura, o caminho para a terra prometida, são 
temas que nos ajudam a compreender o sentido pascal do Batismo como sacramento da libertação da escravidão 
do pecado e da maldade.  
4a leitura: Concluída as leituras da Lei, iniciam-se as leituras das profecias. O Criador torna-se o esposo do seu 
povo e o enche de amor misericordioso. Apresenta a beleza da Igreja como a Jerusalém celeste, para onde 
caminham todos os povos da terra.  
5a leitura: Um convite para quem tem fome e sede de bens espirituais para se aproximar das águas batismais. 
Um convite para deixar as queixas das dores e dos sofrimentos e se aproximar das águas que revigoram os 
enfraquecidos.  
6a leitura: A sabedoria divina manifesta-se no livro e nos decretos por ele pronunciados. Na sua sabedoria está 
o esplendor da luz divina. A mesma força presente na criação manifesta-se na Palavra escrita e entregue ao 
povo.  
7a leitura: A profecia anuncia a Salvação não somente para Israel, mas para todos os povos da terra e relata 
aquilo que Deus realiza em nosso Batismo, purificando-nos com a água pura e vida do seu Santo Espírito. 
Epístola: O Batismo reflete em si o Mistério Pascal da sepultura e da Ressurreição do Senhor. Na celebração 
desta Noite Santa, este Mistério é renovado e nos incentiva a viver como discípulos e discípulas do Senhor 
Ressuscitado.  
 

Epístola 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos  
 Irmãos:  
Será que ignorais que todos nós, 
batizados em Jesus Cristo, 

é na sua morte que fomos batizados? 
Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com 
ele, 
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos 
pela glória do Pai, 



    
 
 

assim também nós levemos uma vida nova. 
Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus  
Cristo por uma morte semelhante à sua, 
seremos semelhantes a ele também pela 
ressurreição. 
Sabemos que o nosso velho homem 
foi crucificado com Cristo, 
para que seja destruído o corpo de pecado, 
de maneira a não mais servirmos ao pecado. 
Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. 
Se, pois, morremos com Cristo, 
cremos que também viveremos com ele. 
Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos 
não morre mais; 
a morte já não tem poder sobre ele. 
Pois aquele que morreu, 
morreu para o pecado uma vez por todas; 
mas aquele que vive, é para Deus que vive. 
Assim, vós também considerai-vos mortos para o 
pecado 
e vivos para Deus, em Jesus Cristo. 
 
Palavra do Senhor. 
T – Graças a Deus!  

 
 
 
Evangelho – Mc 16,1-7 

Quando passou o sábado,  
Maria Madalena e Maria, a mãe de Tiago, e 
Salomé,  
compraram perfumes para ungir o corpo de Jesus.  
E bem cedo, no primeiro dia da semana,  
ao nascer do sol, elas foram ao túmulo.  
E diziam entre si:  
“quem rolará para nós a pedra da entrada do 
túmulo?  
Era uma pedra muito grande.  
Mas, quando olharam,  
viram que a pedra já tinha sido retirada.  
Entraram, então, no túmulo e viram um jovem,  
sentado ao lado direito, vestido de branco.  
Mas o jovem lhes disse:  
“Não vos assusteis!  
Vós procurais Jesus de Nazaré, que foi crucificado?  
Ele ressuscitou. Não está mais aqui.  
Vede o lugar onde o puseram.  
Ide, dizei a seus discípulos e a Pedro  
que ele irá à vossa frente, na Galiléia.  
Lá vós o vereis, como ele mesmo tinha dito. 
 
Palavra da Salvação! 

Glória a vós, Senhor! 
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REFLEXÃO CELEBRATIVA (proposta de homilia) 
 
1 – Nascer de um novo sol  
“No primeiro dia da semana, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo”. No primeiro dia da semana, no início de 
um novo tempo, ao nascer do sol, no momento que se inicia um novo dia, as mulheres vão ao túmulo. Primeiro 
dia da semana — início de um novo tempo —; ao nascer do sol — início de um novo dia —. Tudo, no 
Evangelho que ouvimos, fala de início, de novo começo e, mesmo assim, as mulheres se dirigem ao túmulo, o 
local onde é depositado a morte, o local onde se encontram aqueles que morreram, o fim da vida. Elas vão ao 
encontro de um morto, Jesus de Nazaré, que tinha sido assassinado com a morte de Cruz. Mesmo assim, cheias 
de fé e amor pelo amigo e Mestre, colocam-se a caminho com uma preocupação: quem iria remover a pedra?   
 
2 – O sol ilumina o dia lentamente  
Ao nascer do sol, as mulheres vão ao túmulo, preocupadas com a pedra que fechava a sepultura. Ao nascer do 
sol, que nasce lentamente e, lentamente vai iluminando o dia. Assim, lentamente a luz da Ressurreição de Jesus 
vai iluminando a história da humanidade, relatada na grande Liturgia da Palavra, como narrada pelas leituras 
desta Noite Santa. Tudo ganha sentido na história da humanidade a partir da Ressurreição de Jesus Cristo. A 
Ressurreição de Jesus é o nascimento de um novo sol, o nascimento de um novo tempo, o nascimento de uma 
nova luz com a qual podemos entender a vida de modo diferente. É o pedido de Paulo, que ouvimos na epístola: 
“como Cristo ressuscitado dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova”. Uma 
vida que seja caminhada e vivenciada com a luz da Ressurreição de Jesus.   
 
3 – O retorno das mulheres  
Somente duas atitudes podem desinstalar alguém para se colocar a caminho, no início do dia, e se dirigir ao 
túmulo fechado com uma grande pedra: a fé e o amor. A tristeza, a saudade, a vontade de ver de novo quem 
partiu... são estes sentimentos que movem aquelas que tem fé e amor a se colocar a caminho para rever quem a 
morte julgou ter levado para sempre. Elas não sabem que caminham na direção do novo. Primeiro, deparam-se 
com a pedra removida. Depois, quando chegam ao túmulo, a preocupação com o tamanho da pedra cede lugar 
ao espanto. A pedra tinha sido removida; elas entram no túmulo e lá não encontram a morte, mas a luz divina 
irradiada pelos anjos. Ainda assustadas, ouvem o anúncio da Ressurreição de Jesus. Voltam para os discípulos 
não levando algum troféu ou alguma prova. Levam apenas a mesma mensagem dos anjos: Jesus ressuscitou! 
Esta é a experiência profunda que somos convidados a sentir nesta Noite Santa que solenemente celebramos: ir 
ao encontro de Jesus com fé e amor, entrar no local da sua Páscoa, onde ele passou da morte para a vida, e 
voltar para anunciar a quem partilha nossa existência o mais belo Evangelho do mundo: Jesus ressuscitou. 
Aleluia!  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

Epístola 

Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos  
 Irmãos:  
Será que ignorais que todos nós, 
batizados em Jesus Cristo, 
é na sua morte que fomos batizados? 
Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, 
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos 
pela glória do Pai, 
assim também nós levemos uma vida nova. 
Pois, se fomos de certo modo identificados a Jesus  
Cristo por uma morte semelhante à sua, 
seremos semelhantes a ele também pela ressurreição. 
Sabemos que o nosso velho homem 
foi crucificado com Cristo, 
para que seja destruído o corpo de pecado, 
de maneira a não mais servirmos ao pecado. 
Com efeito, aquele que morreu está livre do pecado. 
Se, pois, morremos com Cristo, 
cremos que também viveremos com ele. 
Sabemos que Cristo ressuscitado dos mortos 
não morre mais; 
a morte já não tem poder sobre ele. 
Pois aquele que morreu, 
morreu para o pecado uma vez por todas; 
mas aquele que vive, é para Deus que vive. 
Assim, vós também considerai-vos mortos para o pecado 
e vivos para Deus, em Jesus Cristo. 
 
Palavra do Senhor. 
T – Graças a Deus!  

 
 


