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Orientações e Lembretes: 1) Todos se reú-
nem fora da Igreja em volta do fogo aceso. 2) 
Providenciar velas (para a assembleia), o círio e 
os cravos. 3) Na Igreja, deixar o ambiente alegre 
e festivo e o altar vazio até o momento das ofe-
rendas. 4) a critério da comunidade, pode-se 
mantar as luzes apagadas até o fim da Procla-
mação da Páscoa (Canto do Exulte). Até esse 
momento, ambiente seja iluminado com o círio e 
as velas acesas. 

 

 

 

Celebração da Luz 

 

1. SENTIDO DA VIGÍLIA 
 

PR: Meus irmãos e minhas irmãs. Nesta 
noite santa, em que nosso Senhor Jesus 
Cristo passou da morte à vida, a Igreja con-
vida os seus filhos dispersos por toda a terra 
a se reunirem em vigília e oração. Se come-
morarmos a Páscoa do Senhor ouvindo sua 
palavra e celebrando seus mistérios, pode-
mos ter a firme esperança de participar do 
seu triunfo sobre a morte e de sua vida em 
Deus. 
 

2. BÊNÇÃO DO FOGO 
 

PR: Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxes-
tes 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 purifi-
cados à festa da luz eterna. Por Cristo, 
nosso Senhor.   AS: Amém. 
 

A seguir, prepara o círio pascal: 
 

PR:  Cristo ontem e hoje, (O sacerdote faz a 

incisão da “haste” vertical da cruz) / Princípio e 
Fim, (faz a incisão da “haste” horizontal) / Alfa 
(faz a incisão do “alfa” no alto da haste vertical) 
/ e Ômega (faz a incisão do “ômega” embaixo 

da haste vertical). / A ele o tempo (faz a incisão 
do “2” sobre o ângulo esquerdo superior da cruz) 
/ e a eternidade (faz a incisão do “0” sobre o 

ângulo direito superior), / a glória e o poder (faz 

a incisão do “1” no ângulo esquerdo inferior) / 
pelos séculos sem fim (faz a incisão do “8” no 

ângulo direito inferior). 
AS: Amém. 
 

A seguir, o presidente aplica os cravos: 
 

PR. Por suas santas chagas, / suas chagas 
gloriosas / o Cristo Senhor / nos proteja / e 
nos guarde.   AS: Amém. 
 

Acende o círio pascal dizendo: 
 

PR. A luz do Cristo que ressuscita resplan-
decente dissipe as trevas de nosso coração 
e nossa mente. 
 

3. CONDUÇÃO DO CÍRIO PASCAL  
 

Enquanto a assembleia se dirige ao interior da 
igreja, vai, aos poucos, acendendo as velas. O 
presidente, diácono ou ministro, conduz o círio 
e canta (três vezes): 

 

PR. Eis a luz de Cristo! 
AS: Demos graças a Deus! 
 

4. PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA        (Em pé) 

(CD Tríduo Pascal II, faixa 2, Paulus) 
 

A) Exulte de alegria / dos anjos a multidão, 
/ exultemos também nós / por tão grande 
salvação!  
 

B) Do grande rei a vitória / cantemos o res-
plendor: / das trevas surgiu a glória, / da 
morte o libertador. 
 

PR.  O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós. 
 

PR.  Os corações para o alto. 
AS:  A Deus ressoe nossa voz. 
 

1. No esplendor desta noite, / que viu os he-
breus libertos, / nós, os cristãos, bem des-
pertos, / brademos: morreu a morte! 
 

AS: Bendito seja Cristo Senhor, / que é 
do Pai imortal esplendor! (2x) 
 

2. No esplendor desta noite, / que viu vencer 
o Cordeiro, / por Cristo salvos, cantemos / a 
seu sangue justiceiro! 
 

3. No esplendor desta noite, / que viu res-
surgir Jesus / do sepulcro, exultemos / pela 
vitória da cruz! 
 

4. Noite mil vezes feliz, / Deus por nós seu 
Filho deu. / O Filho salva os escravos, / 
quem tanto amor mereceu? 
 

5. Noite mil vezes feliz, / ó feliz culpa de 
Adão, / que mereceu tanto amor, / que rece-
beu o perdão! 
 

6. Noite mil vezes feliz, / aniquilou-se a mal-
dade, / as algemas se quebraram, / despon-
tou a liberdade! 
 

7. Noite mil vezes feliz, / o opressor despo-
jado, / os pobres enriquecidos, / o céu à 
terra irmanado! 
 

8. Noite mil vezes feliz, / em círio de virgem 
cera, / nova esperança se acende / no seio 
da tua Igreja! 
 

9. Noite mil vezes feliz, / noite clara como o 
dia, / na luz de Cristo glorioso, / exultemos 
de alegria. 
 
Terminada a proclamação da Páscoa, apagam-se 
as velas, acendem-se as luzes (se ainda estive-
rem apagadas) e todos se sentam para acompa-
nhar as leituras bíblicas. Proclamam-se pelo me-
nos três do Antigo Testamento (nunca omitir a do 
Êxodo), mais a Epístola e o Evangelho. 

 

 

 

Liturgia da Palavra 

 
5. CONVITE                                (Sentados) 
 

Antes das leituras, o presidente exorta a assem-
bleia com estas ou outras palavras: 

 
PR: Meus irmãos e minhas irmãs, tendo ini-
ciado solenemente esta vigília, ouçamos no 
recolhimento desta noite a Palavra de Deus. 
Vejamos como ele salvou outrora o seu 
povo e nestes últimos tempos enviou seu Fi-
lho como Redentor. Peçamos que o nosso 
Deus leve à plenitude a salvação inaugu-
rada na Páscoa. 
 

6. I LEITURA   (Gn 1,1.26-31a) 
 

Leitura do Livro do Gênesis 
 

1No princípio Deus criou o céu e a terra. 
26Deus disse: “Façamos o homem à nossa 
imagem e segundo a nossa semelhança, 
para que domine sobre os peixes do mar, 
sobre as aves do céu, sobre os animais de 
toda a terra, e sobre todos os répteis que 
rastejam sobre a terra.” 27E Deus criou o ho-
mem à sua imagem, à imagem de Deus ele 
o criou: homem e mulher os criou. 28E Deus 
os abençoou e lhes disse: “Sede fecundos e 
multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a! 
Dominai sobre os peixes do mar, sobre os 



 

  

pássaros do céu e sobre todos os animais 
que se movem sobre a terra.” 29E Deus 
disse: “Eis que vos entrego todas as plantas 
que dão semente sobre a terra, e todas as 
árvores que produzem fruto com sua se-
mente, para vos servirem de alimento. 30E a 
todos os animais da terra, e a todas as aves 
do céu, e a tudo o que rasteja sobre a terra 
e que é animado de vida, eu dou todos os 
vegetais para alimento.” E assim se fez. 31aE 
Deus viu tudo quanto havia feito, e eis que 
tudo era muito bom. Houve uma tarde e uma 
manhã: sexto dia. Palavra do Senhor.   AS: 
Graças a Deus. 

 
7. SALMO RESPONSORIAL  Sl 103(104) 
 

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

1. 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. 
 

2. A terra vós firmastes em suas bases, * fi-
cará firme pelos séculos sem fim; os mares 
a cobriam como um manto, * e as águas en-
volviam as montanhas. 
 

3. Fazeis brotar em meio aos vales as nas-
centes * que passam serpeando entre as 
montanhas; às suas margens vêm morar os 
passarinhos, * entre os ramos eles erguem 
o seu canto. 
 

4. De vossa casa as montanhas irrigais, * 
com vossos frutos saciais a terra inteira; fa-
zeis crescer os verdes pastos para o gado * 
e as plantas que são úteis para o homem. 
 

5. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas 
obras, * e que sabedoria em todas elas! En-
cheu-se a terra com as vossas criaturas! * 
Bendize, ó minha alma, ao Senhor! 

 
8. ORAÇÃO                                     (Em pé) 
 

PR: Ó Deus, admirável na criação do ser hu-
mano e mais ainda na sua redenção, dai-
nos a sabedoria de resistir ao pecado e che-
gar eterna alegria. Por Cristo, nosso Se-
nhor.   
AS: Amém. 

 
9. II LEITURA  (Gn 22,1-2.9a.10-13.15-18 – 

mais breve) 
 

Leitura do Livro do Gênesis 
 

Naqueles dias, 1Deus pôs Abraão à prova. 
Chamando-o, disse: “Abraão!” E ele respon-
deu: “Aqui estou.” 2E Deus disse: “Toma teu 
filho único, Isaac, a quem tanto amas, di-
rige-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em 

holocausto sobre um monte que eu te indi-
car.” 9aChegados ao lugar indicado por 
Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a le-
nha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre 
a lenha em cima do altar. 10Depois, esten-
deu a mão, empunhando a faca para sacri-
ficar o filho. 11E eis que o anjo do Senhor 
gritou do céu, dizendo: “Abraão! Abraão!” 
Ele respondeu: “Aqui estou!” 12E o anjo lhe 
disse: “Não estendas a mão contra teu filho 
e não lhe faças nenhum mal! Agora sei que 
temes a Deus, pois não me recusaste teu 
filho único.” 13Abraão, erguendo os olhos, 
viu um carneiro preso num espinheiro pelos 
chifres; foi buscá-lo e ofereceu-o em holo-
causto no lugar do seu filho. 15O anjo do Se-
nhor chamou Abraão, pela segunda vez, do 
céu, 16e lhe disse: “Juro por mim mesmo — 
oráculo do Senhor —, uma vez que agiste 
desse modo e não me recusaste teu filho 
único, 17eu te abençoarei e tornarei tão nu-
merosa tua descendência como as estrelas 
do céu e como as areias da praia do mar. 
Teus descendentes conquistarão as cida-
des dos inimigos. 18Por tua descendência 
serão abençoadas todas as nações da terra, 
porque me obedeceste.” Palavra do Senhor. 
 

AS: Graças a Deus. 

 
10. SALMO RESPONSORIAL   Sl 15(16) 
 

Guardai-me, ó Deus, porque em vós me 
refugio! 
 

1. 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 va-
cilo. 
 

2. 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. 
 

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

 
11. ORAÇÃO                                  (Em pé) 
 

PR: Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós mul-
tiplicais por toda a terra os filhos da vossa 
promessa, derramando sobre eles a graça 
da filiação e, pelo mistério pascal, tornais 
vosso servo Abraão pai de todos os povos, 
como lhe tínheis prometido. Concedei, por-
tanto, a todos os povos a graça de corres-
ponder ao vosso chamado. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
   

AS: Amém. 
 

12. III LEITURA   (Ex 14,15-15,1a) 
 

Leitura do Livro do Êxodo 
 

Naqueles dias, 15o Senhor disse a Moisés: 
“Por que clamas a mim por socorro? Dize 
aos filhos de Israel que se ponham em mar-
cha. 16Quanto a ti, ergue a vara, estende o 
braço sobre o mar e divide-o, para que os 
filhos de Israel caminhem em seco pelo 
meio do mar. 17De minha parte, endurecerei 
o coração dos egípcios, para que sigam 
atrás deles, e eu seja glorificado às custas 
do Faraó e de todo o seu exército, dos seus 
carros e cavaleiros. 18E os egípcios saberão 
que eu sou o Senhor, quando eu for glorifi-
cado às custas do Faraó, dos seus carros e 
cavaleiros.” 19Então, o anjo do Senhor, que 
caminhava à frente do acampamento dos fi-
lhos de Israel, mudou de posição e foi para 
trás deles; e com ele, ao mesmo tempo, a 
coluna de nuvem, que estava na frente, co-
locou-se atrás, 20inserindo-se entre o acam-
pamento dos egípcios e o acampamento 
dos filhos de Israel. Para aqueles a nuvem 
era tenebrosa, para estes, iluminava a noite. 
Assim, durante a noite inteira, uns não pu-
deram aproximar- se dos outros.  
    21Moisés estendeu a mão sobre o mar, e 
durante toda a noite o Senhor fez soprar so-
bre o mar um vento leste muito forte; e as 
águas se dividiram. 22Então, os filhos de Is-
rael entraram pelo meio do mar a pé enxuto, 
enquanto as águas formavam como que 
uma muralha à direita e à esquerda. 23Os 
egípcios puseram-se a persegui-los, e todos 
os cavalos do Faraó, carros e cavaleiros os 
seguiram mar adentro. 24Ora, de madru-
gada, o Senhor lançou um olhar, desde a 
coluna de fogo e da nuvem, sobre as tropas 
egípcias e as pôs em pânico. 25Bloqueou as 
rodas dos seus carros, de modo que só a 
muito custo podiam avançar. Disseram, en-
tão, os egípcios: “Fujamos de Israel! Pois o 
Senhor combate a favor deles, contra nós.”  
    26O Senhor disse a Moisés: “Estende a 
mão sobre o mar, para que as águas se vol-
tem contra os egípcios, seus carros e cava-
leiros.” 27Moisés estendeu a mão sobre o 
mar e, ao romper da manhã, o mar voltou ao 
seu leito normal, enquanto os egípcios, em 
fuga, corriam ao encontro das águas, e o 
Senhor os mergulhou no meio das ondas. 
28As águas voltaram e cobriram carros, ca-
valeiros e todo o exército do Faraó, que ti-
nha entrado no mar em perseguição a Is-
rael. Não escapou um só. 29Os filhos de Is-
rael, ao contrário, tinham passado a pé en-
xuto pelo meio do mar, cujas águas lhes for-
mavam uma muralha à direita e à esquerda. 
30Naquele dia, o Senhor livrou Israel da mão 
dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos 



 

nas praias do mar, 31e a mão poderosa do 
Senhor agir contra eles. O povo temeu o Se-
nhor, e teve fé no Senhor e em Moisés, seu 
servo. 15,1Então, Moisés e os filhos de Israel 
cantaram ao Senhor este cântico: 

 
13. SALMO RESPONSORIAL  (Ex 15,1-2.3-

4. 5-6.17-18) 
 

Cantemos ao Senhor que fez brilhar a 
sua glória! 
 

1. 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! 
 

2. 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. 
 

3. 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! 
 

4. Vosso povo levareis e o plantareis em 
vosso Monte, * no lugar que preparastes 
para a vossa habitação, no Santuário cons-
truído pelas vossas próprias mãos. * O Se-
nhor há de reinar eternamente, pelos sécu-
los! 

 
14. ORAÇÃO                                 (Em pé) 
 

PR: Ó Deus, vemos brilhar ainda em nossos 
dias as vossas antigas maravilhas. Como 
manifestastes outrora o vosso poder, liber-
tando um só povo da perseguição do faraó, 
realizais agora a salvação de todas as na-
ções, fazendo-as renascer nas águas do ba-
tismo. Concedei a todos os seres humanos 
tornarem-se filhos de Abraão e membros do 
vosso povo eleito. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 

 
15. IV LEITURA   (Is 54,5-14) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 

5Teu esposo é aquele que te criou, seu 
nome é Senhor dos exércitos; teu redentor, 
o Santo de Israel, chama-se Deus de toda a 
terra. 6O Senhor te chamou, como a mulher 
abandonada e de alma aflita; como a es-
posa repudiada na mocidade, falou o teu 
Deus. 7Por um breve instante eu te abando-
nei, mas com imensa compaixão volto a 
acolher-te. 8Num momento de indignação, 
por um pouco ocultei de ti minha face, mas 

com misericórdia eterna compadeci-me de 
ti, diz teu salvador, o Senhor. 9Como fiz nos 
dias de Noé, a quem jurei nunca mais inun-
dar a terra, assim juro que não me irritarei 
contra ti nem te farei ameaças. 10Podem os 
montes recuar e as colinas abalar-se, mas 
minha misericórdia não se apartará de ti, 
nada fará mudar a aliança de minha paz, diz 
o teu misericordioso Senhor. 11Pobrezinha, 
batida por vendavais, sem nenhum consolo, 
eis que assentarei tuas pedras sobre rubis, 
e tuas bases sobre safiras; 12revestirei de 
jaspe tuas fortificações, e teus portões, de 
pedras preciosas, e todos os teus muros, de 
pedra escolhida. 13Todos os teus filhos se-
rão discípulos do Senhor, teus filhos possui-
rão muita paz; 14terás a justiça por funda-
mento. Longe da opressão, nada terás a te-
mer; serás livre do terror, porque ele não se 
aproximará de ti. Palavra do Senhor. 
  

AS: Graças a Deus. 

 
16. SALMO RESPONSORIAL   Sl 29(30) 
 

Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me 
livrastes! 
 

1. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livras-
tes, * e não deixastes rir de mim meus inimi-
gos! Vós tirastes minha alma dos abismos * 
e me salvastes, quando estava já morrendo! 
 

2. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, * dai-
lhe graças e invocai seu santo nome! Pois 
sua ira dura apenas um momento, * mas sua 
bondade permanece a vida inteira; se à 
tarde vem o pranto visitar-nos, * de manhã 
vem saudar-nos a alegria. 
 

3. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade! 
* Sede, Senhor, o meu abrigo protetor! 
Transformastes o meu pranto em uma festa, 
* Senhor meu Deus, eternamente hei de lou-
var-vos! 

 
17. ORAÇÃO                                  (Em pé) 
 

PR: Deus eterno e todo-poderoso, para a 
glória do vosso nome, multiplicai a posteri-
dade que prometestes aos nossos pais, au-
mentando o número dos vossos filhos ado-
tivos. Possa a Igreja reconhecer que já se 
realizou em grande parte a promessa feita a 
nossos pais, da qual jamais duvidaram. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
  

AS: Amém. 

 
18. V LEITURA   (Is 55,1-11) 
 

Leitura do Livro do Profeta Isaías 
 

Assim diz o Senhor: 1“Ó vós todos que es-
tais com sede, vinde às águas; vós que não 

tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e co-
mei, vinde comprar sem dinheiro, tomar vi-
nho e leite, sem nenhuma paga. 2Por que 
gastar dinheiro com outra coisa que não o 
pão; desperdiçar o salário, senão com satis-
fação completa? Ouvi-me com atenção, e 
alimentai-vos bem, para deleite e revigora-
mento do vosso corpo. 3Inclinai vosso ou-
vido e vinde a mim, ouvi e tereis vida; farei 
convosco um pacto eterno, manterei fiel-
mente as graças concedidas a Davi. 4Eis 
que fiz dele uma testemunha para os povos, 
chefe e mestre para as nações. 5Eis que 
chamarás uma nação que não conhecias, e 
acorrerão a ti povos que não te conheciam, 
por causa do Senhor, teu Deus, e do Santo 
de Israel, que te glorificou. 6Buscai o Se-
nhor, enquanto pode ser achado; invocai-o, 
enquanto ele está perto. 7Abandone o ímpio 
seu caminho, e o homem injusto, suas ma-
quinações; volte para o Senhor, que terá pi-
edade dele, volte para nosso Deus, que é 
generoso no perdão. 8Meus pensamentos 
não são como os vossos pensamentos, e 
vossos caminhos não são como os meus 
caminhos, diz o Senhor. 9Estão meus cami-
nhos tão acima dos vossos caminhos e 
meus pensamentos acima dos vossos pen-
samentos, quanto está o céu acima da terra. 
10Como a chuva e a neve descem do céu e 
para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e 
fecundar a terra, e fazê-la germinar e dar se-
mente, para o plantio e para a alimentação, 
11assim a palavra que sair de minha boca: 
não voltará para mim vazia; antes, realizará 
tudo que for de minha vontade e produzirá 
os efeitos que pretendi, ao enviá-la.” Pala-
vra do Senhor. 
    

AS: Graças a Deus. 

 
19. SALMO RESPONSORIAL   

(Is 12,2-3.4bcd .5-6) 
 

Com alegria bebereis do manancial da 
salvação. 
 

1. 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. 
 

2. E direis naquele dia: “Dai louvores ao Se-
nhor, † invocai seu santo nome, anunciai 
suas maravilhas, * entre os povos proclamai 
que seu nome é o mais sublime. 
 

3. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez 
prodígios e portentos, * publicai em toda a 
terra suas grandes maravilhas! Exultai can-
tando alegres, habitantes de Sião, * porque 
é grande em vosso meio o Deus Santo de 
Israel!” 



 

  

 
20. ORAÇÃO                               (Em pé) 
 

PR: Deus eterno e todo-poderoso, única es-
perança do mundo, anunciastes pela voz 
dos profetas os mistérios que hoje se reali-
zam. Aumentai o fervor do vosso povo, pois 
nenhum dos vossos filhos conseguirá pro-
gredir na virtude sem o auxílio da vossa 
graça. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 

 
21. VI LEITURA   (Br 3,9-15.32–4,4) 
 

Leitura do Livro do Profeta Baruc 
 

9Ouve, Israel, os preceitos da vida; presta 
atenção, para aprenderes a sabedoria. 
10Que se passa, Israel? Como é que te en-
contras em terra inimiga? 11Envelheceste 
num país estrangeiro, e te contaminaste 
com os mortos, foste contado entre os que 
descem à mansão dos mortos. 12Abando-
naste a fonte da sabedoria! 13Se tivesses 
continuado no caminho de Deus, viverias 
em paz para sempre. 14Aprende onde está 
a sabedoria, onde está a fortaleza e onde 
está a inteligência, e aprenderás também 
onde está a longevidade e a vida, onde está 
o brilho dos olhos e a paz. 15Quem desco-
briu onde está a sabedoria? Quem penetrou 
em seus tesouros? 32Aquele que tudo sabe, 
conhece-a, descobriu-a com sua inteligên-
cia; aquele que criou a terra para sempre e 
a encheu de animais e quadrúpedes; 
33aquele que manda a luz, e ela vai, chama-
a de volta, e ela obedece tremendo. 34As es-
trelas cintilam em seus postos de guarda e 
alegram-se; 35ele chamou-as, e elas respon-
dem: “Aqui estamos”; e alumiam com ale-
gria o que as fez. 36Este é o nosso Deus, e 
nenhum outro pode comparar-se com ele. 
37Ele revelou todo o caminho da sabedoria 
a Jacó, seu servo, e a Israel, seu bem-
amado. 38Depois, ela foi vista sobre a terra 
e habitou entre os homens. 4,1A sabedoria é 
o livro dos mandamentos de Deus, é a lei 
que permanece para sempre. Todos os que 
a seguem, têm a vida, e os que a abando-
nam, têm a morte. 2Volta-te, Jacó, e abraça-
a; marcha para o esplendor, à sua luz. 3Não 
dês a outro a tua glória nem cedas a uma 
nação estranha teus privilégios. 4Ó Israel, 
felizes somos nós, porque nos é dado co-
nhecer o que agrada a Deus. Palavra do Se-
nhor.   AS: Graças a Deus. 
 

22. SALMO RESPONSORIAL   Sl 18(19) 
 

Senhor, tens palavras de vida eterna. 
 

1. A lei do Senhor Deus é perfeita, * conforto 
para a alma! O testemunho do Senhor é fiel, 
* sabedoria dos humildes. 
 

2. Os preceitos do Senhor são precisos, * 
alegria ao coração. O mandamento do Se-
nhor é brilhante, * para os olhos é uma luz. 
 

3. É puro o temor do Senhor, * imutável para 
sempre. Os julgamentos do Senhor são cor-
retos * e justos igualmente.  
 

4. Mais desejáveis do que o ouro são eles, * 
do que o ouro refinado. Suas palavras são 
mais doces que o mel, * que o mel que sai 
dos favos. 
 

23. ORAÇÃO                                (Em pé) 
 

PR: Ó Deus, que fazeis vossa Igreja crescer 
sempre mais chamando todos os povos ao 
Evangelho, guardai sob a vossa contínua 
proteção os que purificais na água do ba-
tismo. Por Cristo, nosso Senhor. 
AS: Amém. 
 

24. VII LEITURA   (Ez 36,16-17a.18-28) 
 

Leitura da Profecia de Ezequiel 
 

16A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes 
termos: 17a”Filho do homem, os da casa de 
Israel estavam morando em sua terra. Man-
charam-na com sua conduta e suas más 
ações. 18Então derramei sobre eles a minha 
ira, por causa do sangue que derramaram 
no país e dos ídolos com os quais o man-
charam. 19Eu dispersei-os entre as nações, 
e eles foram espalhados pelos países. Jul-
guei-os de acordo com sua conduta e suas 
más ações. 20Quando eles chegaram às na-
ções para onde foram, profanaram o meu 
santo nome; pois deles se comentava: ‘Esse 
é o povo do Senhor; mas tiveram de sair do 
seu país!‘ 21Então eu tive pena do meu santo 
nome que a casa de Israel estava profa-
nando entre as nações para onde foi. 22Por 
isso, dize à casa de Israel: ‘Assim fala o Se-
nhor Deus: Não é por causa de vós que eu 
vou agir, casa de Israel, mas por causa do 
meu santo nome, que profanastes entre as 
nações para onde fostes. 23Vou mostrar a 
santidade do meu grande nome, que profa-
nastes no meio das nações. As nações sa-
berão que eu sou o Senhor — oráculo do 
Senhor Deus — quando eu manifestar mi-
nha santidade à vista delas por meio de vós. 
24Eu vos tirarei do meio das nações, vos re-
unirei de todos os países, e vos conduzirei 
para a vossa terra. 25Derramarei sobre vós 
uma água pura, e sereis purificados. Eu vos 
purificarei de todas as impurezas e de todos 
os ídolos. 26Eu vos darei um coração novo e 

porei um espírito novo dentro de vós. Arran-
carei do vosso corpo o coração de pedra e 
vos darei um coração de carne; 27porei o 
meu espírito dentro de vós e farei com que 
sigais a minha lei e cuideis de observar os 
meus mandamentos. 28Habitareis no país 
que dei a vossos pais. Sereis o meu povo e 
eu serei o vosso Deus.‘”  
- Palavra do Senhor. 
 

AS: Graças a Deus. 
 

25. SALMO RESPONSORIAL    Sl 41(42) 
 

A minh’alma tem sede de Deus. 
 

1. A minh‘alma tem sede de Deus, * e deseja 
o Deus vivo. Quando terei a alegria de ver * 
a face de Deus? 
 

2. Peregrino e feliz caminhando * para a 
casa de Deus, entre gritos, louvor e alegria 
* da multidão jubilosa. 
 

3. Enviai vossa luz, vossa verdade: * elas 
serão o meu guia; que me levem ao vosso 
Monte santo, * até a vossa morada! 
 

4. Então irei aos altares do Senhor, * Deus 
da minha alegria. Vosso louvor cantarei, ao 
som da harpa, * meu Senhor e meu Deus! 
 

26. ORAÇÃO                                        (Em pé) 
 

PR: Ó Deus, força imutável e luz inextinguí-
vel, olhai com bondade o mistério de toda a 
vossa Igreja e conduzi pelos caminhos da 
paz a obra da salvação que concebestes 
desde toda a eternidade. Que o mundo todo 
veja e reconheça que se levanta o que es-
tava caído, que o velho se torna novo e tudo 
volta à integridade primitiva por aquele que 
é princípio de todas as coisas. Por Cristo, 
nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 

 
27. GLÓRIA  (CD Tríduo Pascal II, faixa 6) 
 

Glória a Deus (bis) no mais alto dos céus! 
(bis) Glória a Deus (bis) no mais alto dos 
céus! (bis) E paz na terra (bis) aos homens 
por ele amados! 
  

Senhor Deus, rei dos céus, (bis) Deus Pai 
todo-poderoso! (bis) Nós, nós vos louva-
mos, / nós, nós vos bendizemos; / nós, 
nós vos adoramos, / nós vos glorifica-
mos, / nós, (bis) nós vos damos graças / 
por vossa imensa glória (bis).  
 

Senhor (bis) Filho unigênito, (bis) Jesus 
Cristo (bis) Senhor Deus, Cordeiro de Deus. 
Filho de Deus Pai (bis).  
 

Vós que tirais o pecado, / piedade de nós... 
/ Vós que tirais o pecado do mundo, / 



 

piedade de nós... Vós que estais sentado à 
direita do Pai, / piedade de nós... Vós que 
tirais o pecado do mundo, / piedade de 
nós... 
 

Porque só vós sois o Santo, / porque só vós 
sois Senhor, / porque só vós o Altíssimo, 
Jesus Cristo. / Jesus Cristo. / Com o 
Espírito Santo, / na glória de Deus Pai. 
Amém! Amém! Amém! 
 

28. ORAÇÃO 
 

PR: 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.    
AS: Amém. 
 

29. EPÍSTOLA  (Rm 6,3-11)    (Sentados) 
 

Leitura da Carta de São Paulo aos Roma-
nos 
 

Irmãos: 3Será que ignorais que todos nós, 
batizados em Jesus Cristo, é na sua morte 
que fomos batizados? 4Pelo 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. 5Pois, se fomos de certo 
modo identificados a Jesus Cristo por uma 
morte semelhante à sua, seremos seme-
lhantes a ele também pela ressurreição. 
6Sabemos que o nosso velho homem foi 
crucificado com Cristo, para que seja des-
truído o corpo de pecado, de maneira a não 
mais servirmos ao pecado. 7Com efeito, 
aquele que morreu está livre do pecado. 
8Se, pois, morremos com Cristo, cremos 
que também viveremos com ele. 9Sabemos 
que Cristo ressuscitado dos mortos não 
morre mais; a morte já não tem poder sobre 
ele. 10Pois aquele que morreu, morreu para 
o pecado uma vez por todas; mas aquele 
que vive, é para Deus que vive. 11Assim, vós 
também considerai-vos mortos para o pe-
cado e vivos para Deus, em Jesus Cristo. 
Palavra do Senhor. 
AS: Graças a Deus. 
 

30. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO    (Em pé) 
(CD Tríduo Pascal II, faixa 7 – Paulus) 
 

Solo: Aleluia!   AS: Aleluia! (3x) 
Aleluia, aleluia, aleluia, / aleluia! (bis) 
 

1. Solo: Rendei graças ao Senhor! AS: Que 
seu amor é sem fim! / Diga o povo de Israel 
/ que seu amor é sem fim! / Digam os seus 

sacerdotes / Digam todos que o temem / 
que seu amor é sem fim! 
 

2. Solo:  Eis o dia do Senhor! AS: Alegres 
nele exultemos! / Que nos salve, implore-
mos, / alegres nele exultemos! / Bem-vin-
dos à sua casa, / alegres nele exultemos! 
/ Nós todos, os seus amados, / alegres nele 
exultemos! 
 

31. EVANGELHO     (Marcos 16,1-7) 
 

PR: O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós. 
PR: Proclamação do Evangelho de Jesus 
Cristo segundo Marcos. 
AS: Glória a vós, Senhor. 
 

     1Quando passou o sábado, Maria Mada-
lena e Maria, a mãe de Tiago, e Salomé, 
compraram perfumes para ungir o corpo de 
Jesus. 2E bem cedo, no primeiro dia da se-
mana, ao nascer do sol, elas foram ao tú-
mulo. 3E diziam entre si: “Quem rolará para 
nós a pedra da entrada do túmulo?” 4Era 
uma pedra muito grande. Mas, quando olha-
ram, viram que a pedra já tinha sido retirada. 
5Entraram, então, no túmulo e viram um jo-
vem, sentado do lado direito, vestido de 
branco. E ficaram muito assustadas. 6Mas o 
jovem lhes disse: “Não vos assusteis! Vós 
procurais Jesus de Nazaré, que foi crucifi-
cado? Ele ressuscitou. Não está aqui. Vede 
o lugar onde o puseram. 7Ide, dizei a seus 
discípulos e a Pedro que ele irá à vossa 
frente, na Galileia. Lá vós o vereis, como ele 
mesmo tinha dito”. 
Palavra da Salvação. 
AS: Glória a vós, Senhor. 

 

 

 

Liturgia Batismal 

 

32. CONVITE À ORAÇÃO 
 

Se houver Batismo, os catecúmenos são apre-
sentados à assembleia e o presidente exorta o 
povo com as seguintes palavras: 
 

PR: Caros fiéis, apoiemos com as nossas 
preces a alegre esperança dos nossos ir-
mãos e irmãs (N.N.), para que Deus todo-
poderoso acompanhe com sua misericórdia 
os que se aproximam da fonte do novo nas-
cimento. 
 

33. BÊNÇÃO DA ÁGUA   
 

Se não houver Batismo, mas só a bênção da 
água batismal: 
 

PR: Meus irmãos e minhas irmãs, invoque-
mos sobre estas águas a graça de Deus ai 

onipotente, para que em Cristo sejam reuni 
dos aos filhos adotivos aqueles que renas-
cerem pelo batismo.  
 

A seguir, todos de pé, entoa-se a ladainha (é 
omitida se não houver batismo nem bênção de 
água batismal. Neste caso, procede-se à benção 
da água, nº 37). 

  

34. LADAINHA DE TODOS OS SANTOS 
 

Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
Cristo, tende piedade de nós. (bis) 
Senhor, tende piedade de nós. (bis) 
 

1. Solo: Maria, Mãe de Deus, / AS: rogai a 
Deus por nós!  Ó Virgem imaculada... / Se-
nhora Aparecida... / Das dores, Mãe amada...  
 

Rogai por nós! Rogai por nós! (bis)   
 

2. Ó anjos do Senhor... / Miguel e Rafael... 
/ De Deus osd mensageiros... / Arcanjo Ga-
briel... 
   

3. Sant´Ana e São Joaquim... / Isabel e Za-
carias... / João, o Precursor... / Esposo de 
Maria...  
 

4. São Pedro e São Paulo... / São João e 
São Mateus... / São Marcos e São LKu-
cas... / São Judas Tadeu...  
 

5. Estêvão e Lourenço... / São Cosme e 
Damião... / Inácio de Antioquia... / Mártir 
São Sebastião... 
 

6. Maria Madalena... / Inês e Luzia... / 
Santa Felicidade... / Perpétua e Cecília... 
 

7. Gregório e Atanásio... / Basílio e Agosti-
nho... / São Bento e Santo Amaro... / Am-
brósio e São Martinho... 
 

8. Francisco e Domingos... / Antônio e 
Gonçalo... / Vianney e Benedito... / São 
Raimundo Nonato... 
 

9. Tereza e Terezinha... / Santa Rosa de 
Lima... / Margarida Maria... / De Sena Cata-
rina... 
 

Ó Senhor, sede nossa proteção, / ouvi-
nos, Senhor!  Para que nos livreis de todo 
mal... / Para que nos livreis da morte 
eterna... / Vos pedimos por vossa encarna-
ção... / Pela vossa Paixão e Ascenção... / 
Pelo envio do Espírito de Amor... / Apesar 
de nós sermos pecadores... 
 

Se houver Batismo: 
 

Vida nova dai a estes batizandos...  
 

Se não houver Batismo: 
 

Tornai santa esta água batismal... 
 

Jesus Cristo, ouvi-nos! (bis) 
Jesus Cristo, atendei-nos! (bis) 
 



 

  

35. ORAÇÃO 
 

Após a ladainha, se houver Batismo, o presi-
dente reza: 
 

PR: Ó Deus de bondade, manifestai o vosso 
poder nos sacramentos que revelam vosso 
amor. Enviai o espírito de adoção para criar 
um novo povo, nascido para vós nas águas 
do batismo. E assim possamos ser em 
nossa fraqueza instrumentos do vosso po-
der. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 

 
36. BÊNÇÃO DA ÁGUA  (BATISMAL) 
 

Se houver bênção da água batismal, o presi-
dente profere a oração sobre a água: 
 

PR: Ó Deus, pelos sinais visíveis dos sacra-
mentos, realizais maravilhas invisíveis. Ao 
longo da história da salvação, vós vos ser-
vistes da água para fazer-nos conhecer a 
graça do batismo. Já na origem do mundo, 
vosso espírito pairava sobre as águas para 
que elas concebessem a força de santificar.  
    Nas próprias águas do dilúvio prefiguras-
tes o nascimento da nova humanidade, de 
modo que a mesma água sepultasse os ví-
cios e fizesse nascer a santidade. Conce-
destes aos filhos de Abraão atravessar o 
mar Vermelho a pé enxuto, para que, livres 
da escravidão, prefigurassem o povo nas-
cido na água do batismo. Vosso Filho, ao 
ser batizado nas águas do Jordão, foi un-
gido pelo Espírito Santo. Pendente da cruz, 
do seu coração aberto pela lança fez correr 
sangue e água.  
    Após sua ressurreição, ordenou aos 
apóstolos: “Ide, fazei meus discípulos todos 
os povos, e batizai-os em nome do Pai e do 
Filho e do Espírito Santo.” 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 à vossa imagem, 
seja lavado da antiga culpa pelo batismo e 
renasça pela água e pelo Espírito Santo 
para uma vida nova. 
 

Se for oportuno, o presidente mergulha o círio na 
água e continua: 
 

    Nós vos pedimos, ó Pai, que por vosso 
Filho desça sobre toda esta água a força do 
Espírito Santo. E todos os que, pelo ba-
tismo, forem sepultados na morte com 
Cristo, ressuscitem com ele para a vida. Por 
Cristo, nosso Senhor.   AS: Amém. 
 

O presidente retira o círio da água, e a assem-
bleia reza: 
 

AS: Fontes do Senhor, bendizei o Se-
nhor! Louvai-o e exaltai-o para sempre! 
 

Cada catecúmeno renuncia ao demônio, faz a 
profissão de fé e é batizado. 

 
37. BÊNÇÃO DA ÁGUA   Se não houver ba-

tismo nem bênção de água batismal, o presi-
dente benze a água para a aspersão (e para 
quem tem o costume de levá-la para casa): 
 

PR: Meus irmãos e minhas irmãs, invoque-
mos o Senhor nosso Deus para que se 
digne abençoar esta água, que vai ser as-
pergida sobre nós, recordando o nosso ba-
tismo. Que ele se digne renovar-nos, para 
que permaneçamos fiéis ao Espírito que re-
cebemos. 
 

(Todos rezam em silêncio por alguns instantes.) 
 

     Senhor nosso Deus, velai sobre o vosso 
povo e nesta noite santa em que celebra-
mos a maravilha da nossa criação e a ma-
ravilha ainda maior da nossa redenção, dig-
nai-vos abençoar esta água. Fostes vós que 
a criastes para fecundar a terra, para lavar 
nossos corpos e refazer nossas forças. 
Também a fizestes instrumento da vossa 
misericórdia: por ela libertastes o vosso 
povo do cativeiro e aplacastes no deserto a 
sua sede; por ela os profetas anunciaram a 
vossa aliança que era vosso desejo concluir 
com a humanidade; por ela finalmente, con-
sagrada pelo Cristo no Jordão, renovastes, 
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 fo-
ram batizados na Páscoa. Por Cristo, nosso 
Senhor. 
 

AS: Amém. 
 

(Segue-se a renovação das promessas do Ba-
tismo.) 

 
38. RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS  
DO BATISMO 
   

Todos de pé e com as velas acesas, renovam 
as promessas do batismo. 
 

PR: Meus irmãos e minhas irmãs, pelo mis-
tério pascal fomos no batismo sepultados 
com Cristo para vivermos com ele uma vida 
nova. Por isso, terminados os exercícios da 
Quaresma, renovemos as promessas do 
nosso batismo, pelas quais já renunciamos 
a Satanás e suas obras, e prometemos ser-
vir a Deus na Santa Igreja Católica. Por-
tanto: 
 

PR: Para viver na liberdade dos filhos de 
Deus, renunciais ao pecado? 
 

AS: Renuncio. 
 

PR: Para viver como irmãos e irmãs, renun-
ciais a tudo o que vos possa desunir, para 
que o pecado não domine sobre vós? 
 

AS: Renuncio. 
 

PR: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao 
demônio, autor e princípio do pecado? 
 

AS: Renuncio. 
 

PR: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, 
criador do céu e da terra? 
 

AS: Creio. 
 

PR: Credes em Jesus Cristo, seu único Fi-
lho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem 
Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou 
dos mortos e subiu ao céu? 
 

AS: Creio. 
 

PR: Credes no Espírito Santo, na Santa 
Igreja Católica, na comunhão dos Santos, 
na remissão dos pecados, na ressurreição 
dos mortos e na vida eterna? 
 

AS: Creio. 
 

PR: O Deus todo-poderoso, Pai de nosso 
Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer 
pela água e pelo Espírito Santo e nos con-
cedeu o perdão de todo pecado, guarde-nos 
em sua graça para a vida eterna, no Cristo 
Jesus, nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 

 
39. ASPERSÃO COM A ÁGUA 
 

Apagam-se as velas. Enquanto o presidente as-
perge a assembleia com água benta, entoa-se o 
canto (CD Tríduo Pascal II, faixa 7): 
 

Banhados em Cristo, / somos uma nova cri-
atura. / As coisas antigas já se passaram, / 
somos nascidos de novo. / Aleluia, aleluia, 
aleluia. (bis)   
(Repetir o canto até o fim da aspersão) 
 

Conclui-se esta parte com as preces preparadas 
pela equipe de liturgia. A partir daqui, a celebra-
ção prossegue como de costume. 

  

 

 

Liturgia Eucarística 

 
COMENTÁRIO - (Facultativo) 
 

40. PREPARAÇÃO DAS  OFERENDAS 
(CD Tríduo Pascal II, faixa 13 – Paulus) 
 



 

1. Bendito sejas, ó Rei da glória! / Ressusci-
tado, Senhor da Igreja! / Aqui trazemos as 
nossas ofertas. 
 

Vê com bons olhos / nossas humildes 
ofertas. / Tudo o que temos / seja para ti, 
ó Senhor! 
 

2. Vidas se encontram no altar de Deus, / 
gente se doa, dom que se imola. / Aqui tra-
zemos as nossas ofertas. 
 

3. Maior motivo de oferenda, / pois o Senhor 
ressuscitou / Para que todos tivessem vida. 
 

4. Irmãos da terra, irmãos do céu, / juntos 
cantemos glória ao Senhor. / Aqui trazemos 
as nossas ofertas. 
 

41. CONVITE À ORAÇÃO                 (Em pé) 
 

PR: Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso 
sacrifício seja aceito por Deus Pai todo-po-
deroso. 
AS: Receba o Senhor por tuas mãos este 
sacrifício, para glória do seu nome, para 
nosso bem e de toda a santa Igreja. 
 

42. ORAÇÃO SOBRE AS OFERENDAS 
PR: 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. Por 
Cristo, nosso Senhor. 
 

AS: Amém. 

  

 

 

Liturgia Eucarística 

 
43. ORAÇÃO EUCARÍSTICA I 
Prefácio: O mistério pascal  
(Missal, pp. 421/469) 

 
PR: O Senhor esteja convosco. 
AS: Ele está no meio de nós. 
 

PR: Corações ao alto. 
AS: O nosso coração está em Deus. 
 

PR: Demos graças ao Senhor, nosso Deus. 
AS: É nosso dever e nossa salvação. 
 

PR: Na verdade, é justo e necessário,...  
 

44. RITO DA COMUNHÃO 
 
PR: O Senhor nos comunicou o seu Espí-
rito. Com confiança e a liberdade de filhos 
e filhas, digamos juntos: 
 
 

AS: Pai nosso... 
 

PR: Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e 
dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela 
vossa misericórdia, sejamos sempre livres 
do pecado e protegidos de todos os perigos, 
enquanto, vivendo a esperança, aguarda-
mos a vinda do Cristo Salvador. 
 

AS: Vosso é o reino, o poder e a glória 
para sempre! 
 

PR: Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vos-
sos Apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos 
dou a minha paz. Não olheis os nossos pe-
cados, mas a fé que anima vossa Igreja; dai-
lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a uni-
dade. Vós, que sois Deus, com o Pai e o Es-
pírito Santo. 
 

AS: Amém. 
 

PR: A paz do Senhor esteja sempre con-
vosco. 
 

AS: O amor de Cristo nos uniu. 
 

(Se for oportuno, o presidente faz-se o convite:) 
 

PR. ou Diácono: Irmãos e Irmãs, no espí-
rito de Cristo Ressuscitado, saudai-vos com 
um sinal de paz. 
 

45. CORDEIRO DE DEUS 
 

AS: Cordeiro de Deus que tirais o pecado 
do mundo, tende piedade de nós. Cor-
deiro de Deus que tirais o pecado do 
mundo, tende piedade de nós. Cordeiro 
de Deus que tirais o pecado do mundo, 
dai-nos a paz. 
 
   

PR: Felizes os convidados para a ceia do 
banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cor-
deiro de Deus, que tira o pecado do mundo! 
 

AS: Senhor, eu não sou digno/a de que 
entreis em minha morada, mas dizei uma 
palavra e serei salvo/a! 

 
46. CANTO DE COMUNHÃO 
(CD Tríduo Pascal II, faixa 14 – Paulus) 
 

Mal começava o domingo a semana  /  Lá 
vem as mulheres com flores e aromas, / De 
passo em passo, de rua em rua,  /  O sol já 
havia surgido, aleluia! 
 

1. Bendito o Deus de Israel Que a seu povo 
visitou / E deu-nos libertação Enviando um 
Salvador /: Da casa do rei Davi Seu ungido 
Servidor. (2x) 
 

2. Cumpriu a voz dos profetas desde os tem-
pos mais antigos / Quis libertar o seu povo 
do poder dos inimigos, /: Lembrando-se da 
aliança de Abraão e dos antigos. (2x) 
 

3. Fez a seu povo a promessa de viver na 
liberdade, / Sem medos e sem pavores dos 
que agem com maldade /: E sempre a ele 
servir na justiça e santidade. (2x) 
 

4. Menino, serás profeta do Altíssimo Se-
nhor / Pra ir à frente aplainando os cami-
nhos do Senhor /: Anunciado o perdão a um 
povo pecador. (2x) 
 

5. É ele o Sol Oriente que nos veio visitar, / 
Da morte, da escuridão, vem a todos liber-
tar. /: A nós seu povo remido para a paz faz 
caminhar. (2x) 
 

47. DEPOIS DA COMUNHÃO  (Em pé) 
 

PR: Ó Deus, derramai em nós o vosso espí-
rito de caridade, para que, saciados pelos 
sacramentos pascais, permaneçamos uni-
dos no vosso amor. Por Cristo, nosso Se-
nhor. 
AS: Amém. 
 

 

 

Ritos Finais 

 
48. BÊNÇÃO FINAL E DESPEDIDA 
 
PR: O Senhor esteja convosco. 
 

AS: Ele está no meio de nós. 
 

PR: Que o Deus Todo-poderoso vos aben-
çoe nesta solenidade pascal e vos proteja 
contra todo pecado. 
 

AS: Amém. 
 

PR: Aquele que nos renova para a vida 
eterna, pela ressurreição de seu Filho vos 
enriqueça com o dom da imortalidade. 
 

AS: Amém. 
 

PR: E vós que, transcorridos os dias da pai-
xão do Senhor, celebrais com alegria a festa 
da Páscoa, possais chegar exultantes à 
festa das eternas alegrias. 
 

AS: Amém. 
 

PR: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai 

e Filho ✠ e Espírito Santo. 
 

AS: Amém. 
 

PR. ou Diácono:  Levai a todos a alegria do 
Senhor Ressuscitado; ide em paz e o Se-
nhor vos acompanhe, aleluia! aleluia! 
 

AS: Graças a Deus, aleluia! aleluia! 
 

49. LOUVOR FINAL             (canto à escolha) 

(CD O Senhor ressurgiu!, faixa 8) 
 



 

  

Este é o Dia do Senhor, / dia de festa e de 
alegria! /: Cristo Jesus ressuscitou, venceu 
a morte, nos libertou! (2x) /: Aleluia! Aleluia! 
Aleluia! (2x) 
 

50. Avisos da COMUNIDADE 
 

- A cargo das Equipes de Liturgia.  
 

Visite o site da Diocese de Barreiras: 
www.diocesedebarreiras.org.br 

 
51. REFLEXÃO 
 

A Noite da Libertação 
 

 Celebramos a grande Vigília Pascal, 
“mãe de todas as vigílias” (S. Agostinho). A 
cerimônia tem quatro etapas: celebração da 
luz, as leituras, celebração do batismo ou 
renovação das promessas batismais e a Eu-
caristia. 
 Normalmente, a celebração da luz co-
meça do lado de fora da Igreja com a bên-
ção do fogo na escuridão a preparação do 
círio pascal, as aclamações da Luz de Cristo 
e, com todas as luzes acesas; a proclama-
ção da Páscoa, o anúncio da vitória de 
Cristo sobre a morte, aperfeiçoamento da li-
bertação do povo de Israel da escravidão do 
Egito. 
 Depois vem uma longa liturgia da Pala-
vra. São lidos vários textos do AT e do NT, 
intercalados por salmos e oração. São nar-
rados todos os fatos grandiosos que Deus 
realizou no passado para o seu povo: a cri-
ação, a prova de Abraão, a libertação do 
povo eleito do Egito, as grandes profecias 
de Isaias. As do novo testamento falam da 
vida nova em Cristo Jesus porque toda a 
história da salvação tem o seu ponto culmi-
nante na ressurreição, início de vida nova 
para todos nós! E nós somos convidados a 
viver uma vida nova e liberta das trevas do 
mal e do pecado, envolvidos como estamos, 
pelo batismo, na obra de recriação que co-
meça com Jesus. 
 A terceira parte é dedicada ao batismo. 
A vida nova oferecida na páscoa deve ser 
transmita atualmente para os cristãos que 
se preparam para receber a vida nova. Na 
oportunidade também os cristãos já batiza-
dos renovam as promessas batismais. Os 
novos filhos de Deus são nascidos e os que 
já o são renascem.  
 A novidade da páscoa não diz somente 
respeito a Jesus, mas, sobretudo a nós e as 
nossas relações com ele. Se realmente, ele 
está vivo, está na glória, quer dizer que a 
nossa comunhão com ele continua, talvez 
maior do que quando estava na Palestina, 
limitado às condições de espaço e de 

tempo. Somos criatura nova em Cristo Je-
sus. 
 Terminada a cerimônia do batismo, a co-
munidade prepara a mesa do banquete eu-
carístico, depois da interrupção na Quinta-
Feira Santa, quando celebrou a Ceia do Se-
nhor. 
 No evangelho de Marcos, 16,1-7, as mu-
lheres se dirigiram ao sepulcro, bem cedi-
nho, chegando lá, viram que túmulo estava 
completamente aberto, vazio. Elas queriam 
encontrar cuidar de um defunto e lá estava 
um personagem celeste, que explicou a si-
tuação completamente nova. Vocês estão 
procurando o “crucificado”, mas ele não está 
aqui! Ele ressuscitou. Vede o lugar onde o 
puseram”! Deus interveio com força e poder 
onde os homens tinham pensado encerrar a 
vida do justo. Aconteceu uma reviravolta 
completa na situação de Jesus.  Significa 
que o crucificado – nas condições que cele-
bramos ontem – está vivo! As cusparadas, 
as bofetadas, as humilhações, os açoites e 
as traições foram vencidos. Significa que a 
vida inteira, a condição humana de Jesus foi 
ressuscitada. Os episódios que contribuí-
ram para a Sexta-Feira Santa foram supera-
dos! 
 “Que bonito este não “está aqui”. Ele 
está, mas não aqui. Ele deve ser buscado 
fora, em outro lugar; está pelos caminhos, 
está no meio dos vivos. Ele é aquele que 
vive. Está em todos os lugares, menos entre 
os mortos. Está dentro dos sonhos de be-
leza, nas decisões por um grande amor, no 
ato de gerar, nos gestos de paz, nos abra-
ços entre os que se amam, na fome de jus-
tiça, no grito vitorioso de uma criança que 
nasce, no último respiro no moribundo. E 
quem vive uma vida com a sua há como 
dom a sua vida indestrutível” (Ermes Ron-
chi, Pascoa 2018). 
 

Dom Josafá Menezes da Silva 
Bispo Diocesano de Barreiras 
 
______________________________________ 

http://www.diocesedebarreiras.org.br/

