
DEUS NOS REÚNE

1. CHEGADA: A Vigília começa fora do local 
da celebração, ao ar livre. Enquanto as 
pessoas vão chegando, os cantores entoam 
refrões meditativos à escolha: 704, 706, 707 

2. SAUDAÇÃO

Dir.: Nesta noite santa somos iluminados e 
profundamente tocados pela luz de Cristo 
ressuscitado. Fazendo memória das maravi-
lhas de Deus na história, renovamos nossa 
consagração ao Deus que, pelo Batismo, 
nos chamou das trevas à sua luz admirável. 
Convidemos todo o universo e todas as 
criaturas de Deus para celebrarem conosco 
a Páscoa do Senhor!

3. ACENDIMENTO DA FOGUEIRA: 762 (A 
nós descei divina luz...)

4. ORAÇÃO SOBRE O FOGO NOVO

Ó Deus, que pelo vosso Filho trouxeste 
àqueles que creem o clarão da vossa luz, 
nós vos suplicamos: abençoai este novo 
fogo. Concedei que a festa da Páscoa 
acenda em nós o desejo do céu e que 
possamos chegar purificados à festa da luz 
eterna. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

3. PREPARAÇÃO DO CÍRIO PASCAL

Apontando gradativamente para as hastes 
da cruz, as letras e os números, aquele 
que preside diz:

No sinal da cruz do Círio: “Cristo ontem e 
hoje / Princípio e fim”.

Nas letras: “Alfa / e Ômega”.

Nos números do ano: “A ele o tempo / e a 
eternidade / a glória e o poder / pelos séculos 
sem fim”. Amém.

4. INCISÃO DOS CRAVOS NO CÍRIO

Colocando os cravos em cada ponta da cruz 
do Círio, aquele que preside diz:

Em cima: “Por suas santas chagas”
Ao meio: “suas chagas gloriosas”
Em baixo: “o Cristo Senhor”
À esquerda: “nos proteja”
À direita: “e nos guarde. Amém”.

Acendimento das velas da assembleia: 
855 (CD7), 853

Dir.: Tendo nas mãos lâmpadas acesas, 
sejamos como os que esperam o Senhor 
para que, ao voltar, nos encontre vigilantes 
e nos faça sentar à sua mesa. Portanto, 
acendamos nossas velas na luz do próprio 
Cristo!

5. Procissão com o Círio: “Eis a luz de 
Cristo”, e a assembleia responde “Demos 
graças a Deus” (três vezes).

6. Proclamação da Páscoa: 757, 758 ou 
no lecionário 

Anim.: Este canto lembra a maravilhosa 
história da nossa salvação. Agradecemos 
a Jesus Cristo ressuscitado pela luz que 
deu à nossa vida.
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(Após o canto todos apagam as velas, sen-
tam-se para ouvir as leituras)

Dir.: Tendo iniciado solenemente esta Vigília, 
ouçamos no recolhimento desta noite santa 
a Palavra de Deus. Vejamos como Deus 
salvou outrora o seu povo e nestes últimos 
tempos enviou seu Filho como Redentor.

7. PRIMEIRA LEITURA “A CRIAÇÃO”: 
Gn 1, 1-2, 2 ou 1, 1.26 – 31a

SALMO: 103(104)
Enviai o vosso Espírito Senhor e da terra 
toda a face renovai.

ORAÇÃO

Oremos: Ó Deus, admirável na criação do 
ser humano e mais admirável ainda na sua 
redenção, dá-nos a sabedoria de resistir ao 
pecado e chegar à eterna alegria. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

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

SALMO: 15(16)
Guardai-me, ó Deus, porque em vós me 
refugio!

ORAÇÃO

Oremos: Ó Deus, pai de todos os fiéis, 
multiplicastes por toda a terra os filhos da 
promessa, derramando sobre eles a graça de 
serem vossos filhos. Concedei-nos a graça 
de correspondermos ao vosso chamado. 
Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

9. TERCEIRA LEITURA “O ÊXODO”: Ex 14, 
15-15, 1 (não dizer “Palavra do Senhor” ao 
fim da leitura).

CÂNTICO DE MOISÉS: Ex 15
Cantemos ao Senhor que fez brilhar a 
sua glória!

ORAÇÃO

Oremos: Ó Deus, vemos brilhar ainda em 
nossos dias as vossas antigas maravilhas. 
Como manifestastes outrora o vosso poder, 
libertando um só povo da perseguição do 
faraó, realizai agora a salvação de todas 
as nações, fazendo-as renascer nas águas 
do Batismo. Concedei a todos os seres 
humanos tornarem-se filhos de Abraão e 
membros do vosso povo eleito. Por Cristo, 
nosso Senhor. Amém.

10. HINO DO GLÓRIA: 219, 209(CD23)

ORAÇÃO DO DIA

Oremos (pausa): 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 coração. Por nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na uni-
dade do Espírito Santo. Amém.

11. QUARTA LEITURA: Rm 6, 3-11

12. CONVITE AO ALELUIA E ACLAMAÇÃO: 
Sl 117(118)

13. EVANGELHO: Lc 24,1-12

14. PARTILHA DA PALAVRA

15. LITURGIA BATISMAL

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

ORAÇÃO SOBRE A ÁGUA

Dir.: Senhor nosso Deus, que sempre velais 
por vosso povo, nesta noite santa em que 
celebramos a maravilha da nossa redenção, 
nós vos pedimos: abençoai esta água que 
será aspergida sobre nós. Fostes vós que 
a criastes para fecundar a terra, para lavar 
nossos corpos e refazer nossas forças. 

DEUS NOS FALA
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DEUS FAZ COMUNHÃO

Também a fizestes instrumento da vossa 
misericórdia: por ela libertaste vosso povo 
do cativeiro e aplacastes no deserto a sua 
sede; por ela os profetas anunciaram vossa 
aliança; por ela, finalmente, consagrada pelo 
Cristo no Jordão, renovastes, pelo banho 
do novo nascimento, a nossa natureza pe-
cadora. Que esta água seja para nós uma 
recordação do nosso Batismo e nos faça 
participar da alegria dos que foram batizados 
na Páscoa. Por Cristo, nosso Senhor. Amém.

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS 
DO BATISMO

Dir.: Para viver na liberdade dos filhos de 
Deus, vocês renunciam ao pecado?

TODOS: Renuncio!

Dir.: Para viver como irmãos e irmãs, vocês 
renunciam a tudo que possa desuni-los, para 
que o pecado não domine sobre vocês?

TODOS: Renuncio.

Dir.: Para seguir Jesus Cristo, vocês re-
nunciam ao demônio, autor e princípio do 
pecado?

TODOS: Renuncio.

Dir.: Vocês creem em Deus, Pai todo-pode-
roso, criador do céu e da terra?

TODOS: Creio.

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

TODOS: Creio.

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

TODOS: Creio.

Dir.: Ó 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, guardai-
nos em sua graça para a vida eterna, no 
Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém.

Aspersão: 767 (CD7)

16. LADAINHA: 746 (CD 12), 747 (CD 12)

17. PARTILHA DOS DONS: 434 e 435 (CD 1)

Dir.: Apresentemos com simplicidade nossa 
colaboração para atender às necessidades 
da comunidade em sinal de nossa solida-
riedade fraterna.

RITO DE COMUNHÃO

18. PAI-NOSSO

Dir.: Reunidos no amor de Cristo ressuscita-
do, elevemos ao Pai a oração que o Senhor 
mesmo nos ensinou: Pai nosso...

19. SAUDAÇÃO DA PAZ: 783(CD 5), 787 
(CD 5)

Dir.: Lembremos neste instante, no íntimo 
dos nossos corações, aquelas pessoas e 
lugares que sofrem violência, onde não há 
condições de diálogo e liberdade (silêncio). 

(Omite-se o abraço da paz, conforme orien-
tações dadas pelo Arcebispo Dom Dario 
Campos para a prevenção da covid-19).

(Em silêncio, o Ministro Extraordinário da 
Sagrada Comunhão dirige-se à capela onde 
a Reserva Eucarística está cuidadosamente 
depositada no sacrário. Abre a porta do 
sacrário, faz uma genuflexão como sinal de 
adoração. Com reverência pega a âmbula 
que contém a Sagrada Reserva Eucarística, 
leva-a até o altar, de onde parte para a dis-
tribuição da Sagrada Comunhão aos fiéis. 
Terminada a distribuição, leva a Sagrada 
Reserva até o sacrário).
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20. COMUNHÃO: 605 (CD22), 607(CD22)

21. LOUVAÇÃO: 844, 831

Dir.: Proclamemos a bondade de Deus e 
exaltemos a sua misericórdia, manifestada 
nas palavras de salvação que escutamos. 

22. ORAÇÃO

Oremos (pausa): Ó Deus, derramai em 
nós o vosso Espírito de caridade, para 
que, alegres pela celebração da Páscoa, 
permaneçamos unidos no vosso amor. Por 
Cristo, nosso Senhor. Amém.

23. NOTÍCIAS E AVISOS

24. BÊNÇÃO FINAL

Dir.: Deus de infinita bondade e poder, que 
hoje nos reuniu para celebrar a glorificação 
de Cristo ressuscitado dentre os mortos, 
conceda-nos sua bênção e as alegrias 
pascais nesta vida para um dia gozarmos 
da imortalidade na glória de Cristo Jesus. 
Amém.

Dir.: Abençoe-nos o Deus todo-poderoso, 
o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém.

Dir.: Vamos em paz e o Senhor nos acom-
panhe! Aleluia, aleluia!

TODOS: Graças a Deus! Aleluia, aleluia!

25. CANTO ENVIO: 650, 639

DEUS NOS ENVIA

ORIENTAÇÕES

w Preparando o espaço - O presbité-
rio esteja todo de branco, ornado 
com flores, dando destaque ao círio 
pascal. Seja este posto em destaque 
(ou ao lado da mesa da Palavra).

w Prepare-se com antecedência uma 
mesa para a realização da Liturgia 
Batismal e vaso digno para a bênção 
da água; se for costume, preparar 
incensório, brasa e incenso.

w Fora da Igreja, preparar uma bonita 
fogueira. Enquanto não se inicia a 
celebração da luz, podem-se can-
tar refrãos meditativos ou cantos 
populares.

w Bênção do fogo e preparação do 
círio - Após a preparação e acen-
dimento do círio, acendem-se as 
velas do povo e todos seguem em 
procissão até o interior da igreja, 
fazendo três paradas. O presidente, 
que vai à frente com o círio pascal, 
canta em cada parada: “Eis a luz de 
Cristo!”, e o povo responde junto: 
“Demos graças a Deus!”.

w Ao chegar, todos com velas acesas 
nas mãos, canta-se a proclamação 
da Páscoa.

w Terminada a celebração da luz, todos 
apagam suas velas e se recolhem 
para escuta da Palavra.

w Hino do Glória (acompanhado com 
repicar dos sinos).

w O círio pascal ficará e será aceso 
em todas as celebrações até Pen-
tecostes. Depois deve ser guarda-
do e usado apenas nos momentos 
previstos.
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