Vigília Pascal na noite santa da Ressurreição do Senhor
Gestos em família: em cima da mesa, colocar uma pequena toalha branca, onde se coloca cruz, a bíblia aberta e a vela acesa.
Preparar as velas de baptismo ou outras (uma por pessoas, se possível para acender apenas na Renovação das Promessas
Baptismais.)
PRIMEIRA PARTE
(Levantados)

BÊNÇÃO DO FOGO E PREPARAÇÃO DO CÍRIO e ANÚNCIO DA RESSURREIÇÃO
Celebrante: A luz de Cristo (1 vez)
TODOS (R./): Graças a Deus.
Precónio pascal
TODOS (R./): Glória a Ti, glória Senhor!
SEGUNDA PARTE

LITURGIA DA PALAVRA
(sentados)
PRIMEIRA LEITURA (Gen 22, 1-2.9a.10-13.15-18)
Leitura do Livro do Génesis
Naqueles dias,
!». Ele respondeu: «Aqui estou». Deus disse: «Toma o teu
filho, o teu fi
, a quem tanto amas, Isaac,
,
, num dos montes que
Eu te indicar». Quando chegaram ao local designado por Deus, Abraão
, puxou do cutelo para degolar o filho.
!».
«Aqui estou, Senhor», respondeu ele. Anjo prosseguiu:
,
. Agora
sei que na verdade temes a Deus,
filho, o teu fi
, preso pelos chifres num silvado.
-lo e ofereceu-o em holocausto, em vez do lho. O Anjo do Senhor chamou Abraão
, pela segunda vez, e disse-lhe:
–
–
filho, o teu fi
,
-te-ei e abençoarei a tua descendência
,
,
es da terra».
- Palavra do Senhor. | R./ Graças a Deus.
Salmo Responsorial – 15 (16), 5 e 8.9-10.11 (R. 1)
Refrão: Defendei-me, Senhor: Vós sois o meu refúgio! Defendei-me, Senhor.
,
.
1resença,
.
,

3.Dar-me-eis a conhecer os caminhos da vida,
,

o meu corpo descansa tranquilo.
,
nem deixareis o vosso el sof

.

Celebrante: OREMOS (levantados durante a oração)

.

SEGUNDA LEITURA (Ex 14, 15 – 15,1)
Leitura do Livro do Êxodo
Naqueles dias,

: «Porque

? Diz aos filhos de Israel que se ponham em marcha.
-o, para que os fi
. Entretanto, vou
permitir que se
-de perseguir os filhos de Israel.
,
,
, dos seus carros e dos seus cavaleiros.
,
,
, os seus carros e os seus cavaleiros».
, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os
precedia
e postou-se entre o campo dos e
. A nuvem era tenebrosa de
um lado e do outro iluminava a noite, de modo que, durante a noite,
.
e o Senhor fustigou o mar, durante a noite, com um forte vento de leste.
-se. Os fi
,
.
:
, os seus carros e cavaleiros os seguiram pelo mar dentro.
, o Senhor olhou da coluna de fogo e da nuvem
.
Bloqueou as rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover.
: «Fujamos dos israelitas,
.
:
- , sobre os seus carros e os
seus cavaleiros».
e,
. E o Senhor precipitou-os no meio do mar.
fl
, que tinham entrado no
de Israel.
. Mas os fi
os mortos nas praias
do mar.
, e o povo temeu o Senhor,
.
filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor: «Cantemos ao Sen
,
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro».
- Palavra do Senhor. | R/ Graças a Deus
Salmo Responsorial – 15, 1-2.3-4.5-6.17-18 (R. 1b)
Refrão: Cantemos ao Senhor, que Se revestiu de glória!
Cantemos ao Senhor!
:
precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro.
:
a Ele devo a minha liberdade.
: eu O exalto;
pai: eu O glorifico.
;
.
3.Os seus melhores combatentes afogaram-se no Mar Vermelho,
.
,
.
4.Levareis o vosso povo e o plantareis na vossa montanha,
na morada segura que fizestes, Senhor,
.
O Senh
.
Celebrante: OREMOS (levantados durante a oração)

TERCEIRA LEITURA (Is 55, 1-11)
Leitura do Livro de Isaías
Eis o que diz o Senhor:
comei.

tendes dinheiro, vinde, comprai e

?
, saboreareis manjares suculentos. PrestaiMe ouvidos e vinde a Mim; escutai-Me e vivereis.
,
. Fiz
dele um testemunho para os povos,
.
o conhecias;
, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel, que te glorificou. Procurai o Senhor enquanto Se
pode encontrar,
, e o homem perverso os seus pensamentos.
,
.
,
–
da terra,
e acima dos vossos
.
, sem a haverem fecundado e feito produzir,
, assim a palavra que sai da minha boca
, sem ter
cumprido a minha vontade,
.
- Palavra do Senhor. | R/ Graças a Deus
Salmo Responsorial – Is 12, 2-3.4bcd.5-6 (R. 3)
Refrão: Das fontes da salvação saciai-vos na alegria, saciai-vos na alegria.
,
tenho

3.Cantai ao Senhor, porque Ele fez maravilhas,
anunciai-as em toda a terra.

.
.

,

.

.
.

Agradecei ao Senhor, invocai o seu nome.
Anunciai aos povos a grandeza das suas obras,
.
Celebrante: OREMOS (levantados durante a oração)

QUARTA LEITURA (Ez 36, 16-17a. 18-28)
Leitura da Profecia de Ezequiel
derramado n
julguei-os segundo o seu proceder e as suas obras.
isso se dizia d

-

, por causa do sangue que haviam
, espalhei-os entre os outros povos;
, profanaram o meu santo nome; e por
: Assim fala o Senhor Deus:

po

, israelitas,

.
– quando a seus olhos Eu manifestar a minha santidade, a vosso respeito.
- ,
- , para vos restabelecer na vossa terra.
e
fi
; e purifi - - - . Infundirei em
e farei que vivais segundo os meus preceitos,
. Habitareis na terra que
dei a vossos pais; sereis o meu povo e Eu serei o vosso Deus».
S

–

- Palavra do Senhor. | R/ Graças a Deus
Salmo Responsorial – 41 (42), 2-3.5; 42 (43), 3-4 (R. 41 (42), 2)
Refrão: Como suspira o veado pelas torrentes das águas assim minha alma suspira por Vós, Senhor,
assim minha alma suspira por Vós, Senhor,

1.Como suspira o veado pelas correntes das
, Senhor.
Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo:
Quando irei contemplar a face de Deus?

,

2.A minha alma estremece ao recordar
quando passava em cortejo para o templo do Senhor,
entre as vozes de louvor e de alegria
.

3.Enviai a vossa luz e verdade,
sejam elas o meu guia e me conduzam
.
4.Eu irei ao altar de Deus,
.
,
Senhor, meu Deus.

Celebrante: OREMOS (levantados durante a oração)
Hino de Glória (levantados)
(acendem-se as velas do altar para assinalar a passagem da primeira aliança à nova aliança, do Antigo Testamento ao Novo )
Glória a Deus no céu,
Glória a Deus no céu
E paz aos homens na terra.
No final do Glória: sentados.
EPÍSTOLA (Rom 6, 3-11)
Leitura da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos
:
,
nova. Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo
,
. Bem sabemos que o nosso homem velho foi crucificado com Cristo,
pecado
dele.
. Se morremos com Cristo,
,
;
. Porque na morte que sofreu, Cris
para Deus.
, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus.
- Palavra do Senhor. | R/ Graças a Deus
ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO: Salmo 117 (118), 1-2.16ab-17.22-23 - (levantados)
Refrão: Aleluia! Aleluia! Aleluia!
,
.
Diga a casa de Israel:
.
,
.
, mas hei-de viver
para anunciar as obras do Senhor.
3.A pedra que os construtores rejeitaram
tornou-se pedra angular
Tudo isto veio do Senhor:

EVANGELHO (Mt 28, 1-10)
Cel.: O Senhor esteja convosco.
R./: Ele está no meio de nós.
Cel.: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus
R./: Glória a Vós, Senhor.

Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram visitar o sepulcro.
De repente, houve um grande terramoto: o Anjo do Senhor desceu do Céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e
sentou-se sobre ela. O seu aspeto era como um relâmpago, e a sua túnica branca como a neve. Os guardas começaram a tremer
de medo e ficaram como mortos.
O Anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo; sei que procurais Jesus, o Crucificado. Não está aqui:
ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia.
adiante de vós para a Galileia. L
As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro,
cheias de temor e grande alegria, e correram a levar a notícia aos discípulos. Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas
aproximaram-se, abraçaram-Lhe os pés e prostraramDisse-lhes então Jesus: «Não temais. Ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá Me verão».
- Palavra da salvação. | R./ Glória a Vós, Senhor.
HOMILIA (sentados)

TERCEIRA PARTE
LITURGIA BAPTISMAL
Não há bênção da água nem aspersão com água baptismal.
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BAPTISMAIS – Cada membro da família acende a sua vela na vela da celebração - Levantados.
Tripla Renunciação ao mal “R
“(3
)

R./: Sim, renuncio.
Tripla Profissão de fé R./: Sim, creio!

“

”

Oração dos fiéis

QUARTA PARTE
LITURGIA EUCARÍSTICA
Preparação dos dons
(sentados)
Orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceite por Deus Pai todo-poderoso.
TODOS: Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para glória do seu nome, para nosso bem e de toda a santa Igreja.
ORAÇÃO EUCARÍSTICA
Cel.: O Senhor esteja convosco.
R./ Ele está no meio de nós.
Cel.: Corações ao alto.
R./O nosso coração está em Deus.
Cel.: Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
R./ É nosso dever, é nossa salvação.
(…) Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hossana nas alturas, hossana,
hossana nas alturas. Bendito O que vem em nome do Senhor. Hossana, hossana nas alturas.
Durante a consagração ao menos tomar a posição de pé
(O sacerdote diz: ‘Na noite em que Ele...’)
Ritos da Comunhão
(…)

(

introdução):

Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome; venha a nós o vosso reino; seja feita a vossa vontade assim na
terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje; perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem
nos tem ofendido; e não nos deixeis cair em tentação; mas livrai-nos do mal.
Cel.: Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos
sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo nosso Salvador.
TODOS: Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre.
Cel.: Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos Apóstolos:
“
-vos a paz, dou”
nossos pecados mas à fé da vossa Igreja e dai-lhe a união e a paz, segundo
a vossa vontade, Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.
TODOS: Ámen.
Cel.: A paz do Senhor esteja sempre convosco.
TODOS: O amor de Cristo nos uniu.

Fracção do Pão
Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo,
tende piedade de nós.
Cordeiro 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.
Cel.: Felizes os convidados para a Ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do Mundo.
TODOS: Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
O sacerdote comunga o Santíssimo Corpo do Senhor e os fiéis em casa (impedidos que estão de poder comungar fisicamente o
Corpo de Cristo), devem unir-se em comunhão espiritual.
Podem recitar a seguinte oração de Comunhão espiritual de Santo Afonso Maria de Ligório:

Ó Jesus, vinde e vivei em mim
Ó meu Jesus, eu creio
que Vós estais no Santíssimo Sacramento.
Amo-vos sobre todas as coisas
e desejo que venhais à minha alma
Já que agora não Vos posso receber no Santíssimo Sacramento,
vinde, ao menos espiritualmente,
ao meu coração.
Como se já tivésseis vindo,
eu vos abraço e me uno a Vós.
Não permitais que eu jamais me separe de vós
Oração após a Comunhão

RITOS DE CONCLUSÃO: bênção e envio
(após o gesto de bênção e o sinal da cruz) O CELEBRANTE diz: Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia. Aleluia.
TODOS: AMEN. ALELUIA. ALELUIA

Amanhã, Domingo de Páscoa, o Reitor dará a bênção pascal às famílias em casa com o rito próprio da visita
pascal (compasso ou visita da Cruz). Podereis decorar de forma festiva a cruz que tem servido às celebrações.

