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SABADO – VIGILIA PASCAL  
 - BRANCO - ANO C –  

 
 

São Paulo, 20 de abril de 2019 

Missa 19h30  
 

(A Igreja ficará na penumbra) 

Ambientação: - No presbitério Altar desnudado. 

                - Suportes para o Círio Pascal (Santuário no presbitério e Comunidade São José na porta central da Igreja) 

                 - Pia Batismal 

(A assembleia se reúne fora da Igreja, junto à fogueira) 
 

AMADO SEJA POR TODA PARTE O SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS! ETERNAMENTE! 
 

Animador: Irmãos e irmãs, amados do Pai, sejam todos bem-vindos! Em comunhão com as comunidades 

cristãs e com todo o universo, celebramos a Páscoa de Jesus, sua passagem da morte para a vida. 

Exultantes no Senhor Ressuscitado nesta noite gloriosa, recordamos as maravilhas de Deus na história, 

renovamos nossa esperança e fortalecemos nossa fé. Com muita alegria vamos celebrar esta Vigília Pascal!   
 

 

RITOS INICIAIS 
 

 

- SAUDAÇÃO: (após saudação padre explica brevemente o sentido da vigília...) 
 

- BENÇÃO DO FOGO: (após a benção do fogo novo, o acólito traz o círio pascal ao padre) 
 

- ACENDIMENTO CIRIO PASCAL NO FOGO NOVO 
O presidente grava no Círio Pascal uma cruz com um estilete. Em seguida, traça no alto da cruz a letra grega Alfa, 

embaixo a letra Ômega, e, entre os braços da cruz conforme rito descrito no Missal Romano. 

Em seguida o presidente acende o Círio Pascal com fogo novo, ergue-o, dizendo: 

Padre: A luz do Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. 
 

- PROCISSÃO DO CÍRIO  
O padre segue à frente levando o Círio Pascal e em três momentos canta o refrão, que todos repetem: Na porta central da Igreja 

ao padre canta o primeiro anúncio e 12 ministros acendem velas no Círio Pascal, e seguem para os respectivos lugares das 12 

Velas da Dedicação, e aguardam (não acender as velas da Cruz de Dedicação). O Círio Pascal da Comunidade São José é 

depositado no suporte preparado na Porta Central da Igreja. O padre segue com Círio do Santuário e canta a segunda vez no 

meio da Igreja, nesse momento os ministros acendem ao mesmo tempo as Velas da Cruz de Dedicação. Depois o padre sobe ao 

presbitério, e canta pela terceira vez, nesse momento os ministros acendem as velas do povo. Os quatro ministros que estarão no 

presbitério acendem as velas da equipe litúrgica e ambão da Palavra.  
 

Solo: - A Luz de Cristo! 

Todos: - Demos graças a Deus. 
 

- PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA 

(Chegando ao presbitério, o Círio do Santuário em local preparado e será incensado. Após incensação inicia-se a  

Proclamação da Páscoa)  
 

No término do Exulte Pascal, acende-se as luzes da Igreja e apagam-se as velas, inicia-se a Liturgia da Palavra. 
 

LITURGIA DA PALAVRA 
Antes das leituras, o padre exorta a assembleia: Exortação no Missal Romano página 279 
 
 

Padre: Meus irmãos e minhas irmãs, tendo iniciado 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 Filho Redentor. Peçamos que o nosso Deus leve à plenitude a salvação inaugurada na Páscoa. 
 

(Refrão Meditativo) 
 

 

- Primeira Leitura (Gn. 1,1-26-31)  
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- Salmo (103) – Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai! 
- ORAÇÃO: (Presidente da celebração: Oremos... todos se levantam) 

 

(Os ministros da Eucaristia saem nesse momento para buscar as Reservas Eucarísticas na Capela da Casa Paroquial) 
 

- Segunda Leitura (Gn.22,1-2.9-13.15-18) 

- Salmo (15) – Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio! 

- ORAÇÃO: (Presidente da celebração: Oremos... todos se levantam) 
 

- Terceira Leitura (Ex. 14,15-15,1) 
- Salmo: (Ex.15) – Cantemos ao Senhor, que fez bilhar a sua glória! 

- ORAÇÃO: (Presidente da celebração: Oremos... todos se levantam) 
 

- Hino de Louvor: (com toque de sinos) 
(Ao iniciar o canto do Glória, entram as mulheres com a toalha para preparar o Altar, os ministros com as Reservas 

Eucarísticas seis ministros com os seis castiçais, e dois ministros com as flores) 
. 

- Oração do Dia: (Presidente da celebração: Oremos...) 
 

- Quarta Leitura (Rm. 6,3-11) 
 

- Salmo de Aclamação ao Evangelho (117) 

- Evangelho: (Lc. 24,1-12) 

- Homilia:  
 

L I T U R G I A  B A T I S M A L  
 

- ACOLHIDA DA ÁGUA: (entram sete jovens pelo corredor central com sete moringas com água, chegando ao 

presbitério despejar toda a água na Pia Batismal) Canto: Eu vi, eu vi... 
 

Animador: Iniciamos a Liturgia Batismal por meio da qual renovamos as Promessas do Batismo. Como 

batizados, assumimos o compromisso com a vida nova trazida por Cristo Ressuscitado.  
Padre e acólitos se dirigem a Pia Batismal, padre faz a seguinte Exortação: 

 

Padre: - Meus irmãos e minhas irmãs, invoquemos sobre estas águas a graça de Deus Pai onipotente, 

para que em Cristo sejam reunidos aos filhos adotivos aqueles que renascerem pelo batismo. 
 

Animador: Este é um momento de intensa e profunda comunhão. A Igreja reafirma sua fé e invoca a 

intercessão daqueles que nos precederam na participação plena da glória do Cristo Ressuscitado.  
 

- LADAINHA DE TODOS OS SANTOS: cantada 
 

- BENÇÃO DA ÁGUA: 
 

- RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO: acólitos acendem as velas no Círio Pascal e descem para 

acender as velas do povo para Renovação das Promessas do Batismo e padre asperge o povo, enquanto se canta.  
 

- ASPERSÃO: 
 

 

LITURGIA EUCARÍSTICA 

Rito da Comunhão: 

Pai Nosso: 

Paz: 

Comunhão: 

Oração Final: 
 

ENTRADA DA IMAGEM DO CRISTO RESSUSCITADO E N.SRA DA GLÓRIA - (Motivado pelo padre)  
(a Imagem do Ressuscitado carregada pelos acólitos, sairá da porta central da Igreja, virá até o meio do corredor, onde se 

dará o encontro com N.S. da Glória) toque de sinos. Canto 
 

RITOS FINAIS – CRISTO NOS ENVIA 
Antes da Bênção Final após a motivação do padre, todos se cumprimentam desejando Feliz Páscoa!  

BENÇÃO FINAL 
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