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Paróquia de Nossa Senhora das Dores
Basílica Santuário
semanário litúrgico

SÁBADO SANTO
VIGÍLIA PASCAL
contextualizando
nossa celebração!

9. Noite mil vezes feliz, o opressor foi
despojado. Os pobres, enriquecidos, o
céu à terra irmanado!

c

om a Vigília Pascal celebrada na
noite do Sábado Santo,
antecipadamente já celebramos
o domingo da ressurreição. Nasce o
novo dia que a Igreja prolonga em
renovada alegria pelos cinquenta dias
do tempo pascal. Celebrar o tempo
pascal é festejar, aqui e agora, como
um acontecimento do presente, a
ressurreição de Jesus como uma nova
energia de vida e de liberdade para
cada pessoa, para as nossas
comunidades e para a humanidade
inteira em comunhão com a criação,
restaurada pelo Espírito do
Ressuscitado. Esta nossa celebração
consta de quatro momentos: Liturgia
da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia
Batismal e Liturgia Eucarística.
Agora, acompanhando a bênção do
fogo novo e a preparação do Círio
Pascal, ouçamos o que nos dirá o
presidente desta solene liturgia:
Pr: Meus irmãos e minhas irmãs: nesta
noite santa, em que nosso Senhor
Jesus Cristo passou da morte à vida, a
Igreja convida seus filhos dispersos por
toda a terra a se reunirem em vigília e
oração. Se comemorarmos a Páscoa
do Senhor ouvindo sua palavra e
celebrando seus mistérios, podemos
ter a firme esperança de participar do
seu triunfo sobre a morte e de sua vida
em Deus.

Liturgia da Luz
BÊNÇÃO DO FOGO:
Pr: Ó Deus, que pelo vosso Filho
trouxestes aqueles 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 purificados à festa
da luz eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
PREPARAÇÃO DO CÍRIO (Missal, p. 272)
PROCISSÃO DA LUZ (Missal, p. 273)

PROCLAMAÇÃO DA PÁSCOA:
1. Exulte de alegria, dos anjos a

10. Noite mil vezes feliz, em Círio de
virgem cera. Nova esperança se
acende, no ceio de tua Igreja!
11. Noite mil vezes feliz, noite clara
como o dia. Na luz do Cristo glorioso,
exultemos de alegria.
(Todos apagam as velas e sentam-se. Antes
das leituras, quem preside dirige-se à
assembléia com estas palavras):

multidão. Exultemos, também, nós por
tão grande salvação!
2. Do grande Rei a vitória, cantemos o
resplendor: das trevas surgiu a glória,
da morte o libertador.
Solo: O Senhor esteja convosco!
Todos: Ele está no meio de nós! Solo:
Os corações para o alto! Todos: A Deus
ressoe nossa voz!
3. No esplendor desta noite, que viu os
hebreus libertos. Nós os cristãos bem
despertos, brademos: morreu a morte!
Bendito seja o Cristo, Senhor, que é
do Pai imortal, esplendor! (bis)
4. No esplendor desta noite, que viu
vencer o Cordeiro. Por Cristo salvos,
cantemos: a seu sangue justiceiro!
5. No esplendor desta noite, que viu
ressurgir Jesus. Do sepulcro
exultemos: pela vitória da cruz!
6. Noite mil vezes feliz! Deus por nós
seu Filho deu. O Filho salva os
escravos, quem tanto amor mereceu?
7. Noite mil vezes feliz. Ó feliz culpa de
Adão, que mereceu tanto amor. Que
recebeu tal perdão!
8. Noite mil vezes feliz, aniquilou-se a
maldade. As algemas se quebraram,
despontou a liberdade!

Pr: 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 como
Redentor. Peçamos que o nosso Deus
leve à plenitude a salvação inaugurada
na Páscoa.

Liturgia da Palavra
Animador: Irmãos caríssimos: depois
de iniciarmos solenemente esta Vigília,
ouçamos agora, de coração tranquilo, a
palavra de Deus. Meditemos como
Deus outrora salvou o seu povo e
como, na plenitude dos tempos, enviou
Jesus Cristo, nosso Salvador. Oremos
para que Deus realize esta obra pascal
de salvação e seja consumada a
redenção do mundo.

1ª Leitura - Gn 1,1 - 2,2
Salmo 103
Pr: Deus eterno e todo-poderoso, que
dispondes de modo admirável todas as
vossas obras, dai aos que foram
resgatados pelo vosso Filho a graça de
compreender que o sacrifício do Cristo,
nossa Páscoa, na plenitude dos
tempos, ultrapassa em grandeza a
criação do mundo realizada no
princípio. Por Cristo nosso Senhor.

2ª Leitura - Gn 22, 1-18
Salmo 15
Pr: Ó Deus, Pai de todos os fiéis, vós
multiplicais por toda a terra os filhos da
vossa promessa, derramando sobre
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eles a graça da filiação e, pelo mistério
pascal, tornais vosso servo Abraão pai
de todos os povos, como lhes tínheis
prometido. Concedei portanto, a todos
os povos a graça de corresponder ao
vosso chamado. Por Cristo, nosso
Senhor.

3ª Leitura - Ex 14,15 - 15,1
Salmo - Ex 15, 1-6.17-18
Pr: Ó Deus, à luz do Novo Testamento
nos fizestes compreender os prodígios
de outrora, prefigurando no mar
Vermelho a fonte batismal e, naqueles
que libertastes da escravidão, o povo
que renasce do batismo. Concedei a
todos os povos que, participando pela
fé do privilégio do povo eleito,
renasçam pelo Espírito Santo. Por
Cristo Nosso Senhor.

4ª Leitura - Is 54, 5-14
Salmo - Sl 29
Pr: Deus eterno e todo-poderoso, para
a glória do vosso nome, multiplicai a
posteridade que prometeste aos
nossos pais, aumentando o número
dos vossos filhos adotivos. 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.

e tudo volta à integridade primitiva por
aquele que é princípio de todas as
coisas. Por Cristo, nosso Senhor.

Hino de Louvor
1. Glória a Deus nas alturas! Glória a
Deus nas alturas! E paz na terra aos
homens por Ele amados! Nós vos
louvamos, nós vos bendizemos, nós
vos adoramos, nós vos glorificamos,
nós vos damos graças por vossa
imensa glória!
2. Glória a Deus nas alturas! Glória a
Deus nas alturas! Senhor Deus, Rei
dos céus, Deus Pai todo-poderoso.
Senhor Filho único, Jesus Cristo!
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho
de Deus Pai!
3. Glória a Deus nas alturas! Glória a
Deus nas alturas! Vós, que tirais o
pecado do mundo, tende piedade de
nós! Vós, que tirais o pecado do
mundo, acolhei a nossa súplica! Vós,
que estás sentado a direita de Deus
Pai, tende piedade de nós! Tende
piedade de nós!
Porque só vós sois o santo! Só vós sois
o Senhor! Só vós sois o Altíssimo,
Jesus Cristo! Com o Espírito Santo, na
glória de Deus Pai. Amém!

5ª Leitura - Is 55, 1-11
Salmo - Is 12,2-3.5bcd.5-6

Glória a Deus nas alturas! Glória a
Deus nas alturas!

Pr: Deus eterno e todo-poderoso, única
esperança do mundo, anunciastes pela
voz dos profetas os mistérios que hoje
se realizam. Aumentai o fervor do
vosso povo, pois nenhum dos vossos
filhos conseguirá progredir na virtude
sem o auxílio da vossa graça. Por
Cristo, nosso Senhor.

Oração do dia:
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.

6ª Leitura - Br 3, 9-15.32-4,4
Salmo - Sl 18
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 batismo. Por
Cristo, nosso Senhor.

7ª Leitura - Ez 36, 16-28
Salmo - Sl 50
Pr: Ó Deus, força imutável e luz
inextinguível, 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
estava caído, que o velho se torna novo
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8ª Leitura - Rm 6, 3-11

Aclamação
ao Evangelho

Evangelho - Mc 16,1-7

Liturgia Batismal
Animador: Iniciemos o terceiro grande
momento de nossa Vigília. Na liturgia
batismal, observamos que a água é
símbolo da vida. O Batismo, representa
a eficácia do sangue redentor de Cristo,
que nos purifica plenamente. O canto
da Ladainha de todos os Santos nesta
noite nos insere na presença de Cristo
ressuscitado que moldou a vida de
tantos cristãos ao longo da história. E
pedindo a intercessão queremos
reconhecer Cristo que permanece com
aqueles que se doam no Reino.
Ouçamos o que nos diz o presidente
desta celebração: (Missal, p. 283).
Ladainha:
Solo: Kyrie eleison. Todos: Kyrie
eleison. Solo: Christe eleison.
Todos: Christe eleison. Solo: Kyrie
eleison. Todos: Kyrie eleison.
1. Santa Maria Mãe de Deus, rogai por
nós! São Miguel, rogai por nós! Santos
Anjos de Deus, rogai por nós! São João
Batista, Intercedei por nós!
2. São José, rogai por nós! São Pedro e
São Paulo, rogai por nós! Santo André,
rogai por nós! São João, intercedei por
nós!
3. Santa Maria Madalena, rogai por
nós! Santo Estevão, rogai por nós!
Santo Inácio de Antioquia, rogai por
nós! São Lourenço, intercedei por nós!
4. Santas Perpétua e Felicidade, rogai
por nós! Santa Inês, rogai por nós! São
Gregório, rogai por nós! Santo
Agostinho, Intercedei por nós!
5. Santo Atanásio, rogai por nós! São
Basílio, rogai por nós! São Martinho,
rogai por nós! São Bento, intercedei por
nós!

(Salmo 117)

6. São Francisco e São Domingos,
rogai por nós! São Francisco Xavier,
rogai por nós! São João Maria Vianney,
rogai por nós! Santa Catarina de Sena,
intercedei por nós!

1. Rendei graças ao Senhor! Que seu
amor é sem fim! Diga o povo de Israel:
Que seu amor é sem fim! Digam os
seus sacerdotes: Que seu amor é sem
fim! Digam todos que o temem: Que
seu amor é sem fim!

7. Santa Tereza de Jesus, rogai por
nós! Santa Tereza de Ávila, rogai por
nós! Santos Mártires dos nossos
tempos, rogai por nós! Todos os Santos
e Santas de Deus, intercedei por nós!

Aleluia! (8x)

2. Eis o dia do Senhor! Alegres nele
exultemos! Que nos salve, imploremos!
Alegres nele exultemos! Bem-vindos à
sua casa! Alegres nele exultemos! Nós
todos os seus amados! Alegres nele
exultemos!

8. Sede-nos propício, ouvi-nos Senhor.
Para que nos livreis de todo o mal, ouvinos Senhor. Para que nos livreis de
todo o pecado, ouvi-nos Senhor. Para
que nos livreis da morte eterna, ouvinos Senhor.
9. Pela vossa encarnação, ouvi-nos

Senhor. Pela vossa ressurreição, ouvinos Senhor. Pela efusão do Espírito
Santo, ouvi-nos Senhor. Apesar de
nossos pecados, ouvi-nos Senhor.
(se houver Batismo)

Para que santifiqueis com a vossa
graça esta água onde renascerão os
vossos filhos, ouvi-nos Senhor. Jesus
Filho de Deus vivo, ouvi-nos Senhor.
Solo: Cristo, ouvi-nos! Todos:
Cristo, ouvi-nos! Solo: Cristo,
atendei-nos! Todos: Cristo, atendeinos!
Bênção da água batismal:
(Missal, p. 286)

Renovação das Promessas do batismo:

Pr: Meus irmãos e minhas irmãs, pelo
mistério 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 as suas
obras, e prometemos servir a Deus na
Santa Igreja Católica. Portanto:
Pr: Para viver na liberdade dos filhos de
Deus, renunciais ao pecado?
As: Renuncio!

As: Amém!
Animador: Ao sermos batizados,
tornamo-nos membros da Igreja de
Jesus Cristo e nos comprometemos
com o crescimento do seu reino entre
nós. Com o nosso canto, sejamos
aspergidos, fazendo a memória do dia
do nosso Batismo.

Cantos
para Aspersão
CANTO 1:
Banhados em Cristo, somos uma nova
criatura. As coisas antigas já se
passaram, somos nascidos de novo.
Aleluia, aleluia, aleluia!
CANTO 2:
1. Eu vi, eu vi, vi foi água a manar, do
lado direito do templo a jorrar:
Amém, amém, amém, aleluia! Amém,
amém, amém, aleluia! (bis)
2. E quantos foram por ele banhados.
Cantaram o canto dos que foram
salvos:
3. Louvai, louvai e cantai ao Senhor.
Porque ele é bom e sem fim, seu amor:
4. Ao Pai a glória e ao ressuscitado. E
seja o Divino pra sempre louvado!

Pr: Para viver como irmãos e irmãs,
renunciais a tudo o que vos possa
desunir, para que o pecado não domine
sobre vós?
As: Renuncio!

5. Quão grande, ó Deus, é a vossa
bondade. Senhor, eu vos peço, ouvime, escutai-me!

Pr: Para seguir Jesus Cristo,
renunciais ao demônio, autor e
princípio do pecado?
As: Renuncio!

Oração da Assembleia:
Pr: Confiantes na presença do Mestre
que está entre nós, louvemos e
supliquemos com alegria:

Pr: Credes em Deus, Pai todopoderoso, criador do céu e da terra?
As: Creio!
Pr: Credes em Jesus Cristo, seu único
Filho, 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?

Escuta-nos, Senhor da glória!
1. Cristo, luz e salvação de todos os
povos, acende o fogo do teu Espírito
em nós que proclamamos a tua
ressurreição.
2. Cristo, vida e ressurreição, abençoa
os que participaram da tua páscoa pelo
batismo.
3. Cristo, senhor da paz, concede-nos
lutar sempre na promoção da justiça e
da paz.

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 concedeu o perdão de todo
pecado, guarde-nos em sua graça para
a vida eterna, no Cristo Jesus, nosso
Senhor.

4. Cristo, vencedor da morte, acolhe
com bondade, em tua casa, todos os
nossos irmãos e irmãs que partiram.

Apresentação
das Oferendas

1. Bendito sejas, ó Rei da glória!
Ressuscitado, Senhor da Igreja! Aqui
trazemos as nossas ofertas.
Vê com bons olhos nossas humildes
ofertas. Tudo o que temos, seja pra
ti, ó Senhor!
2. Vidas se encontram no altar de Deus,
gente se doa, dom que se imola. Aqui
trazemos 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.
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. Por Cristo, nosso Senhor.

Oração Eucarística I
(Prefácio, p. 421. OE, p.469)

Pr: Na verdade, é justo e necessário, é
nosso dever e salvação dar-vos
graças, sempre e em todo o lugar, mas,
sobretudo NESTA NOITE em que
Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele é
o verdadeiro Cordeiro, que tira o
pecado do mundo. Morrendo, destruiu
a morte e, ressurgindo, deu-nos a vida.
Transbordando de alegria pascal, nós
nos unimos aos anjos e a todos os
santos, para celebrar a vossa glória,
cantando a uma só voz:
Pr: Pai de misericórdia, a quem sobem
nossos louvores, nós vos pedimos por
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso, que abençoeis estas oferendas
apresentadas ao vosso altar.
ABENÇOAI NOSSA
OFERENDA, Ó SENHOR!
Pr: Nós as oferecemos pela vossa
Igreja santa e católica: concedei-lhe
paz e proteção, unindo-a num só corpo
e governando-a por toda a terra. Nós as
oferecemos também pelo vosso papa
FRANCISCO, por nosso bispo
FERNANDO, e por todos os que
guardam a fé que receberam dos
apóstolos.
CONSERVAI A VOSSA
IGREJA SEMPRE UNIDA!
Pr: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos e filhas e de todos os que
circundam este altar, dos quais
conheceis a fidelidade e a dedicação
em vos servir. Eles vos oferecem
conosco este sacrifício de louvor por si
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e por todos os seus, e elevam a vós as
suas preces para alcançar o perdão de
suas faltas, a segurança em suas vidas
e a salvação que esperam.
LEMBRAI-VOS, Ó PAI,
DE VOSSOS FILHOS!
Pr: Em comunhão com toda a Igreja
celebramos a noite santa da
ressurreição de nosso Senhor Jesus
Cristo. Veneramos também a Virgem
Maria e seu esposo São José, os
santos Apóstolos e Mártires: Pedro e
Paulo, André, Tiago e João, Tomé,
Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus,
Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente,
Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e
Crisógono, João e Paulo, Cosme e
Damião e todos os vossos Santos. Por
seus méritos e preces concedei-nos
sem cessar a vossa proteção.
EM COMUNHÃO COM TODA A
IGREJA AQUI ESTAMOS!
Pr: Recebei, ó Pai, com bondade, a
oferenda dos vossos servos e de toda a
vossa família. Nós a oferecemos
também por aqueles que fizestes
renascer pela água e pelo Espírito
Santo, dando-lhes o perdão de todos
os pecados. Dai-nos sempre a vossa
paz, livrai-nos da condenação eterna e
acolhei-nos entre os vossos eleitos.
Dignai-vos, ó Pai, ACEITAR e santificar
estas oferendas, a fim de que se
tornem para nós o Corpo e o Sangue de
Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor
nosso.
SANTIFICAI NOSSA
OFERENDA, Ó SENHOR!
Pr: Na noite em que ia ser entregue, Ele
tomou o pão em suas mãos, elevou os
olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu
e deu a seus discípulos, dizendo:
“TOMAI, TODOS, E COMEI: ISTO É O
MEU CORPO, QUE SERÁ
ENTREGUE POR VÓS”. Do mesmo
modo, ao fim da ceia, Ele tomou o
cálice em suas mãos, deu graças
novamente e o deu a seus discípulos
dizendo: “TOMAI, TODOS, E BEBEI:
ESTE É O CÁLICE DO MEU SANGUE,
O SANGUE DA NOVA E ETERNA
ALIANÇA, QUE SERÁ DERRAMADO
POR VÓS E POR TODOS PARA A
REMISSÃO DOS PECADOS. FAZEI
ISTO EM MEMÓRIA DE MIM”. Eis o
mistério da fé!
SALVADOR DO MUNDO, SALVAINOS, VÓS QUE NOS LIBERTASTES
PELA CRUZ E RESSURREIÇÃO.
Pr: Celebrando, pois, a memória da
paixão do vosso Filho, da sua
ressurreição dentre os mortos e
gloriosa ascensão aos céus, nós,
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paixão do vosso Filho, da sua
ressurreição dentre os mortos e
gloriosa ascensão aos céus, nós,
vossos servos, e também vosso povo
santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os
bens que nos destes, o sacrifício
perfeito e santo, pão da vida eterna e
cálice da salvação.
RECEBEI, Ó SENHOR,
A NOSSA OFERTA!
Pr: Recebei, ó Pai, esta oferenda,
como recebestes a oferta de Abel, o
sacrifício de Abraão e os dons de
Melquisedeque. Nós vos suplicamos
que ela seja levada à vossa presença,
para que, ao participarmos deste altar,
recebendo o Corpo e o Sangue de
vosso Filho, sejamos repletos de todas
as graças e bênçãos do céu.
RECEBEI, Ó SENHOR,
A NOSSA OFERTA!
Pr: Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos
filhos e filhas que partiram desta vida,
marcados com o sinal da fé. A eles, a
todos os que adormeceram no Cristo,
concedei a felicidade, a luz e a paz.
LEMBRAI-VOS, Ó PAI,
DOS VOSSOS FILHOS!
Pr: E a todos nós pecadores, que
confiamos na vossa imensa
misericórdia, concedei, não por nossos
méritos, mas por vossa bondade, o
convívio dos Apóstolos e Mártires: João
Batista e Estêvão, Matias e Barnabé
Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro;
Felicidade e Perpétua, Águeda e Luzia,
Inês, Cecília, Anastácia e todos os
vossos santos. Por Cristo, Senhor
nosso.
CONCEDEI-NOS O
CONVÍVIO DOS ELEITOS!
Pr: Por ele não cessais de criar e
santificar estes bens e distribuí-los
entre nós. Por Cristo, com Cristo...

Rito da Comunhão
Canto de
Comunhão
CANTO 1:
1. Antes da morte e Ressurreição de
Jesus. Ele, na Ceia, quis Se entregar:
deu-se em comida e bebida pra nos
salvar.
E quando amanhecer, o dia eterno, a
plena visão. Ressurgiremos por
crer, nesta vida escondida no Pão.
(bis)
2. Para lembrarmos a morte, a cruz do

Senhor. Nós repetimos, como Ele fez:
gestos, palavras, até que volte outra
vez.
3. Este banquete alimenta o amor aos
irmãos, e nos prepara a glória do céu.
Ele é a força na caminhada pra Deus.
4. Eis o Pão vivo mandado a nós por
Deus Pai! Quem o recebe, não
morrerá. No último dia vai ressurgir,
viverá.
5. Cristo está vivo, ressuscitou para
nós! Esta verdade vai anunciar. A toda
terra, com alegria, a cantar.
CANTO 2:
Mal começava 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.
2. Cumpriu a voz dos profetas. Desde
os tempos mais antigos. Quis libertar
seu povo. Do poder dos inimigos.
Lembrando-se da aliança. De Abraão e
dos antigos.
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.
4. Menino, serás profeta. Do Altíssimo
Senhor. Pra ir à frente aplainando. Os
caminhos do Senhor. Anunciando o
perdão. A um povo pecador.
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