
1 

 

Liturgia familial de Vigília Pascal na noite 

santa, 11 de Abril 2020 
 

Aqui estão algumas sugestões para uma liturgia em família 

nestes dias em que estamos em isolamento e não podemos 

nos reunir para celebrar a Vigília Pascal. Se você estiver 

sozinho, adapte esta proposta. 

 

PREPARAR. 

. Deixar a casa, apartamento no escuro. 

. Preparar 5 velas que vão ser acesas uma por uma a cada leitura (indicação as 

cinco feridas do Senhor). 

. Duas leituras (pais e/ou crianças mais velhas) que alternam as leituras e os 

salmos. 

. Um dos adultos começa e conclui a Oração Universal. 

. Ele introduz igualmente o Credo (Profissão de Fé) e o Pai Nosso. 

. Outras duas pessoas alternam a leitura da Oração Universal  

. Iluminar toda a casa no fim da leitura de Paulo para Aleluia. 

. O salmo pode ser substituído por um cântico (ou uma música) que você gostar 

ou que  

corresponda ao que o texto lhe inspira. 

. No fim uma pequena catequese é proposta (lida por um adulto) 

. Profissão de Fé: retomar a profissão de fé batismal. 

. Seguido de uma Oração Universal que lhe é proposta. 

. A celebração é concluída com um Pai Nosso. 

 

Um cântico (a designar) 

As indicações de como fazer ou quem deve fazer estão em vermelho 

O que deve ser dito por uma ou outra pessoa esta em azul 

 

Podemos começar esta Vigília ao acender umas velas à janela. 

 

G- Nesta noite, como numa Vigília, vamos ouvir o que Deus fez na história dos 

homens. «Senhor dê-nos o seu Espírito Santo para abrir os nossos ouvidos, nossas 

mentes e nossos corações para descobrir nas escrituras o que diz respeito ao seu 

filho Jesus» 

 

O mais novo acende a primeira vela e  podemos cantar ou ouvir :  

Tu es minha vida  

https://youtu.be/NrIjSVaodvo 

 

Primeira leitura: Sacrifício e liberação de Isaías, o filho amado (Gn 22, 1-

2.9a.10-13.15-18) 

G- Introdução: O sacrifício e liberação de Isaías prenuncia a morte e 

ressurreição de Cristo 

 

https://youtu/
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Leitura do livro de Génesis 
No princípio, Deus criou o céu e a terra. Disse Deus: «Façamos o homem à nossa imagem e 

semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais 

domésticos, sobre os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pela terra». Deus 

criou o ser humano à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele o criou homem e mulher. 

Deus abençoou-os, dizendo: «Crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Dominai 

sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem na 

terra». Disse Deus: «Dou-vos todas as plantas com semente que existem em toda a superfície 

da terra, assim como todas as árvores de fruto com semente, para que vos sirvam de alimento. 

E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu e a todos os seres vivos que se movem na 

terra dou as plantas verdes como alimento». E assim sucedeu. Deus viu tudo o que tinha feito: 

era tudo muito bom. Veio a tarde e, em seguida, a manhã: foi o sexto dia. Assim se 

completaram o céu e a terra e tudo o que eles contém. Deus concluiu, no sétimo dia, a obra 

que fizera e, no sétimo dia, descansou do trabalho que tinha realizado. 

Palavra do Senhor. 
 

SALMO  15(16), 5, 8 9-10,11 Podemos cantar ou ouvir 

https://youtu.be/0kkBC44z5xQ?list=TLPQMDgwNDIwMjBindoogoNZPg 

 

 

Refrão: Defendei-me, Senhor: Vos 

sois o meu refúgio. Defendei-me, 

Senhor 

 

Senhor, porção da minha herança e do 

meu cálice, está nas Vossas mãos o 

meu destino. 

O Senhor está sempre na minha 

presença, com Ele ao meu lado não 

vacilarei. Refrão 

 

 

Por isso o meu coração se alegra 

e a minha alma exulta, 

e até o meu corpo descansa tranquilo. 

Vós não abandonareis a minha alma 

na mansão dos mortos, 

nem deixareis o fiel sofrer a 

corrupção. Refrão 

 

Dar-me-eis a conhecer os caminhos 

da vida, alegria plena em vossa 

presença, delícias eternas à vossa 

direita. Refrão 

 

 

O mais novo acende uma vela 

 

Segunda leitura: Os filhos de Israel andaram com os pés enxutos no meio do 

mar, Ex 14,15-15, 1a) 

 
Leitura do Livro do Êxodo 

Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: «Porque estás a bradar por Mim? Diz aos filhos de 

Israel que se ponham em marcha. E tu ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, 

para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto, vou permitir que se endureça 

o coração dos egípcios, que hão-de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei então a minha 

glória, triunfando do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos seus cavaleiros. Os 

Egípcios reconhecerão que Eu sou o Senhor, quando Eu manifestar a minha glória, vencendo 

o Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros». O Anjo de Deus, que seguia à frente do 

campamento de Israel, deslocou-se para a retaguarda. A coluna de nuvem que os precedia 

veio colocar-se atrás do acampamento e postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A 

nuvem era tenebrosa de um lado, e do outro iluminava a noite, de modo que, durante a noite, 

não se aproximaram uns dos outros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fustigou 
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o mar, durante a noite, com um forte vento de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os 

filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita 

e à esquerda. Os egípcios foram atrás deles: todos os cavalos do Faraó, os seus carros e 

cavaleiros os seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de 

fogo e da nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as 

rodas dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então, os egípcios disseram: «Fujamos 

dos israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios». O Senhor disse a Moisés: 

«Estende a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão¬¬ sobre os egípcios, sobre os seus 

carros e os seus cavaleiros». Moisés estendeu a mão sobre o mar e, ao romper da manhã, o 

mar retomou o seu nível normal, quando os egípcios fugiam na sua direcção. E o Senhor 

precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e submergiram os carros, os cavaleiros e 

todo o exército do Faraó, que tinham entrado no mar, atrás dos filhos de Israel. Nem um só 

escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas 

formavam muralha à direita e à esquerda. Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos 

egípcios, e Israel viu os egípcios mortos nas praias do mar. Viu também o grande poder que o 

Senhor exercera contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor, acreditou n’Ele e em seu servo 

Moisés. Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor: 

«Cantemos ao Senhor, que fez brilhar a sua glória, precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro». 

Palavra do Senhor. 

 

G- Introdução: Este texto falamos sobre a passagem do mar pelos filhos de Israel; 

prenuncia a Pascoa de Cristo e a nossa Pascoa, passagem através da morte. 

 

Podemos ler ou cantar 
 

SALMO  (Ex 15, 1b, 2, 3-4, 5-6, 

17-18) 

https://youtu.be/pcsRc9Rsjr4 

 

Refrão: Cantemos ao Senhor, que 

fez brilhar a sua glória. Repete-se 

Ou: Deus fez maravilhas: o seu 

nome é Senhor. Repete-se 

 

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a 

sua glória: precipitou no mar o 

cavalo e o cavaleiro. 

O Senhor é a minha força e a minha 

protecção: 

a Ele devo a minha liberdade. 

Refrão 

 

 

 

 

Ele é o meu Deus: eu O exalto; 

Ele é o Deus de meu pai: eu O 

glorifico. O Senhor é um guerreiro, 

Omnipotente é ¬o seu nome; 

Precipitou no mar os carros do faraó 

e o seu exército. Refrão 

 

Os seus melhores combatentes 

afogaram-se no Mar Vermelho, 

foram engolidos pelas ondas, 

caíram como pedra no abismo. 

A Vossa mão direita, Senhor, 

revelou a sua força, 

A Vossa mão direita, Senhor, 

destroçou o inimigo. 

Refrão 

 

Levareis o vosso povo e o plantareis 

na vossa montanha, 

na morada segura que fizestes, 

Senhor, no santuário que vossas 

mãos contruíram. 
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O Senhor reinará pelos séculos dos 

séculos. Refrão    

 

O mais novo acende uma vela  

 

Terceira leitura: «Vinde a mim e viverás; vou comprometer-me com você por 

uma aliança eterna» (Is 55, 1-11) 

 

G- Introdução: nosso bem mais precioso é o Senhor Deus: vamos ouvi-lo segue-

lo: ele nos dará a ressurreição e a vida eterna. 

 

Leitura do Livro de Isaías 
 

Eis o que diz o Senhor: «Todos vós que tendes sede, vinde à nascente das águas. Vós que não 

tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Vinde e comprai, sem dinheiro e sem despesa, vinho 

e leite. Porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não alimenta e o vosso trabalho naquilo 

que não sacia? Ouvi-Me com atenção e comereis o que é bom; saboreareis manjares 

suculentos. Prestai-Me ouvidos e vinde a Mim; escutai-Me e vivereis. Firmarei convosco uma 

aliança eterna, com as graças prometidas a David. Fiz dele um testemunho para os povos, um 

chefe e um legislador das nações. Chamarás povos que não conhecias; nações que não te 

conheciam acorrerão a ti, por causa do Senhor teu Deus, do Santo de Israel que te glorificou. 

Procurai o Senhor enquanto Se pode encontrar, invocai-O enquanto está perto. Deixe o ímpio 

o seu caminho e o homem perverso os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que terá 

compaixão dele, ao nosso Deus, que é generoso em perdoar. Porque os meus pensamentos não 

são os vossos, nem os vossos caminhos são os meus – oráculo do Senhor. Tanto quanto os 

céus estão acima da terra, assim os meus caminhos estão acima dos vossos e acima dos vossos 

estão os meus pensamentos. E assim como a chuva e a neve que descem do céu não voltam 

para lá sem terem regado a terra, sem a haverem fecundado e feito produzir, para que dê a 

semente ao semeador e o pão para comer, assim a palavra que sai da minha boca não volta 

sem ter produzido o seu efeito, sem ter cumprido a minha vontade, sem ter realizado a sua 

missão». 

Palavra do Senhor. 

 
 

Podemos ouvir ou cantar  

https://youtu.be/lFsAjfTSumc

SALMO    

Salmo Responsorial Is. 12, 2-3, bde, 5-6  

Refrão: Das fontes da salvação, saciai-vos na alegria. 

Repete-se 

 

Deus é o meu salvador, tenho 

confiança e nada temo. 

O Senhor é a minha força e o meu 

louvor. 

É a minha salvação. Refrão 

 

Tirareis água, com alegria, das 

fontes da salvação. 
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Agradecei ao Senhor, invocai o seu 

nome, 

Anunciai aos povos a grandeza das 

suas obras, 

proclamai a todos que o seu nome é 

santo. Refrão 

 

Cantai ao Senhor, porque Ele fez 

maravilhas, 

anunciai-as em toda a terra. 

Entoai cânticos de alegria e exultai, 

habitantes de Sião, 

porque é grande no meio de vós o 

Santo de Israel. 

Refrão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mais novo acende uma vela 

Quarta leitura (Rom 6, 3b-11) 

G- Introdução: Pelo batismo, morreremos para o pecado (por nossa incapacidade 

de amar); mas ressuscitamos com Cristo por uma vida que nunca morrerá 

 

Leitura da Epístola do apóstolo S. Paulo aos Romanos 

Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo fomos baptizados na sua morte. 

Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, para que, assim como Cristo 

ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se, na 

verdade, estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte, também o 

estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso homem velho foi 

crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e não mais fôssemos 

escravos dele. Quem morreu está livre do pecado. Se morremos com Cristo, acreditamos que 

também com Ele viveremos, sabendo que, uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não 

pode morrer; a morte já não tem domínio sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo 

morreu para o pecado de uma vez para sempre; Mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim 

vós também, considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus. 

Palavra do Senhor. 
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SALMO (Ps 117 (118), 1.2, 16-17, 22-23) 

https://youtu.be/XE4DlGpRvDU 

R/ Alléluia, alléluia, alléluia ! 

 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é 

bom, 

porque é eterna a Sua misericórdia. 

Diga a Casa de Israel: 

é eterna a Sua misericórdia. Refrão 

 

A mão do Senhor fez prodígios, 

a mão do Senhor foi magnífica. 

Não morrerei, mas hei-de viver 

para anunciar as obras do Senhor. 

Refrão 

 

A pedra que os construtores 

rejeitaram 

tornou-se pedra angular. 

Tudo isto veio do Senhor: 

é admirável aos nossos olhos. Refrão 

. 

 

 

O mais novo acende uma vela  

Em pé, cantamos um Aleluia para aclamar o Cristo Jesus ressuscitado 

https://youtu.be/oiwVSRkihsk 

 

5 ° Leitura "Ele ressuscitou e precede você na Galiléia" (Mt 28, 1-10) 

 

Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus 
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Mateus 

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 aspecto 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. E 

ide depressa dizer aos discípulos: 'Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. 

Lá O vereis'. Era o que tinha para vos dizer». 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 prostraram-se diante d’Ele. 

Disse-lhes então Jesus: «Não temais. Ide avisar os meus irmãos que partam para a Galileia. Lá Me 

verão». 

Palavra da salvação. 
 

Aclamamos a Palavra de Deus: Louvado seja o Senhor. 

Pequena catequese de Pascoa para ler em voz alta ou meditar 

 

Quando podemos dizer que é Páscoa em nossa vida e qual é a sua mensagem 

para nós? Quando passamos da morte para a vida, da escravidão para a liberdade, do 

ódio ao amor, do desejo de vingança ao de perdão, da tristeza à alegria, do orgulho à 
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humildade , da possessão doentia à libertação libertadora, do luto à celebração, da 

depressão ao entusiasmo fundado, da doença à saúde, do conflito à reconciliação, do 

desânimo à esperança, você pode dizer que é Páscoa para nós. Pois há indicações que 

mostram que a ressurreição de Cristo já é eficaz em nossa vida, que ele não foi 

ressuscitado apenas por ele, mas também por nós. Então, podemos dizer que as boas 

novas da Páscoa são nos dizer que nada está completamente errado, que tudo que traz 

o mal, a morte será derrotado, nunca terá a última palavra. A Páscoa é uma mensagem 

de esperança. 

 

Mas a Páscoa também é uma mensagem de amor! Porque Jesus Cristo ressuscitou 

dos mortos pelas mesmas razões que ele se tornou homem e que morreu: por amor a 

nós.  

“Deus amou tanto o mundo que lhe deu o seu Filho unigênito, para que todo homem 

que crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3, 16); "Não existe amor maior do 

que dar a vida pelos que amamos" (Jo 15, 13); "O pão que eu darei é a minha carne 

dada para que o mundo tenha vida" (Jo 6:51); Santo Paulo não outra coisa: a prova do 

amor de Deus é que Cristo "morreu por nós enquanto ainda éramos pecadores" (Rom 

5: 8) 

 

A Páscoa é finalmente uma mensagem de fé. Não há nenhuma demonstração 

científica da ressurreição de Cristo, nenhuma gravação, nenhum CD, nenhum DVD! 

Cremos pelo testemunho de fé daqueles que encontraram os ressuscitados, comeram 

com Ele e experimentaram isso na força de seu Espírito. Essas são as mesmas pessoas 

que o tinham traído e negaram que o Espírito dos ressuscitados tenha reavivado, 

bombeado, a ponto de dizerem pela boca de Pedro: "Deus o ressuscitou dentre dos 

mortos no terceiro dia". Ele o deu para mostrar a si mesmo, não a todo o povo, mas 

apenas às testemunhas que Deus havia escolhido antecipadamente, a nós que 

comemos e bebemos com ele depois de sua ressurreição dentre os mortos ”. E, no 

entanto, é a fé nesta ressurreição que é o fundamento de nossa esperança e nossa 

salvação: "Se você confessar com a boca que Jesus é o Senhor e se no seu coração 

acreditar que Deus o ressuscitou dentre os mortos, , você será salvo. » (Rom 10, 9). 

Dirigindo-se aos coríntios que dificilmente acreditavam na ressurreição, Paulo disse-

lhes: "Lembro-lhes o evangelho que recebi:" Cristo morreu por nossos pecados, de 

acordo com as Escrituras, ele foi sepultado, ele é ressuscitado de acordo com as 

Escrituras. Ele apareceu em Cephas ... Se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é 

vazia, assim como a nossa fé ... Se depositamos nossa esperança nesta vida, somos os 

mais dignos de pena de todos os homens. Mas não Cristo ressuscitou dos mortos, as 

primícias dos que morreram. ... Morte onde está a tua vitória, onde está teu aguilhão? 

1 Cor 15) 
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O que a ressurreição significa para nós? Trabalhar a nossa Páscoa e a dos outros: 

trabalhar pela libertação, pelo desenvolvimento, pela felicidade, nos entregar 

totalmente a Deus nos dando pelo homem, trabalhar pelo aprofundamento de nossa 

fé, de nossa esperança e da nossa caridade, investindo-nos para que a morte, o 

sofrimento, o ódio, a violência, a vingança, a solidão, a miséria, a doença, o vírus ... 

sejam vencidos em nós e ao nosso redor. Assim, Cristo se tornará o centro de nossa 

vida, a ponto de podermos dizer com São Paulo: “Com Cristo sou crucificado; Eu 

vivo, mas não sou mais eu, é Cristo que vive em mim. Pela minha vida presente na 

carne, vivo-a com fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. »Ga 2, 

20) 

 

Silêncio  

Agora professamos a fé dos apóstolos, a fé do nosso batismo  

Profissão de fé dialogada ou símbolo dos Apóstolos recitados. 

 

G: Nós fomos sepultados com Cristo no batismo, para que com ele pudéssemos 

viver uma nova vida. É por isso que, unidos a toda a Igreja, renovamos nossa 

profissão de fé no Deus vivo e verdadeiro e em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito 

Santo. 

 

G- Você acredita em Deus Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra? 

Sim creio 

 

G- Você acredita em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da 

Virgem Maria, sofreu a paixão, foi sepultado, ressuscitou dos mortos, e que esta 

sentado à direita do Pai? 

Sim creio 

 

G-Você acredita no Espírito Santo, na santa Igreja Católica, na comunhão dos 

santos, no perdão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna? 

Sim creio 

 

Oração universal  

G- Introdução: Nesta noite santa, celebramos a vida. Durante um mês de 

confinamento, vivemos com medo de contágio epidêmico e com lágrimas de morte. 

Oremos ao Senhor ressuscitado, luz da nossa esperança; Ele vem para nos salvar. 

 Refrão: Senhor ressuscitado, vem,vem nos salvar  

1- "Todas as nações da terra se dirigirão às bênçãos uma da outra" (silêncio)  
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Olha, Senhor, seu povo em todo o mundo que está sofrendo com a epidemia 

de coronavírus; ajude-nos a suportar e superar essa provação; dá aos líderes 

políticos e pesquisadores científicos de todos os países a inteligência para 

cooperar e reunir seus recursos para combater a doença. 

  

2- "Por que gritar comigo? Ordena que os filhos de Israel partam! (Silêncio) 

 Ouve, Senhor, os gritos dos teus filhos, as preces  dos cuidadores e as 

queixas daqueles que sofrem em hospitais e casas de repouso; dá coragem e 

força àqueles que trabalham para o bem comum, e dá aos enfermos confiança 

na cura.  

 

3- "Por que gastar seu dinheiro com o que não é alimentado? (Silêncio) Clame, 

Senhor, nosso espírito e nosso coração sobre as condições econômicas, a 

globalização financeira e a ganância pelo lucro; dá aos cidadãos que somos e 

aos representantes eleitos de nossas democracias a capacidade de 

discernimento e a vontade coletiva de reconstruir nosso lar comum.  

4- "Porque meus pensamentos não são vossos pensamentos e meus caminhos 

não são vossos caminhos" (Silêncio)  

Esclareça, Senhor, os cristãos que celebram a Páscoa, os judeus que também 

celebram, os fiéis muçulmanos que entrarão em seu tempo de jejum e todos 

os homens de boa vontade preocupados com o que será amanhã; dê a todos 

confiança nesses tempos de incerteza e esperança em um mundo mais justo e 

fraterno.  

5- Oramos Senhor por nossa própria família: NN .., pelos habitantes de nossa 

cidade e por nossos vizinhos: NN ... por nossos professores, nosso padeiro, 

nossos coletores de lixo, etc. : NN ... 

 

Conclusão: Senhor ressuscitado, ouça essas orações que acabamos de te apresentar 

e responda-as além de sua formulação embaraçosa; também receba aquelas que 

permanecem enterradas no fundo do nosso coração apertado. 

E com nossos irmãos e irmãs, queremos cantar e gritar, todos juntos: 

“Cristo ressuscitou, ele  verdadeiramente ressuscitou! " AMEN 

PAI NOSSO 

Conclusão: 

G- Agradecemos a Deus nosso Pai, a ressurreição de Jesus, seu filho, Jesus ilumina 

nossa vida, e faz desaparecer a nossa estreiteza de espírito e abre a nossa mente para 

tudo o que ainda é novo e que há de vir do Senhor.Que seu Espírito nos mantenha 

na alegria da ressurreição e faça de nós as testemunhas de que precisa. Amém 

 

Cristo ressuscitou! 

Ele realmente ressuscitou! 


