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INTRODUÇÃO  
 
«No Sábado Santo a Igreja, unindo-se espiritualmente a Maria, permanece em oração 
junto do sepulcro, onde o corpo do Filho de Deus jaz inerte como numa condição de 
repouso depois da obra criadora da redenção, realizada com a sua morte (cf. Hb 4, 1-
13). Quando a noite já estiver avançada iniciará a solene Vigília pascal, durante a qual 
em todas as Igrejas o cântico jubiloso do Glória e do Alleluia pascal se elevará do coração 
dos novos batizados e de toda a comunidade cristã, feliz porque Cristo ressuscitou e 
venceu a morte».  

(Papa Bento XVI, Audiência Geral, Quarta-feira, 12 de Abril de 2006) 

 
Celebração da Vigília Pascal – 21h30 na Sé de Vila Real  
(Transmissão em direto no Facebook e Youtube da diocese) 
 

 
AMBIENTE 

 
• Uma mesa com uma toalha branca  

• Uma Bíblia 

• Uma vela maior para servir de vela pascal, numa base, adornada com flores 
(depois da oração devemos colocar à janela/varanda)  

• As velas do batismo 

• Alguns arranjos de flores, se possível.  
 
 

 
DINÂMICA  

 
Colocar a vela pascal no centro da mesa  
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CELEBRAÇÃO 
 

P. Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo  
R. Amen 
 
Pegar na vela pascal e prepará-la segundo o seguinte esquema, usando um estilete:  
 
Enquanto grava estes símbolos, diz-se: 
1. Cristo, ontem e hoje  
Gravar a haste vertical da cruz. 
 
2. Princípio e fim  
Gravar a haste horizontal da cruz. 
 
3. Alfa  
Gravar o alfa por cima da haste vertical. 
 
4. Ómega. 
Gravar o ómega por debaixo da haste vertical. 
 
5. A Ele pertence o tempo 
Gravar no ângulo superior esquerdo o primeiro algarismo do ano corrente. 
 
6. A eternidade. 
Gravar no ângulo superior direito o segundo algarismo do ano corrente. 
 
7. A Ele a glória e o poder 
Gravar no ângulo inferior esquerdo o terceiro algarismo do ano corrente. 
 
8. Para sempre. Amen. 
Gravar no ângulo inferior direito o quarto algarismo do ano corrente. 
 
 
BÊNÇÃO DA VELA PASCAL  
 
Senhor, que por meio do vosso Filho 
destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz, 
concedei-nos que a celebração das festas pascais 
acenda em nós o desejo do Céu, 
para merecermos chegar com a alma purificada 
às festas da luz eterna. 
 
Acende-se a vela pascal e diz-se: 
 
P. A luz de Cristo gloriosamente ressuscitado 
nos dissipe as trevas do coração e do espírito. 
R. Amen. 
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Cântico – Senhor, Tu és a luz (A. Oliveira) 
https://www.youtube.com/watch?v=ISZ4oemEBuk 
 
Senhor, Tu és a luz, 
Que ilumina a Terra inteira, 
Tu és a luz, 
Que ilumina a minha vida. 
 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo, 
Cantai ao Senhor, terra inteira. 
Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. 

 
2. Publicai entre as nações a sua glória, 

Em todos os povos as suas maravilhas. 
O Senhor é grande e digno de louvor. 

 
 
 

LEITURA I Ex. 14, 15 – 15, 1 
«Os filhos de Israel penetraram no mar a pé enxuto» 

 
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 acampamento 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 o mar, durante a noite, 

https://www.youtube.com/watch?v=ISZ4oemEBuk
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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 para 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. 
R. Graças a Deus. 
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SALMO RESPONSORIAL Ex. 15, 1-2, 3-4, 5-6, 17-18 (R. 1b) 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/024_ABC_16VigPascIII-
CantemosAoSenhor.mp3 
 
Refrão:  
Cantemos ao Senhor, que se revestiu de glória.  
Cantemos ao Senhor. 
 
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. 
O Senhor reinará pelos séculos dos séculos. Refrão 
 
 
ORAÇÃO 
 
Senhor nosso Deus, que iluminastes com a luz do Novo Testamento  
as maravilhas operadas nos tempos antigos,  
revelando no Mar Vermelho a imagem da fonte batismal  
e no povo libertado da escravidão do Egipto os mistérios do povo cristão,  
fazei que todos os homens, elevados pela fé à dignidade de povo escolhido,  
se tornem em Cristo nova criação pela graça do vosso Espírito.  
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
R. Amen. 
 
 
Diz-se o Glória (acende-se as velas do batismo na vela pascal, permanecendo acesas 
até ao final da renovação das promessas batismais) 
 
 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/024_ABC_16VigPascIII-CantemosAoSenhor.mp3
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/024_ABC_16VigPascIII-CantemosAoSenhor.mp3
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ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO SAL. 117 (118), 1-2, 16AB-17, 22-23 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/027_ABC_19VigPascVIII
-Aleluia.mp3 
 
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Repete-se 
 
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 
 

 
 

EVANGELHO Mt. 28, 1-10 
«Ressuscitou e vai adiante de vós para a Galileia» 

 
Leitura do Santo Evangelho segundo São 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». 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/027_ABC_19VigPascVIII-Aleluia.mp3
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/SalmosResponsoriais/027_ABC_19VigPascVIII-Aleluia.mp3
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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. 
 
Palavra da salvação. 
R. Glória a Vós, Senhor. 
 
 
 

RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS  
 
Pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no Batismo, para vivermos com Ele 
uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios da observância quaresmal, 
renovemos as promessas do santo Batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás 
e às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na santa Igreja católica. 
 
 
P. Renunciais a Satanás? 
R. Sim, renuncio. 
 
P. E a todas as suas obras? 
R. Sim, renuncio. 
 
P. E a todas as suas seduções? 
R. Sim, renuncio. 
 
P. Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? 
R. Sim, creio. 
 
P. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor, 
que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, 
ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? 
R. Sim, creio. 
 
P. Credes no Espírito Santo, na santa Igreja católica, 
na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, 
na ressurreição da carne e na vida eterna? 
R. Sim, creio. 
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PAI NOSSO 
http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3 
 
 
REGINA CAELI  
 
P. Rainha do Céu, alegrai-Vos, aleluia. 
R. Porque Aquele que trouxeste em vosso ventre, aleluia. 
P. Ressuscitou como disse, aleluia. 
R. Rogai por nós a Deus, aleluia. 
 
ORAÇÃO 
 
Ó Deus, que Vos dignastes alegrar o mundo com a Ressurreição do Vosso Filho Jesus 
Cristo, Senhor Nosso, concedei-nos, Vos suplicamos, que por sua Mãe, a Virgem Maria, 
alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, Senhor Nosso.  
R. Amen. 
 
Cântico – Na sua dor os homens encontraram. Ressuscitou! (A. Cartageno) 
https://www.youtube.com/watch?v=nxCKKKuLS2A 
 

1. Na sua dor os homens encontraram 
Uma pura semente de alegria, 
O segredo da vida e da esperança: 
Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
Ressuscitou, Ressuscitou! 
Ressuscitou, Aleluia! 
Ressuscitou, Ressuscitou! 
Ressuscitou, Aleluia! 
 

2. Os que choravam cessarão o pranto. 
Brilhará novo Sol nos corações. 
Pode o homem cantar o seu triunfo: 
Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
3. Já ninguém viverá sem luz da fé. 

Já ninguém morrerá sem esperança; 
O que crê em Jesus venceu a morte: 
Ressuscitou o Senhor Jesus! 

 
P. O Senhor nos abençoe,  
nos livre de todo o mal  
e nos conduza à vida eterna.  
R. Amen. 

 
P. Bendigamos ao Senhor. 
R. Graças a Deus. 

http://www.liturgia.pt/multimedia/mp3/Missal/016_PaiNosso.mp3
https://www.youtube.com/watch?v=nxCKKKuLS2A

