
 
 

Celebrando a Vigília Pascal em Família 
A luz que reacende a esperança  

 
Orientações:  
- Se possível, ao anoitecer coloque uma vela acesa na janela da casa;  
- Se possível, prepare velas para toda a família; 
- Se possível, prepare uma pequena bacia de vidro com água; pode colocar flores em 

torno;  
- Se possível, comecem a rezar fora da casa ou em algum cômodo da casa e caminhem 
para dentro ou para outro cômodo maior da casa. 
- A casa esteja com as luzes apagadas;  

- Escolha em sua casa um local adequado para celebrar e rezar juntos. 
- Prepare sua Bíblia com o texto a ser proclamado; um crucifixo; se possível, uma vela 
maior enfeitada com uma cruz e inscrita o ano de 2020; 
- O ideal é que esta celebração aconteça após o pôr do sol; seria significativo antes do 

jantar. Se possível preparar uma toalha festiva para a mesa, um prato saboroso;  
- Escolha quem irá fazer o “Dirigente (D)” da celebração - pode ser o pai ou mãe - e 
quem fará as leituras (L). Na letra (T) todos rezam ou cantam juntos. 

 

 

O SENHOR NOS REÚNE 

 
- Se possível, fora da casa ou em algum cômodo da casa com luzes apagadas:  

 
D.: Nesta noite santa, nos reunimos com alegria em nome do Pai e do Filho e do Espírito 
Santo.  

T.: Amém.  

D.: Esta é uma noite de alegria. Uma noite diferente de todas as outras noites. Uma noite 
em que celebramos o triunfo da luz sobre as trevas; o amor que vence o ódio; a vida que 
vence a morte a morte. Vivemos dias de trevas, vivemos um tempo de escuridão. Nesta 
noite, reafirmamos nossa certeza que a luz de Jesus é maior. Vamos acolher esta luz, 

cantando:  



(acendem-se as velas e adentra-se a casa, percorrendo cada cômodo e acendendo as 
luzes, à medida que visitam cada cômodo) 

 

Canto:  

1. Tu anseias, eu bem sei, por salvação, tens desejo de banir a escuridão. Abre, pois de 
par em par, teu coração e deixa a luz do céu entrar.  
Refrão: Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do 

teu coração e deixa a luz do céu entrar.  

2. Cristo, a luz do céu, em ti quer habitar para as trevas do pecado dissipar; teu caminho 
e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar.  
3. Que alegria andar ao brilho dessa luz; vida eterna e paz no coração produz. Oh! Aceita 
agora o salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. 

 

Oração  
D.: Vamos agora colocar diante de Deus as realidades de nossa vida que precisam ser 
iluminadas.  

- podem citar estas e outras de modo espontâneo:  
- As pessoas que estão frágeis na fé;  

T.: Ilumina, Senhor!  
- O mundo inteiro que vive esta pandemia;  

T.: Ilumina, Senhor!  
- Os cientistas que pesquisam um tratamento; 

T.: Ilumina, Senhor!  
- Os governos do mundo inteiro; 

T.: Ilumina, Senhor!  
- Os que vivem já dificuldades financeiras;  

T.: Ilumina, Senhor!  
 

 (num instante em silêncio, os participantes apresentam seus pedidos a Deus) 
 

T.: Ó Deus, que iluminais esta Noite Santa com a glória da Ressurreição do Senhor, 

despertai em nossa família, despertai na vossa Igreja o brilho desta Luz para que, 

inteiramente renovados, vos sirvamos de todo coração. Por nosso Senhor Jesus 

Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. 
 
 

A VOSSA PALAVRA É A LUZ DOS NOSSOS PASSOS 

 
 (Apagam-se as velas)  

 

Canto: 

 Aleluia, aleluia, a minh’alma abrirei. Aleluia, aleluia, Cristo é meu Rei. (3x)  
 
L.: Mateus 28,1-10 
 

Meditando a Palavra  
L.1: “Não tenhais medo! Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui! 
Ressuscitou, como havia dito!” Como alegra o coração ouvirmos isto. A vida é mais forte 
do que a morte, pois o Rei da Vida venceu. 



T.: Devemos espalhar aos quatro cantos da terra a Boa Nova da Ressurreição. Em 

um mundo de tantas notícias ruins não podemos nos calar: é preciso dizer Jesus está 

vivo!  
 

D.: Vamos ouvir esta canção, ela traduz o que esperamos esta noite:  
 

(baixar previamente)  
 

Dias Melhores - Jota Quest 

 
Vivemos esperando dias melhores. Dias de paz; dias a mais. Dias que não deixaremos 
para trás. 

Vivemos esperando o dia em que seremos melhores: melhores no amor, melhores na 
dor, melhores em tudo. 
Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando... 

 

Dias melhores pra sempre! Dias melhores pra sempre! 
 
Vivemos esperando dias melhores: dias de paz, dias a mais. Dias que não deixaremos 
para trás. 

Vivemos esperando o dia em que seremos melhores: melhores no amor, melhores na 
dor, melhores em tudo. 
Vivemos esperando o dia em que seremos para sempre. Vivemos esperando... 
 

Dias melhores pra sempre! Dias melhores pra sempre! 
 

(a família pode fazer uma pequena partilha sobre o que mais toca ao coração na 
Palavra de Deus, que ouvimos no evangelho, diante do que esperamos) 

 
L.1: É preciso construir a realidade! Viver a Páscoa! Fazemos isso quando promovemos 
uma cultura da vida que se sobrepõe a tantas situações de morte em nosso meio.  

T.: Eu creio num mundo novo, pois Cristo ressuscitou.  

L.2: Vamos acreditar se o anjo disse às mulheres: “Não tenhais medo! Ele Ressuscitou!”, 
nesta noite e nestes tempos de pandemia da COVID-19, devemos confiar e esperar no 
Senhor.  
 

 

A DEUS SE ELEVA A NOSSA PRECE 

  
Bênção da Casa (conforme o Ritual de Bênção para ministros leigos)  

 

D.: Nossa família quer hoje dirigir uma prece especial a Cristo, que se dignou nascer da 
Virgem Maria e habitou entre nós, para que também se digne entrar sobre esta casa e 
abençoar, com sua presença, os seus moradores. 

T.: Que o Senhor Jesus Ressuscitado esteja aqui no meio de nós, alimente em nós a 

caridade fraterna, participe das alegrias e alivie as tristezas.  
D.: Guiados pelos mandamentos de Cristo, cuidemos que esta casa seja a morada da 
caridade, de onde se espalhe, em todos os sentidos, o perfume de Cristo.  

T.: Favorecei, Senhor Jesus, os vossos filhos que pedem com humildade vossa 

bênção. Sede refúgio para os que aqui moram, companheiro dos que saem, hóspede 

https://www.cifraclub.com.br/jota-quest/


com os que entram, até o dia de terem, todos, feliz acolhimento na casa do Pai. Vós 

que viveis e renais para sempre.  Amém. 
 
L.(se possível uma criança): Por que esta noite é tão diferente das outras? 

T.: Por nesta noite , o Senhor Jesus venceu a morte.  
 
L.1: Pelo Batismo, todos nós fomos iluminados por Cristo. Passando pelas águas, 
vencemos as trevas e a morte com a vida e participamos da vida e luz de Cristo. Fomos 

libertados por Ele. Vamos acender novamente nossas velas, cantando:  
 

(todos ascendem novamente as velas)  
 

Canto:  

Refrão: Sim, eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou; jamais se 

esconda e não se apague em mim o seu fulgor. Sim, eu quero que o meu amor ajude 

o meu irmão a caminhar guiado por tua mão em tua lei, em tua luz, Senhor!  

1. Esta terra, os astros, o sertão em paz, esta flor e o pássaro feliz que vês não sentirão, 
não poderão jamais viver esta vida singular que Deus nos dá.  
2. Em minh’alma cheia do amor de Deus, palpitando a mesma vida divinal, há um 
resplendor secreto do infinito ser, há um profundo germinar de eternidade  

 
D.: Vamos nos recordar de nosso Batismo; reafirmar nosso desejo de permanecer com 
Ele, de viver na Luz. Vamos renovar nossas promessas batismais. Para vivermos na 
liberdade de filhos e filhas de Deus, nós renunciamos ao pecado?  

T. (erguendo as velas): Renuncio!  
 
D.: Para vivermos como irmãos e irmãs, renunciamos a tudo o que possa nos desunir, 
para que o pecado não domine sobre nós?  

T. (erguendo as velas): Renuncio!  
 
D.: Para seguirmos Jesus Cristo, renunciamos ao demônio, autor e princípio do pecado?  

Todos (erguendo as velas): Renuncio!  

 
D.: Cremos em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra? 

T. (erguendo as velas): Creio Senhor, mais aumentai minha fé! 
D.: Cremos em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, 

padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e subiu ao céu?  

T. (erguendo as velas): Creio Senhor, mais aumentai minha fé! 
D.: Cremos no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na 
remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na Vida Eterna? 

T. (erguendo as velas): Creio Senhor, mais aumentai minha fé! 
 
 D.: Ó Deus, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, vencedor da morte, 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.  

T.: Amém.  
(Apagam-se as velas) 

 
D.: Rezamos esta oração tão bela, que fala do nosso desejo de vivermos cada dia como 

ressuscitados.  



T.: Pai Nosso...  
 

INVOQUEMOS A BÊNÇÃO DO NOSSO DEUS 

 
D.:  Ó Deus, por vosso Filho Unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as 

portas da eternidade. 

T.: Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso 

Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova.  
D.: Que Deus todo-poderoso nos abençoe nesta noite Santa, nos proteja contra todo 

pecado, nos renove para a vida eterna, dando-nos celebrar com entusiasmo a Páscoa. Que 
Ele abençõe os alimentos que agora vamos tomar.  

T.: Amém! 
D.: Bendigamos ao Senhor! Aleluia! Aleluia!  

T.: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! 
 
L.: Saudemos a Senhora da Glória, peçamos a ela que olhe com carinho pelos doentes 
neste tempo tão difícil.   

T.: Rainha dos céus, alegrai-vos, aleluia! Pois o Senhor que merecestes trazer em 

vosso seio, aleluia! Ressuscitou como disse, aleluia! Rogai a Deus por nós, aleluia!  
D.: Bendigamos ao Senhor! Aleluia! Aleluia!  

T.: Graças a Deus! Aleluia! Aleluia! 

 
 


