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Uma proposta para Igreja doméstica.

Introdução
Este pequeno guião foi realizado para apoiar a família na realização da sua
“Vigília Pascal”, em casa na noite de Sábado Santo. Muitas vezes, por causa das
crianças pequenas não é fácil ir à igreja que costumam a frequentar. Assim, seja
por causa do COVID 19 ou outro motivo qualquer, o dia terá que ser marcado,
não com a participação da família na Eucaristia mas em casa, tornando a família
em igreja doméstica: se a família não pode ir ao templo, vêm o templo até à
família (até certa medida obviamente).
O que é preciso preparar?
1 – Local e ambiente
Pretende-se que seja num local diferente do habitual. Assim sugiro que se realize
depois do jantar e na rua. No nosso caso será no quintal junto ao um sítio
especial. Nós, da via-sacra que fizemos cá em casa, construímos um pequeno
lugar para colocar a cruz que nos acompanhou. São um conjunto de
pedregulhos, pedras, conchas, etc... que marcam assim esse sítio especial (a
permanecer durante muitos muitos anos).
2 – Materiais necessários
No local escolhido, ou perto dele, preparar o necessário para fazer uma pequena
fogueira (fósforos, paus e galhos). Pode se utilizar um pequeno grelhador, uma
panela de ferro por exemplo para se fazer a fogueira. Seria muito bom ter os
ramos benzidos secos do ano anterior para serem acrescentados à figueira. Junto
da fogueira preparar cadeiras ou assentos em numero suficiente para todos os
elementos da família. Será necessário, obviamente uma cruz e uma bíblia (numa
estante ou algo parecido), uma vela especial (pelo seu tamanho, cor ou
desenhos) e as velas do batismo de todos os elementos da família (ou uma
simples vela em substituição).
3 – Preparação dos elementos da família
É fundamental que todos os elementos da família saibam o que irá acontecer
(não necessariamente com todos os pormenores).
4 – Um guião para ajudar a família a vivenciar o momento
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Este guião deverá ser lido antecipadamente pelo elemento adulto da família que
irá conduzir o momento. Nem tudo terá que ser lido desde que se esteja à
vontade com o que é importante perceber para tudo o resto fazer sentido.
Também é importante imprimir, fotocopiar ou ter ecrãs disponíveis para a parte
deste documento que convém ler e seguir a sua leitura.
Para ler poderá ser em rotativo ou definindo partes do texto específicas para
cada membro da família.
Ter crianças é muito diferente de participar na Eucaristia com toda a atenção
saboreando cada palavra do sacerdote, sentindo cada gesto ou meditando nas
palavras que mais ressoam no nosso coração. Muito diferente. Esta “Vigília
Pascal” familiar estará cheia de barulho, de confusão, de conversas paralelas e
faz parte. Mas isto não quer dizer que é menos importante fazer assim. Não é.
Para as Crianças (sendo diferente) vai marcar a sua memória e lembrar-se-ão
desta Vigília Pascal lá em casa. No final deste momento tenho a certeza que os
adultos irão sentir o coração cheio e muito próximos de Jesus Cristo.
Este texto, baseado na Liturgia da Vigília Pascal (e também com a ajuda da
ALETEIA) não têm todas as partes da Cerimónia pois a minha família têm
crianças pequenas e como tal tive que adaptar “cortando” muita coisa.
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A Ressurreição de Jesus

Escuridão. Todos escolhem o seu lugar e sentam-se na escuridão.
Acende-se a fogueira. O condutor da celebração toma a palavra:

Família:
Nesta Noite Santa,
em que Nosso Senhor Jesus Cristo passou da morte à vida,
a Igreja convida-nos a reunirmos em vigília e oração.
Sabemos que quando
nos reunimos para rezar em seu nome,
Cristo está presente entre nós.
E a Sua Palavra converte-se para nós
em autêntico alimento para nossa vida.
Vamos comemorar a Páscoa do Senhor,
ouvindo a sua Palavra de Vida.
E o fazemos na esperança
de participar no seu triunfo sobre a morte
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e de viver com Ele para sempre junto de Deus.
Em comunhão de coração e espírito com toda a Igreja,
celebremos a Luz de Cristo
e nos coloquemos à escuta da Palavra que salva.
(Todos se levantam e fazem o sinal da cruz)
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.

LITURGIA DA LUZ
(Juntar à fogueira os ramos secos benzidos do ano passado)
ORAÇÃO DE BÊNÇÃO
O condutor da celebração, com as mãos juntas, pronuncia a seguinte
oração:
Senhor nosso Deus,
que por meio do vosso Filho
destes aos vossos fiéis a claridade da vossa luz,
santificai este fogo
e 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.
Por Jesus Cristo, nosso Senhor.
R/. Amém
Acender a vela grande, o nosso “círio pascal” com o fogo novo – da
fogueira. Em seguida, mantendo levantado o “círio pascal”, o
condutor da celebração diz:
A luz de Cristo, que ressuscita glorioso,
dissipe as trevas do coração e do espírito.
Todos - A luz de Cristo, que ressuscita glorioso,
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dissipe as trevas do coração e do espírito.
A pessoa que conduz a celebração diz com voz firme, mantendo a
vela levantada:
Luz de Cristo.
Todos - Graças a Deus.
A pessoa que orienta a celebração acende as velas de batismo dos
outros participantes com a sua vela.
Luz de Cristo (2x).
Todos . Graças a Deus (2x).
PRECÓNIO PASCAL
Uma pessoa declamará com forte firme e clara:
Exulte de alegria a multidão dos Anjos,
exultem as assembleias celestes,
ressoem hinos de glória,
para anunciar o triunfo de tão grande Rei.
Rejubile também a terra,
inundada por tão grande claridade,
porque a luz de Cristo, o Rei eterno,
dissipa as trevas de todo o mundo.
Alegre-se a Igreja, nossa mãe,
adornada com os fulgores de tão grande luz,
e ressoem neste templo as aclamações do povo de Deus.
[Leitor] O Senhor esteja convosco.
[Todos] Ele está no meio de nós.
[Leitor] Corações ao alto.
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[Todos] O nosso coração está em Deus.
[Leitor] Dêmos graças ao Senhor nosso Deus.
[Todos] É nosso dever, é nossa salvação.
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação
proclamar com todo o fervor da alma e toda a nossa voz
os louvores de Deus invisível, Pai omnipotente,
e do seu Filho Unigénito, Jesus Cristo, nosso Senhor.
Ele pagou por nós ao eterno Pai a dívida por Adão contraída
e com seu Sangue precioso
apagou a condenação do antigo pecado.
Celebramos hoje as festas da Páscoa,
em que é imolado o verdadeiro Cordeiro,
cujo Sangue consagra as portas dos fiéis.
Esta é a noite,
em que libertastes do cativeiro do Egito
os filhos de Israel, nossos pais,
e os fizestes atravessar a pé enxuto o Mar Vermelho.
Esta é a noite,
em que a coluna de fogo dissipou as trevas do pecado.
Esta é a noite,
que liberta das trevas do pecado e da corrupção do mundo
aqueles que hoje por toda a terra crêem em Cristo,
noite que os restitui à graça
e os reúne na comunhão dos Santos.
Esta é a noite,
em que Cristo, quebrando as cadeias da morte,
Se levanta glorioso do túmulo.
Oh admirável condescendência da vossa graça!
Oh incomparável predilecção do vosso amor!
Para resgatar o escravo entregastes o Filho.
Oh necessário pecado de Adão,
que foi destruído pela morte de Cristo!
Oh ditosa culpa,
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que nos mereceu tão grande Redentor!
Esta noite santa afugenta os crimes, lava as culpas;
restitui a inocência aos pecadores, dá alegria aos tristes.
Oh noite ditosa,
em que o céu se une à terra,
em que o homem se encontra com Deus!
Nesta noite de graça,
aceitai, Pai santo, este sacrifício vespertino de louvor,
que, na oblação deste círio,
pelas mãos dos seus ministros Vos apresenta a santa Igreja.
Nós Vos pedimos, Senhor,
que este círio, consagrado ao vosso nome,
arda incessantemente para dissipar as trevas da noite;
e, subindo para Vós como suave perfume,
junte a sua claridade à das estrelas do céu.
Que ele brilhe ainda quando se levantar o astro da manhã,
aquele astro que não tem ocaso,
Jesus Cristo vosso Filho,
que, ressuscitando de entre os mortos,
iluminou o género humano com a sua luz e a sua paz
e vive glorioso pelos séculos dos séculos.
R/. Amém
Colocar a vela grande acesa num local seguro. As outras velas são
apagadas.
LITURGIA DA PALAVRA
Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus (28,1-10)
Depois do sábado,
ao amanhecer do primeiro dia da semana,
Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro.
De repente, houve um grande tremor de terra:
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o anjo do Senhor desceu do céu
e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela.
Sua aparência era como um relâmpago,
e suas vestes eram brancas como a neve.
Os guardas ficaram com tanto medo do anjo,
que tremeram, e ficaram como mortos.
Então o anjo disse às mulheres:
‘Não tenhais medo!
Sei que procurais Jesus, que foi crucificado.
Ele não está aqui!
Ressuscitou, como havia dito!
Vinde ver o lugar em que ele estava.
Ide depressa contar aos discípulos
que ele ressuscitou dos mortos,
e que vai à vossa frente para a Galiléia.
Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos.’
As mulheres partiram depressa do sepulcro.
Estavam com medo, mas correram com grande alegria,
para dar a notícia aos discípulos.
De repente, Jesus foi ao encontro delas, e disse:
‘Alegrai-vos!’ As mulheres aproximaram-se,
e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés.
Então Jesus disse a elas: ‘Não tenhais medo.
Ide anunciar aos meus irmãos
que se dirijam para a Galiléia.
Lá eles me verão.’
Palavra da Salvação..
Todos - Aleluia. Aleluia. Aleluia.
O condutor lê lentamente, como se fosse um eco distante:
“Eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto?”
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Permanecer três minutos em silêncio para meditar.
RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS DO BATISMO
Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Cristo, tende piedade de nós.
R/. Cristo, tende piedade de nós.
Senhor, tende piedade de nós.
R/. Senhor, tende piedade de nós.
Santa Mãe de Deus.
R/. Rogai por nós.
São Miguel.
R/. Rogai por nós.
Santos Anjos.
R/. Rogai por nós.
São João Batista.
R/. Rogai por nós.
São José.
R/. Rogai por nós.
São Pedro e São Paulo.
R/. Rogai por nós.
Santo André.
R/. Rogai por nós.
São João.
R/. Rogai por nós.
Santa Maria Madalena.
R/. Rogai por nós.
Santo Estêvão.
R/. Rogai por nós.
Santo Inácio de Antioquia.
R/. Rogai por nós.
São Lourenço.
R/. Rogai por nós.
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Santas Perpétua e Felicidade.
R/. Rogai por nós.
Santa Inês.
R/. Rogai por nós.
São Gregório.
R/. Rogai por nós.
Santo Agostinho.
R/. Rogai por nós.
Santo Atanásio.
R/. Rogai por nós.
São Basílio.
R/. Rogai por nós.
São Martinho.
R/. Rogai por nós.
São Bento.
R/. Rogai por nós.
São Francisco e São Domingos.
R/. Rogai por nós.
São Francisco Xavier.
R/. Rogai por nós.
São João Maria Vianney.
R/. Rogai por nós.
Santa Catarina de Sena.
R/. Rogai por nós.
Santa Teresa de Jesus.
R/. Rogai por nós.
Santa Tiago de Compostela.
R/. Rogai por nós.
Santa Margarida.
R/. Rogai por nós.
Santa Ana.
R/. Rogai por nós.
Santa Helena.
R/. Rogai por nós.
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(Acrescentar os santos padroeiros dos membros da família)
Santos e Santas de Deus.
R/. Rogai por nós.
Acender as velas do batismo a partir da vela grande para renovar as
promessas do Batismo:
Família:
Pelo mistério pascal
fomos sepultados com Cristo
no batismo,
para vivermos uma vida nova.
Por isso, renovemos as promessas do santo batismo,
com as quais em outro tempo renunciamos a Satanás
e a suas obras e prometemos servir fielmente a Deus,
na santa Igreja Católica.
Assim pois:
Renunciais ao pecado para viver na liberdade de filhos de Deus?
R/. Sim, renuncio.
Renunciais a todas as seduções do Maligno, para que o pecado não
vos escravize?
R/. Sim, renuncio.
Renunciais a Satanás, pai e príncipe do pecado?
R/. Sim, renuncio.
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Credes em Deus Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?
R/. Sim, creio.
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 e está sentado à direita do Pai?
R/. Sim, creio.
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.
Que Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo,
que nos libertou do pecado e nos fez renascer pela água
e o Espírito Santo, preserve-nos com sua graça, unidos a
Jesus Cristo, nosso Senhor, para a vida eterna.
Todos - Amém
Unidos no Espírito e na comunhão da Igreja,
fiéis à recomendação do Salvador,
ousamos dizer:
Reza-se o Pai Nosso.
Todos - Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, Senhor.
O condutor termina assim:
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Senhor, nosso Deus, a ressurreição de Jesus nos resgatou da
escuridão para a luz, da morte para a vida. No Batismo nos tornamos
teus filhos e filhas, Templos do teu Espírito, ungidos para fazer a tua
vontade. Olha por nós, e concede-nos viver segundo a graça do teu
Filho amado Jesus.
Todos - Amém. Aleluia, aleluia, aleluia.
Planeamos encerrar este momento familiar festejando a Ressurreição
de Jesus Cristo (mais uma vez nas nossas vidas e corações) comendo
marshmallows.
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