
VIVÊNCIA DA VIGÍLIA PASCAL EM FAMÍLIA NO SANTUÁRIO-LAR  11/04/2020 

 

 

Preparação do Ambiente:  

- Providencie, se possível, velas para todos da família. Também uma vela maior, enfeitada com flores, 

para ser colocada no centro do Santuário-Lar e uma vasilha com água benta; 

- Providenciar também uma foto de batismo de cada um, ou dos filhos; (pode ser da família toda) 

- Convidar a todos os membros da família a se arrumarem para uma festa, como quem acolhe em casa 

o convidado mais importante da vida. Consiga muitas flores, pode ser do seu jardim. 

- A celebração pode terminar com uma refeição festiva; 

- Manter o Santuário-Lar vazio e as imagens cobertas (por ocasião da morte de Cristo). Durante a 

vivência o Santuário-Lar será novamente ornamentado (por ocasião da ressurreição de Cristo)  

 

Início: 

Pai: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo... 

Todos: Amém! 

Todos: O Senhor é minha luz, Ele é minha salvação. Que poderei temer? Deus é minha proteção!  

Vivência da Luz:  

Pai: Nesta noite santa, toda a Igreja celebra a travessia que Jesus fez da morte para a vida. Por isso, estamos 

aqui reunidos em vigília e oração.  

(A mãe apaga a luz do ambiente, enquanto o pai acende a luz da grande vela) 

Pai: O que está acontecendo, o que está iluminando o ambiente? (Provavelmente irão responder a vela, o fogo 

da vela, o fogo)  

Mãe: O que significa esse fogo?  

 

Pai: O fogo que ilumina representa o Cristo Ressuscitado, que faz desaparecer a escuridão do pecado, do mal. 

Através dessa chama acesa, nós batizados, nos lembramos que somos os que levam a luz de Cristo, que é o 



amor, às outras pessoas. Por isso, recordamos o dia do nosso Batismo, ocasião onde acendeu-se uma vela, 

representando a Luz de Cristo. 

(o pai convida para que cada um acenda sua vela na grande vela. Enquanto isso, canta-se) 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM (Ó Luz do Senhor) 

(depois que todos tiverem acendido suas velas, reza-se) 

Todos: Ó Deus, fonte de toda luz, reunidos aqui, nesta Noite Santa, te louvamos por essa luz que nos ilumina. 

Que a festa da Páscoa, acenda em nós a luz de Jesus. Que o clarão dessa luz ilumine as nossas trevas e nos 

ajude a atravessar toda escuridão da vida. Por Cristo, nosso Senhor! Amém! 

Mãe: Diante desta luz que nos ilumina, cantemos celebrando as maravilhas que Deus fez por nós.  

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=9QRDhEJemXg (Cristo Ressuscitou, Aleluia!) 

(durante a música acende-se a luz do ambiente, apagam-se as velas, deixando apenas a chama da vela maior 

e, também nesse momento, a cruz e todas as outras imagens deverão ser descobertas, e o Santuário-Lar 

novamente ornamentado, com as toalhas, velas e flores – não esquecer das fotos de batismo) 

 

Vivência da Água:  

Pai: A água é vista como sinal da vida, sinal da presença de Deus, que nos transforma, pelo Batismo, lavando-

nos dos nossos pecados. Jesus é a Água Viva!  

Mãe: Nele todos podem se renovar e começar uma vida nova, restaurada e purificada. Disse Jesus: 

Todos: "Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede!" (Jo 4, 14) 

Pai: Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos: Será que ignorais que todos nós, batizados em Jesus 

Cristo, é na sua morte que formos batizados? Pelo batismo na sua morte, fomos sepultados com ele, para que, 

como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também nós levemos uma vida nova. Pois, se 

fomos de certo modo identificados a Jesus Cristo por uma morte semelhante à sua, seremos semelhantes a ele 

também pela ressurreição. Palavra do Senhor. (Rom 6, 3-5) 

Todos: Graças a Deus. 

(o pai convida para a renovação das Promessas do Batismo (de forma reduzida, para não ser cansativo e ser 

de melhor entendimento pela criança), e pede para cada filho segurar a sua foto de batismo, que está no 

Santuário-Lar) 

Pai: Para viver na liberdade dos filhos de Deus, renunciais ao pecado?  

Todos: Renuncio.  

 

Pai:Para viver como irmãos e irmãs, renunciais a tudo o que vos possa desunir, para que o pecado não 

domine sobre vós?  

Todos: Renuncio.  

 

Pai: Para seguir Jesus Cristo, renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado? 

Todos: Renuncio.  

 

Pai: Credes em Deus, Pai todo-poderoso, criador do céu e da terra?  

Todos: Creio. 
 

Pai: 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?  

https://www.youtube.com/watch?v=WvGW83JfnyM
https://www.youtube.com/watch?v=9QRDhEJemXg


Todos: Creio. 
 

Pai: Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos Santos, na remissão dos pecados, 

na ressurreição dos mortos e na vida eterna? 

Todos: Creio.  

 

 (Depois da renovação das Promessas do Batismo, pai convida cada membro da família a abençoar uns aos 

outros, com a água benta, fazendo o sinal da cruz na testa do outro. Enquanto isso, toca-se a seguinte música:) 

Canto: https://www.youtube.com/watch?v=M7341ESO9n0 (És Água Viva) 

Pai: Ouçamos o que o Pai Fundador nos diz para esse momento – Eu desejo a vocês, ou melhor, nós nos 

desejamos mutuamente uma abençoada e rica Festa de Páscoa. Isto significa: queremos desejar mutuamente 

que nós nos tornemos homens pascais, semelhantes à querida Mãe de Deus que entendeu profundamente o 

mistério pascal na vida de Cristo, dos cristãos em toda a sua grandeza e procuram realizá-lo na vida diária. (Pe. 

Kentenich, tirado do livro “Viver da Fé”, n. 1, pág 94 – Ed. em alemão) 

Todos agora rezam o Pai Nosso. 

Cantemos: 

https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg 

Ao final, o pai dá a benção de Deus, através das mãos sacerdotais do Pai Fundador. 

O Senhor Ressuscitado esteja convosco: 

Ele está no meio de nós: 

 

Em seguida, o Pai, com as mãos estendidas sobre a família, diz a oração: 

Pai: Nesta noite solene da Páscoa, Deus todo-poderoso vos dê a sua bênção e em sua misericórdia vos 

guarde de todo o pecado. 

Amém. 

Pai: Deus, que pela ressurreição do seu Filho Unigênito vos renovou para a vida eterna, vos conceda a glória 

da imortalidade. 

Amém. 

Pai: A vós que, terminados os dias da paixão do Senhor, celebrais com alegria a festa da Páscoa, Deus vos 

conceda a graça de chegar um dia às alegrias da Páscoa eterna. 

Amém. 

Pai: Abençoe-vos Deus todo-poderoso, Pai e Filho + e Espírito Santo. 

Amém. 

 

E convida a todos para a refeição festiva. 

https://www.youtube.com/watch?v=M7341ESO9n0
https://www.youtube.com/watch?v=lzCf7JyHbPg

