TRÍDUO PASCAL EM CASA
Sábado à noite

VIGÍLIA DA RESSURREIÇÃO


Depois do pôr do sol cada pessoa se recolhe ou a família se reúne
para a oração, antes da janta. Deixando o local meio escuro, uma
pessoa segura uma vela apagada. A oração começa com o refrão
de Abertura.

Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram”.
3
Saíram, então, Pedro e o outro discípulo e foram ao
túmulo. 4Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo
correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao
túmulo. 5Olhando para dentro, viu as faixas de linho no
chão, mas não entrou. 6Chegou também Simão Pedro, que
vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de
linho deitadas no chão 7e o pano que tinha estado sobre a
cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado
num lugar à parte. 8Então entrou também o outro
discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu, e
acreditou. 9De fato, eles ainda não tinham compreendido a
Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos.
Palavra da Salvação.

1. ABERTURA
A nós descei, divina luz, a nós descei divina luz,
em nossas almas acendei o amor, o amor de Jesus.

2. ACENDIMENTO DA LUZ
 Alguém acende a vela dizendo:
A luz de Cristo, que resplandecente ressuscita,
dissipe as trevas de nosso coração e da nossa mente.

3. ORAÇÃO
Ó Deus da vida, que iluminas esta noite santa com a glória
da ressurreição do Senhor, renova em todas as Igrejas a
alegria da consagração ao teu serviço para que,
mergulhados no teu amor, sejamos anunciadores da
esperança e parceiros na construção de um mundo
renovado. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
4. LEITURA BÍBLICA – Ex 14,15-16.21-22.30-31.
Leitura do livro do Êxodo.
Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés: “Por que clamas a
mim por socorro? Dize aos filhos de Israel que se ponham
em marcha. Quanto a ti, ergue a vara, estende o braço
sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel
caminhem em seco pelo meio do mar. Moisés estendeu a
mão sobre o mar, e durante toda a noite o Senhor fez
soprar sobre o mar um vento leste muito forte; e as águas
se dividiram. Então, os filhos de Israel entraram pelo meio
do mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam como
que uma muralha à direita e à esquerda. Naquele dia, o
Senhor livrou Israel da mão dos egípcios, e Israel viu os
egípcios mortos nas praias do mar, e a mão poderosa do
Senhor agir contra eles. O povo temeu o Senhor, e teve fé
no Senhor e em Moisés, seu servo. Palavra do Senhor.

8. MEDITAÇÃO


Com a humanidade vivemos um tempo longo de escuridão.
De dentro desta noite, recordamos aquela noite que
testemunhou a vitória de Jesus sobre a escuridão da
morte. A mesma noite em que Deus libertou do Egito o
povo escravizado, noite da história de tantos outros povos.
Ninguém viu a ressurreição, só a noite a viu resplandecer.
As discípulas e discípulos do Mestre foram cedo, mas já
encontraram o túmulo vazio e tiveram a certeza de que o
Senhor estava vivo. Esta noite escura pela qual passamos,
há de ver uma luz, e a humanidade não será mais a
mesma. Um mundo novo pode nascer desta escuridão.

9. BÊNÇÃO DA ÁGUA
Invoquemos a bênção de Deus sobre esta água, cada um
reze em silêncio no seu coração.





De nós ele se lembra, eterno é seu amor.
Com o povo o pão reparte, eterno é seu amor. Por nós...

6. ORAÇÃO
Ó Deus como outrora tiraste teu povo do Egito e o
conduziste a uma terra boa, hoje nos fazes renascer na tua
misericórdia. Que todos experimentem a força amorosa do
teu coração que sempre se manifesta atento aos nossos
clamores. Teu amor derruba nossos egoísmos e divisões e
nos une numa única humanidade, sinal da tua bênção. Por
Cristo, nosso Senhor. Amém.
7. LEITURA DO EVANGELHO - João 20,1-9
Proclamação do Evangelho segundo João.
1
No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo
de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro,
e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. 2Então ela
saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro
discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: “Tiraram o

Oração silenciosa... Quem preside faz a oração:

Ó Deus, bendito sejas por esta água que criaste para
fecundar a terra, lavar nossos corpos e refazer nossas
forças. Nas águas do Mar vermelho, libertaste o teu povo
do cativeiro e com a água que saiu da rocha aplacaste no
deserto a sua sede. Nas águas, santificadas por Jesus
Cristo no Jordão, somos mergulhados para o novo
nascimento do perdão e da vida no Espírito. Que esta água
seja para nós a recordação do nosso batismo. Por Cristo,
nosso Senhor. Amém.

5. SALMO 136 (135)
 Cantado ou recitado:
 Em coro a Deus louvemos, eterno é seu amor.
 Pois Deus é admirável, eterno é seu amor.
Por nós fez maravilhas, louvemos o Senhor.
 Tirou Israel do Egito, eterno é seu amor.
 O mar vermelho abriu, eterno é seu amor. Por nós...

Depois de um breve silêncio, quem preside lê o texto que segue:



Quem preside oração, asperge as pessoas com um raminho.

10. PAI NOSSO – Quem preside convida:

Em comunhão com todas as Igrejas que creem em Jesus,
oremos com as palavras que ele nos ensinou: Pai nosso...

11. ORAÇÃO À MESA
Prepara-se a mesa do almoço ou jantar. Antes de sentar-se à
mesa, quem preside diz a benção:


Deus de bondade, nós te bendizemos nesta noite
santa da Ressurreição de Jesus, o cordeiro pascal, que por
nós ofertou sua vida. Glória, a ti Senhor!

Hoje ele nos alegra com a sua presença em nossa
mesa, fortalece nossa fraternidade e solidariedade e
renova nossa confiança em ti. Glória, a ti Senhor!

Derrama a tua bênção sobre nós e estes alimentos,
dá-nos o vinho novo reservado para o fim dos tempos. A ti,
louvor e glória pelos séculos. Amém.

Abençoe-nos, o Pai e o Filho e o Espírito Santo.
Amém.

