Noite de Páscoa
Esta é uma noite para não ficar em
casa! É na Igreja e em Igreja que se
celebra a mãe de todas as vigílias. Mas
há sempre quem não possa ou quem
não deva sair de casa. Poderá seguir
alguma transmissão televisiva da Vigília
e fazer seu próprio momento de
oração. É para eles que se faz a
presente proposta.
A mesa é o centro da Celebração:
“Comemos a Páscoa do Senhor”. Sobre
a mesa coloca-se a toalha dos dias
especiais, os melhores talheres e louça
e, na medida do possível, algum arranjo
de flores a adorná-la: o melhor e mais
belo que for possível.
Como na Igreja, começa-se no escuro ou em penumbra para experimentar
a “Passagem” das trevas para a luz; da morte para a vida; do pecado para a
graça.
Introdução
Diante da entrada da casa, com iluminação reduzida, a mãe segura na mão
uma vela acesa que lembre o círio pascal.

O pai:
Cristo, nosso Cordeiro pascal, foi imolado:
celebremos a festa no Senhor!
Os esposos, ao mesmo tempo
Deut 6, 4-9
Escuta, Israel:
O Senhor nosso Deus é o único Senhor.
Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração,
com toda a tua alma e com todas as tuas forças.
As palavras que hoje te prescrevo
ficarão gravadas no teu coração.
Hás de recomendá-las a teus filhos e nelas meditarás,
quer estando sentado em casa quer andando pelos caminhos,
quando te deitas e quando te levantas.
Atá-los-ás, como símbolo, no teu braço
e usá-los-ás como pendentes entre os teus olhos.
Escrevê-los-ás sobre as ombreiras da tua casa
e nas tuas portas.
Todos: Amen, Amen, Amen.
O pai de família pode benzer a casa, pelo ministério que lhe compete por natureza
na sua Igreja doméstica. Quem dispuser de água benta, pode aspergi-la nos quatro
ângulos da casa.

O pai:
Abençoa, Senhor, a nossa casa para que seja um lugar de amor e de
acolhimento. Olha para a nossa família para que nela reine a paz. Vela por
cada um de nós para que caminhemos sempre na verdade e na caridade.
Aceita o nosso trabalho para que nos obtenha o pão de cada dia e seja um
serviço aos irmãos. Abençoa-nos a todos para que cheguemos ao teu Reino.
R. Amen.
Vai-se com a vela acesa para junto da mesa, ficando de pé em seu redor, até à
proclamação da Ressurreição de Cristo, sempre à luz da vela ou com iluminação
reduzida.
A mãe coloca a vela acesa no centro da mesa.
O pai: (De uma antiga homilia pascal, atribuída a S. Hipólito)

Eis que já resplandecem os raios sagrados da luz de Cristo;
Alvorecem os puros lumes do Espírito puro
e abrem-se de par em par os tesouros celestes de glória e divindade.

25

É devorada a noite escura e imensa;
a densa treva se dissolve
e a sombra triste da morte jaz vencida.
A vida expande-se sobre todas as coisas;
tudo está repleto de luz indefetível
e uma aurora perene ilumina a criação inteira.
Aquele que é anterior às estrelas e aos astros,
Cristo, imortal, grande, imenso,
resplandece sobre o universo mais que o sol.

Evangelho (Ano B)

Mc 16, 1-7

«Ressuscitou e vai adiante de vós para a Galileia»
O Pai:

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos
Depois de passar o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé
compraram aromas para irem embalsamar Jesus. E no primeiro dia da
semana, partindo muito cedo, chegaram ao sepulcro ao nascer do sol.
Diziam umas às outras: «Quem nos irá revolver a pedra da entrada do
sepulcro?». Mas, olhando, viram que a pedra já fora revolvida; e era muito
grande. Entrando no sepulcro, viram um jovem sentado do lado direito,
vestido com uma túnica branca, e ficaram assustadas. Mas ele disse-lhes:
«Não vos assusteis. Procurais a Jesus de Nazaré, o Crucificado? Ressuscitou:
não está aqui. Vede o lugar onde O tinham depositado. Agora ide dizer aos
seus discípulos e a Pedro que Ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá O
vereis, como vos disse».
Palavra da salvação.
R. Glória a Vós, Senhor!
Breve pausa de silêncio.

Proclamação da Páscoa
O Pai:
Cristo ressuscitou dos mortos. Aleluia, aleluia.
Todos:
Ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Aleluia.
Canta-se ou recita-se em conjunto o “Glória a Deus nas alturas”
Todos os familiares se saúdam entre si na paz e na alegria.
Acendem-se todas as luzes. Repica-se alguma campainha que haja em casa.
Pode cantar-se algum cântico conhecido, próprio desta quadra festiva. Por
exemplo:
Cântico (CN 864): Ressuscitou!
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!
Ou: Ressuscitou Jesus Salvador (CN 861)
Ou: Ó Pascoa gloriosa (CN 695)
Ou: …
Em seguida, rezam todos juntos o Credo Batismal (Símbolo dos Apóstolos):
Creio em Deus, Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra;
e em Jesus Cristo, seu único Filho, Nosso Senhor,
Todos se inclinam às palavras: que foi concebido ... nasceu da Virgem Maria.
que foi concebido pelo poder do Espírito Santo;
nasceu da Virgem Maria; padeceu sob Pôncio Pilatos,
foi crucificado, morto e sepultado; desceu à mansão dos mortos;
ressuscitou ao terceiro dia; subiu aos Céus;
está sentado à direita de Deus Pai todo-poderoso,
de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
Creio no Espírito Santo; na santa Igreja Católica;
na comunhão dos Santos; na remissão dos pecados;
na ressurreição da carne; na vida eterna.
Amen.
Oração do Pai Nosso
Pai: Rezemos juntos como Jesus nos ensinou:
Todos: Pai nosso…

Bênção da mesa:
O pai de família toma o pão nas mãos e parte-o.

Pai:
Bendito sejas, Senhor nosso Deus, Rei do universo,
que fizestes germinar o pão da terra.
Todos:
Bendito sejas, Senhor, pelos teus dons.
Pai:
Nós te damos graças, nosso Pai, pela vida e pela ciência que nos revelaste
por Jesus, teu Servo. Glória a Ti pelos séculos!
Assim como este pão partido estava disperso pelos montes, e, depois de
colhido se tornou um só, assim se reúna a tua Igreja dos confins da terra no
teu reino. Pois tua é a glória e o poder por Jesus Cristo, pelos séculos.
Todos:
Faz-nos ditosos no anúncio da Páscoa e transforma em alegria as nossas
penas.
Mãe:
Santa Maria, mulher da expectativa, dispensadora da misericórdia divina,
obrigado por teres permanecido ao nosso lado na hora da provação.
Que o teu olhar maternal sempre vele sobre nós, cobre-nos com o teu
manto e intercede por nós.
Todos: Amen.
Pai:
Abençoa, Senhor, a nossa família reunida à volta desta mesa na alegria
pascal. Santifica-a e defende-a, fá-la fecunda no anúncio da Boa Nova ao
mundo. Nós to pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor.
Todos: Amen.
Prossegue a refeição da noite de Páscoa

Conclusão no final da ceia
Agradecimento a Maria
Todos: Regina Coeli (CN 857)
Rainha do Céu, alegra-Te, Aleluia,
porque Aquele que trouxeste no teu ventre, Aleluia,
ressuscitou como disse. Aleluia.
Roga por nós a Deus. Aleluia.
V. Alegra-te e exulta, ó Virgem Maria, aleluia.
R. Porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia.
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Oremos.
Senhor, que encheste o mundo de alegria pela ressurreição do teu Filho,
nosso Senhor Jesus Cristo, faz que, pela intercessão da Virgem Maria, sua
Mãe, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor.
R. Amen.

