
O TRÍDUO PASCAL  

CELEBRADO EM FAMÍLIA 
 

 

NOITE SANTA DA PÁSCOA 
 

 

Ao longo do dia de sábado, os cristãos são convidados a guardar o recato próprio da 

atitude dos discípulos, que junto ao túmulo acompanham Jesus e aguardam a sua gloriosa 

Ressurreição. Quando alguém morre, parece que não há retorno. No entanto, com Jesus 

Cristo, porque morreu por amor e o amor é imortal, Ele volta e inaugura uma nova forma 

de viver: o ser humano tem diante de si uma nova dimensão, em que a realidade humana, 

carnal, está unida à realidade divina e espiritual. Jesus é o Homem Novo, em que já não 

há pecado, nem guerra, nem dor.  

Num espaço preparado pela família onde a mesma se irá reunir para esta Celebração 

coloca-se no centro uma Cruz com a imagem de Cristo Crucificado. Junto dela uma vela. 

Seria bom cada um dos presentes ter consigo a sua vela de batismo ou outra vela que a 

represente. 

 

 

LUCERNÁRIO 

 

 

A celebração deve começar às escuras, e assim deve permanecer até ao Aleluia que 

antecede a leitura do Evangelho. 

 

Guia:  

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

 

Todos:  

Amen.  

 

 

Guia: 

Esta noite surge para nós cristãos como a noite da Vida Nova, a noite da libertação do 

peso do pecado e da morte. Vamos ao encontro do túmulo vazio: Jesus ressuscitou. A 

Ressurreição de Jesus afasta as trevas que tantas vezes pesam sobre cada um de nós: 

porque somos frágeis, porque somos fracos, porque necessitamos de Deus na nossa vida. 

Assim, começamos por acender as velas que temos connosco. 

 

Acendem-se as velas. 

 

Guia: 

Esta luz é sinal de Cristo Ressuscitado: a luz que começou a brilhar quando Jesus 

ressuscitou é a luz que afasta as trevas, dissipa o medo e a dor, aquece e faz surgir no 



nosso coração a esperança de uma vida totalmente unida a Deus. Louvemos a Deus pela 

luz que faz brilhar para nós.  

 

O cântico pode ser cantado/recitado: por dois leitores alternando; ou por um leitor 

alternando com todos; ou, ainda, por um só leitor que lê as estrofes, repetindo todos o 

refrão.  

 

Cântico: A luz de Cristo ilumina a terra inteira. Aleluia. 

 

1. Cantai ao Senhor um cântico novo, 

cantai ao Senhor, terra inteira, 

cantai ao Senhor, bendizei o seu nome. 

 

2. Trazei ao Senhor, ó família dos povos, 

trazei ao Senhor glória e poder; 

trazei ao Senhor a glória do seu nome. 

 

3. Oferecei a oblação, levai-a à sua presença, 

adorai a Deus no seu átrio santo 

diante d’ Ele tremei, ó terra inteira. 

 

4. Dizei entre os pagãos: o Senhor é rei, 

Ele firmou o Universo que já não oscila, 

Ele governa os povos com rectidão. 

 

5. Aclamai o Senhor, terra inteira 

servi o Senhor com alegria, 

vinde a Ele com cânticos de júbilo. 

 

6. Sabei que o Senhor é Deus, 

Ele nos fez, a Ele pertencemos, 

somos o seu povo, ovelhas do seu rebanho. 

 

7. Entrai pelas suas portas, dando graças, 

penetrai em seus átrios com hinos de louvor, 

glorificai-o, bendizei o seu nome. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



ESCUTAR A PALAVRA DE DEUS 
 

 

O segundo momento desta celebração é a escuta da Palavra de Deus. Depois da leitura, 

reza-se o salmo respectivo e conclui-se com uma oração. Este esquema repete-se quatro 

vezes. A antífona é rezada por todos ao mesmo tempo, enquanto o salmo pode ser lido 

de forma intercalada. 

 

 

PRIMEIRA LEITURA  

 

Do Livro do Êxodo          14, 15 – 15, 1  

 

Os filhos de Israel entraram no mar a pé enxuto 

 

Naqueles dias, disse o Senhor a Moisés: «Porque estás a bradar por Mim? Diz aos filhos 

de Israel que se ponham em marcha. E tu ergue a tua vara, estende a mão sobre o mar e 

divide-o, para que os filhos de Israel entrem nele a pé enxuto. Entretanto vou permitir que 

se endureça o coração dos egípcios, que hão-de perseguir os filhos de Israel. Manifestarei 

então a minha glória, triunfando do Faraó, de todo o seu exército, dos seus carros e dos 

seus cavaleiros. Os egípcios reconhecerão que Eu sou o Senhor, quando Eu manifestar a 

minha glória, vencendo o Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros».  

O Anjo de Deus, que seguia à frente do acampamento de Israel, deslocou-se para a 

rectaguarda. A coluna de nuvem que os precedia veio colocar-se atrás do acampamento e 

postou-se entre o campo dos egípcios e o de Israel. A nuvem era tenebrosa de um lado, e 

do outro iluminava a noite, de modo que, durante toda a noite, não se aproximaram uns 

dos outros.  

Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fustigou o mar, durante a noite, com um 

forte vento de leste. O mar secou e as águas dividiram-se. Os filhos de Israel penetraram 

no mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda. Os 

egípcios foram atrás deles: todos os cavalos do Faraó, os seus carros e cavaleiros os 

seguiram pelo mar dentro. Na vigília da manhã, o Senhor olhou da coluna de fogo e da 

nuvem para o acampamento dos egípcios e lançou nele a confusão. Bloqueou as rodas 

dos carros, que dificilmente se podiam mover. Então os egípcios disseram: «Fujamos dos 

israelitas, que o Senhor combate por eles contra os egípcios».  

O Senhor disse a Moisés: «Estende a mão sobre o mar, e as águas precipitar-se-ão sobre 

os egípcios, sobre os seus carros e os seus cavaleiros». Moisés estendeu a mão sobre o 

mar e, ao romper da manhã, o mar retomou o seu nível normal quando os egípcios fugiam 

na sua direcção. E o Senhor precipitou-os no meio do mar. As águas refluíram e 

submergiram os carros, os cavaleiros e todo o exército do Faraó, que tinham entrado no 

mar, atrás dos filhos de Israel. Nem um só escapou. Mas os filhos de Israel tinham andado 

pelo mar a pé enxuto, enquanto as águas formavam muralha à direita e à esquerda.  

Nesse dia, o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos 

nas praias do mar. Viu também o grande poder que o Senhor exercera contra os egípcios, 

e o povo temeu o Senhor, acreditou n’Ele e em seu servo Moisés.  

Então Moisés e os filhos de Israel cantaram este hino em honra do Senhor:  

 

 

 

 



 

Todos: 

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória.  

 

 

Cântico Ex 15, 1-6.17-18 

 

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória: *  

precipitou no mar o cavalo e o cavaleiro.  

O Senhor é a minha força e a minha protecção: *  

a Ele devo a minha liberdade.  

 

Ele é o meu Deus: eu O exalto; * 

Ele é o Deus de meu pai: eu O glorifico.  

O Senhor é um guerreiro: Omnipotente é o seu nome. *  

Precipitou no mar os carros do Faraó e o seu exército.  

 

Os seus melhores combatentes afogaram-se no Mar Vermelho, *  

foram engolidos pelas ondas, †  

caíram como pedra no abismo. 

A vossa mão direita, Senhor, revelou a sua força, *  

a vossa mão direita, Senhor, destroçou o inimigo.  

 

Levareis o vosso povo e o plantareis na vossa montanha, *  

na morada segura que fizestes, Senhor, † 

no Santuário que vossas mãos construíram.  

O Senhor reinará * 

pelos séculos dos séculos.  

 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, 

 Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

 

 

Todos: 

Cantarei ao Senhor, que fez brilhar a sua glória.  

 

 

 

Guia: 

Senhor nosso Deus, que iluminastes com a luz do Novo Testamento os prodígios dos 

tempos antigos, revelando no Mar Vermelho a imagem da fonte baptismal e no povo de 

Israel a figura do povo cristão, fazei que todos os homens, elevados pela fé à dignidade 

do povo eleito, alcancem a vida nova da graça pela participação no vosso Espírito. Por 

Cristo Nosso Senhor.  

 

Todos: 

Amen. 

 

 

 



SEGUNDA LEITURA  

 

Da profecia de Ezequiel                36, 16-28  

 

Derramarei sobre vós uma água pura 

e dar-vos-ei um coração novo 

 

A palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos: «Filho do homem: Quando os da casa 

de Israel habitavam na sua terra, mancharam-na com o seu proceder e as suas obras. A 

meus olhos o seu comportamento era como sangue imundo. Fiz-lhes então sentir a minha 

indignação, por causa do sangue que haviam derramado no país e dos ídolos com que o 

tinham profanado. Dispersei-os entre as nações, espalhei-os entre outros povos; julguei-

os segundo o seu proceder e as suas obras.  

Em todas as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, e por isso se dizia 

deles: ‘São o povo do Senhor: tiveram de deixar a sua terra’. Quis então salvar a honra 

do meu santo nome, que a casa de Israel profanara entre as nações para onde tinha ido.  

Por isso, diz à casa de Israel: Assim fala o Senhor Deus: Não faço isto por causa de vós, 

israelitas, mas por causa do meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde 

fostes. Manifestarei a santidade do meu grande nome, profanado por vós entre as nações 

para onde fostes. E as nações reconhecerão que Eu sou o Senhor – oráculo do Senhor 

Deus – quando a seus olhos Eu manifestar a minha santidade, a vosso respeito.  

Então retirar-vos-ei de entre as nações, reunir-vos-ei de todos os países, para vos 

restabelecer na vossa terra. Derramarei sobre vós água pura e ficareis limpos de todas as 

imundícies; e purificar-vos-ei de todos os falsos deuses.  

Dar-vos-ei um coração novo e infundirei em vós um espírito novo. Arrancarei do vosso 

peito o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Infundirei em vós o meu 

espírito e farei que vivais segundo os meus preceitos, que observeis e ponhais em prática 

as minhas leis. Habitareis na terra que Eu dei a vossos pais; sereis o meu povo e Eu serei 

o vosso Deus».  

 

 

Todos: 

Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por Vós, 

Senhor.  

 

 

Salmo 41 (42), 2-3.5bcd; 42 (43), 3-4 

 

Como suspira o veado pelas correntes das águas, *  

assim minha alma suspira por Vós, Senhor.  

Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo; *  

Quando irei contemplar a face de Deus?  

 

Eu recordo como passava em cortejo *  

para o templo do Senhor,  

entre as vozes de louvor e de alegria *  

da multidão em festa.  

 



Enviai a vossa luz e verdade; * 

sejam elas o meu guia e me conduzam † 

à vossa montanha santa e ao vosso santuário.  

E eu irei ao altar de Deus, * 

a Deus que é a minha alegria. † 

Ao som da cítara Vos louvarei, Senhor, meu Deus.  

 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, 

 Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

 

 

 

Todos: 

Como suspira o veado pelas correntes das águas, assim minha alma suspira por Vós, 

Senhor.  

 

 

 

Guia: 

Senhor nosso Deus, poder imutável e luz sem ocaso, olhai com bondade para a vossa 

Igreja, admirável sacramento da salvação, e completai a obra da redenção humana, 

segundo os vossos desígnios de paz: que todo o mundo veja e reconheça como o abatido 

se levanta, o velho se renova e tudo volta à sua integridade original, por meio de Nosso 

Senhor Jesus Cristo. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  

 

Todos: 

Amen. 

 

 

 

 

TERCEIRA LEITURA  

 

Da Epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos      6, 3-11  

 

Uma vez ressuscitado dos mortos, 

Cristo já não pode morrer 

 

Irmãos: Todos nós que fomos baptizados em Jesus Cristo, fomos baptizados na sua morte. 

Fomos sepultados com Ele pelo Baptismo na sua morte, para que, assim como Cristo 

ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova.  

Se, na verdade, estamos totalmente unidos a Cristo pela semelhança da sua morte, 

também o estaremos pela semelhança da sua ressurreição. Bem sabemos que o nosso 

homem velho foi crucificado com Cristo, para que fosse destruído o corpo do pecado e 

não mais fôssemos escravos dele. Quem morreu está livre do pecado.  

Se morremos com Cristo, acreditamos que também com Ele viveremos, sabendo que, 

uma vez ressuscitado dos mortos, Cristo já não pode morrer; a morte já não tem domínio 

sobre Ele. Porque na morte que sofreu, Cristo morreu para o pecado de uma vez para 

sempre; mas a sua vida é uma vida para Deus. Assim, vós também, considerai-vos mortos 

para o pecado e vivos para Deus, em Cristo Jesus.  



Acendem-se todas as luzes. 

 

Todos (Se possível, cantado):  

Aleluia, Aleluia, Aleluia. 

 

 

Salmo 117 (118), 1-2.16ab-17. 22-23 

 

Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom,*  

porque é eterna a sua misericórdia.  

Diga a casa de Israel: * 

é eterna a sua misericórdia.  

 

A mão do Senhor fez prodígios, *  

a mão do Senhor foi magnífica.  

Não morrerei, mas hei-de viver, *  

para anunciar as obras do Senhor.  

 

A pedra que os construtores rejeitaram *  

tornou-se pedra angular.  

Tudo isto veio do Senhor:* 

é admirável aos nossos olhos.  

 

Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, 

 Como era no princípio, agora e sempre. Amen. 

 

 

 

Todos: 

Aleluia, Aleluia, Aleluia.  

 

 

 

QUARTA LEITURA  

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus             28, 1-10  

 

Ressuscitou dos mortos e vai à vossa frente para a Galileia 

 

Depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria 

foram visitar o sepulcro. De repente, houve um grande terramoto; o Anjo do Senhor 

desceu do Céu e, aproximando-se, removeu a pedra do sepulcro e sentou-se sobre ela. O 

seu aspecto era como um relâmpago e a sua túnica branca como a neve. Os guardas 

começaram a tremer de medo e ficaram como mortos.  

O Anjo tomou a palavra e disse às mulheres: «Não tenhais medo; sei que procurais Jesus, 

o Crucificado. Não está aqui: ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver o lugar onde jazia. 

E ide depressa dizer aos discípulos: ‘Ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para 

a Galileia. Lá O vereis’. Era o que tinha para vos dizer».  

As mulheres afastaram-se rapidamente do sepulcro, cheias de temor e grande alegria, e 

correram a levar a notícia aos discípulos.  



Jesus saiu ao seu encontro e saudou-as. Elas aproximaram-se, abraçaram-Lhe os pés e 

prostraram-se diante d’Ele. Disse-lhes então Jesus: «Não temais. Ide avisar os meus 

irmãos que partam para a Galileia. Lá Me verão».  

 

Palavra da salvação. 

 

 

Todos: 

Glória a Vós, Senhor. 

 

 

 

 

Seria bom neste momento guardar alguns momentos de silêncio, e deixar que a Palavra 

de Deus escutada possa ganhar lugar no coração de cada um daqueles está a rezar. 

 

 

MOMENTO DE PARTILHA E REFLEXÃO 

 

Em família, pode promover-se neste momento um tempo de partilha da Palavra. 

Deixamos aqui algumas perguntas para meditação: 

- Este ano a celebração é diferente. Tenho dado tempo à oração e à celebração dos 

mistérios centrais da minha fé? Como me sinto diante de tudo isto? 

 

- Viver da Páscoa é aceitar o desafio da vida nova. Estarei disposto a deixar morrer aquilo 

que em mim ainda são trevas, medos, inseguranças, para dar lugar à Vida Nova que só 

Cristo me pode oferecer? 

 

- Reconheço-me a Esposa (Igreja) desperta na noite, que espera ansiosamente o encontro 

com o seu Esposo (Cristo)? 

 

 

 

(No final da partilha pode escutar-se a meditação do pároco para este dia – site.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENOVAÇÃO DAS PROMESSAS BATISMAIS 

 

A noite de Páscoa é um momento privilegiado para renovar o Batismo. Isso faz-se 

solenemente em cada Vigília Pascal. Como forma de “selar” os compromissos de 

mudança partilhados anteriormente, todos são convidados a renovar os votos batismais. 

Da vela que ficou acesa no lugar de oração, voltam a acender-se as velas de cada pessoa.  

Guia: 

Pelo mistério pascal, fomos sepultados com Cristo no Batismo, para vivermos com Ele 

uma vida nova. Por isso, tendo terminado os exercícios de observância quaresmal, 

renovemos as promessas do santo Batismo, pelas quais renunciámos outrora a Satanás e 

às suas obras e prometemos servir fielmente a Deus na santa Igreja Católica. 

 

 

Então, todos juntos rezam o Credo, na forma do Símbolo dos Apóstolos:  

Creio em Deus, Pai todo-poderoso, 

Criador do Céu e da Terra, e em Jesus Cristo, 

seu único Filho, nosso Senhor 

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 UNIVERSAL 

 

Guia: 

Iluminados pela claridade da Ressurreição de Cristo,  

elevemos até Ele a nossa oração unânime, 

para que a alegria da Páscoa chegue ao mundo inteiro,  

dizendo, com a alma em festa:  

 

R: Ouvi-nos, Senhor 

 

1. A Cristo, nosso Senhor, 

que pela sua Ressurreição alegra a santa Igreja,  

para que abençoe os pastores e os fiéis,  

oremos.  

 



2. A Cristo, nosso Senhor, 

que pela sua Ressurreição venceu o mal,  

para que dê a paz ao mundo inteiro,  

oremos.  

 

3. A Cristo, nosso Senhor, 

que pela sua Ressurreição nos trouxe a vida, 

para que não perca nenhum dos baptizados nesta santa noite,  

oremos.  

 

4. A Cristo, nosso Senhor, 

que pela sua Ressurreição dissipa as trevas, 

para que ilumine toda a nossa comunidade paroquial, 

oremos.  

 

5. A Cristo, nosso Senhor, 

que pela sua Ressurreição venceu a morte,  

para que dê a vida eterna aos que morreram,  

oremos.  

 

 

 

Reza-se o Pai nosso... 

 

 

 

Guia: 

Senhor Jesus Cristo, 

que sois glorificado pelos Anjos no Céu  

e, na terra, sois aclamado pelos fiéis, 

salvai todos os homens 

e enchei de alegria a santa Igreja. 

Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos.  

 

Todos: 

Amen. 

 

 

Cântico: Aleluia, aleluia. Louvor a Vós, ó Cristo. Aleluia, Aleluia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ORAÇÃO SILENCIOSA E  

COMUNHÃO ESPIRITUAL 
 

 

Neste momento, quem orienta este tempo de oração pode convidar a família a colocar-se 

de joelhos e a desejar, no íntimo do seu coração, a Sagrada Comunhão. Pode ser um tempo 

de silêncio mais ou menos prolongado, mas que ajude, sobretudo, a desejar receber Jesus 

e a segui-l’O com toda a vida. Pode terminar com o seguinte esquema: 

 

 

Jesus ressuscitou e quer que cada um de nós participe da sua vida: estar unido a Deus 

profundamente e ser como Ele todos os dias da nossa vida. Para que isso seja possível, 

Jesus ficou connosco como ali- mento, no pão e no vinho consagrados, seu Corpo e 

Sangue. Quando comungamos, recebemos a graça de Jesus para nos tornarmos semelhan- 

tes a Ele. Nestes dias em que não podemos comungar, não devemos, contudo, deixar de 

ter desejo de viver como Ele. Assim, vamos fazer a comunhão espiritual, pedindo a Jesus 

que esteja no nosso coração. Todos juntos rezamos:  

 

Aos vossos pés, ó meu Jesus, me prostro 

e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito 

que mergulha no vosso e na vossa santa presença. 

Eu vos adoro no Sacramento do vosso amor, 

desejo receber-Vos na pobre morada que meu coração Vos oferece.  

À espera da felicidade da comunhão sacramental, 

quero possuir-Vos em Espírito. 

Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a Vós.  

Que o vosso amor possa inflamar todo o meu ser, 

para a vida e para a morte. Creio em Vós, espero em Vós.  

Eu Vos amo. 

Assim seja.  

 

 

 

 

TE DEUM 

 

Terminada a Comunhão Espiritual, reza-se o Te Deum. É um antigo cântico de acção de 

graças, que é rezado no Ofício Divino aos Domingos e dias Santos. As estrofes podem 

ser lidas intercaladas.  

 

Nós Vos louvamos, ó Deus, *  

nós Vos bendizemos, Senhor.  

Toda a terra Vos adora, * 

Pai eterno e omnipotente.  

 

Os Anjos, os Céus e todas as Potestades, 

os Querubins e os Serafins Vos aclamam sem cessar:  

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus do Universo, *  

o céu e a terra proclamam a vossa glória.  

 



O coro glorioso dos Apóstolos, * 

a falange venerável dos Profetas,  

o exército resplandecente dos Mártires *  

cantam os vossos louvores.  

 

A santa Igreja anuncia por toda a terra *  

a glória do vosso nome:  

Deus de infinita majestade, *  

Pai, Filho e Espírito Santo.  

 

Senhor Jesus Cristo, Rei da glória, *  

Filho do Eterno Pai,  

para salvar o homem, tomastes a condição humana *  

no seio da Virgem Maria.  

 

Vós despedaçastes as cadeias da morte *  

e abristes as portas do Céu.  

Vós estais sentado à direita de Deus, na glória do Pai, * 

e de novo haveis de vir para julgar os vivos e os mortos.  

 

Socorrei os vossos servos, Senhor, * 

que remistes com o vosso Sangue precioso;  

e recebei-os na luz da glória, * 

na assembleia dos vossos Santos.  

 

Salvai o vosso povo, Senhor, *  

e abençoai a vossa herança;  

sede o seu pastor e guia através dos tempos *  

e conduzi-os às fontes da vida eterna.  

 

Nós Vos bendiremos todos os dias da nossa vida *  

e louvaremos para sempre o vosso nome.  

Dignai-Vos, Senhor, neste dia, livrar-nos do pecado. *  

Tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós.  

 

Desça sobre nós a vossa misericórdia, *  

porque em Vós esperamos.  

Em Vós espero, meu Deus, * 

não serei confundido eternamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RITOS FINAIS 
 

 

Guia:  

Nesta noite, recordámos como Deus libertou o seu povo da escravidão e, ao mesmo 

tempo, vimos como Jesus, pela sua Ressurreição, nos libertou a nós do egoísmo, do 

pecado e da morte. O compromisso de vi- vermos como Ele viveu, levando a sério o nosso 

batismo, deve ser uma grande força para viver estes dias de dificuldade. Terminamos, 

pedindo a Jesus que renove os nossos corações, para pertencermos cada vez mais a Ele.  

 

Deus todo-poderoso, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, que nos fez renascer pela água e 

pelo Espírito Santo e nos perdoou todos os pe- cados, nos guarde com a sua graça, para a 

vida eterna, em Jesus Cristo, Nosso Senhor.  

 

Todos:  

Amen. 

 

 

Fazem todos o sinal da cruz, enquanto aquele que orienta diz: 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 

Todos: 

Para sempre seja louvado e Sua Mãe Maria Santíssima. 

 

 

Cântico: Na sua dor os homens encontraram. 

 

 

 

 


