Preparação: No Sábado Santo ou Sábado de Aleluia celebramos a vitória da vida sobre a morte, da luz sobre
as trevas. No terceiro dia ressuscita e sela entre nós e Deus uma aliança eterna. É noite de alegria e muita luz!
Os símbolos ajudam a rezar: Uma vela maior sobre o pequeno altar e velas menores para os que vão
participar da oração. Água, Bíblia, Imagem de Nossa Senhora e flores.

SÁBADO SANTO – Vinde para a Luz!
Deus nos Reúne
Juntos: Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém!
Leitor1: Amados, esta é para nós a noite de alegria verdadeira e plena, pois Jesus ressuscitado une de novo o
céu e a terra. A ressurreição do Senhor faz desta noite mais clara que o dia. Luz que nenhuma escuridão pode
deter. Celebrar a ressurreição de Jesus é celebrar a renovação da nossa própria vida
Juntos: O Senhor ressuscitou e seu povo iluminou, ao qual remiu com seu sangue. Aleluia!

Rezemos o Salmo 26 (27)
Ant.: O Senhor é minha luz e Salvação,
de quem eu terei medo?
– O Senhor é minha luz e salvação;
de quem eu terei medo?
– O Senhor é a proteção da minha vida;
perante quem eu tremerei? R./
– Quando avançamos malvados contra mim,
querendo devorar-me,
– são eles, inimigos e opressores,
que tropeçam e sucumbem. R./
– Se os inimigos se acamparem contra mim,
não temerá meu coração;
– se contra mim uma batalha estourar,
mesmo assim confiarei. R./
– Ao Senhor eu peço apenas uma coisa,
e é só isto que eu desejo:
– habitar no santuário do Senhor

por toda a minha vida;
– saborear a suavidade do Senhor
e contemplá-lo no seu templo. R./
– Pois um abrigo me dará sob o seu teto
nos dias da desgraça;
– no interior de sua tenda há de esconder-me
e proteger-me sobre a rocha. R./
– E agora minha fronte se levanta
em meio aos inimigos.
– Ofertarei um sacrifício de alegria,
no templo do Senhor.
– Cantarei salmos ao Senhor ao som da harpa
e hinos de louvor. R./
– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.
– Como Como era no princípio, agora e sempre.
Amém.
Ant.: O Senhor é minha luz e Salvação,
de quem eu terei medo?

Hino de Louvor
A Ressurreição de Jesus restaura a nossa paz! Pois Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo!
Com nossas velas acesas louvemos e glorifiquemos o Senhor, rezando juntos: (Também pode ser cantado)
Glória a Deus nas alturas/ e paz na terra aos homens por ele amados / Senhor Deus, Rei dos céus
Deus pai todo poderoso / nós vos louvamos, nós vos bendizemos/ nós vos adoramos, nós vos glorificamos/
nós vos damos graças por vossa imensa glória/ Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito/ Senhor Deus,
Cordeiro de Deus/ Filho de Deus Pai./ Vós que tirais o pecado do mundo/ tende piedade de nós/ Vós que
tirais o pecado do mundo/ Acolhei a nossa suplica/ Vós que estais a direita do Pai/ tende piedade de nós!/
Só vós sois o Santo/ Só vós o Senhor/ só vós o Altíssimo Jesus Cristo/ com o Espírito Santo na Glória de
Deus Pai. Amém.

Deus quer nos falar (1 Pedro 2, 21b-24)
“As trevas passam e já brilha a luz verdadeira.
Aquele que diz estar na luz, mas odeia seu irmão,
ainda está nas trevas. O que ama seu irmão
permanece na luz e não corre perigo de tropeçar”
- Palavra do Senhor
- Graças a Deus!

Vamos Conversar
* Na ressurreição Jesus se apresenta a nós como
luz! Estamos dispostos a abrir as portas dos nossos
corações deixá-lo entrar?
* São Paulo lembra a comunidade de
Tessalonicenses e a nós, que somos filhos do dia e
da luz. Vivemos como autênticos filhos da luz,
perseverando na verdade do Evangelho?

Ao Senhor nosso louvor e nosso clamor
Jesus é o Sol da Justiça que se levantou sobre o mundo curando todo mal, toda doença! Ele é a Luz que
dissipa toda escuridão, toda treva de pecado e nos concede a Paz! Peçamos a Ele que ilumine nosso coração
e nossa vida e nos conceda a graça de permanecermos firmes em nossa fé!
(Pode ser rezado em dois coros. Quem possuir pode também badalar sinos neste momento.)
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, criador do céu e da terra, / de todas as coisas visíveis e
invisíveis. / Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho Unigênito de Deus, / nascido do Pai antes de todos
os séculos: Deus de Deus, luz da luz, / Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, / gerado, não criado,
consubstancial ao Pai. / Por ele todas as coisas foram feitas. / E por nós, homens, e para nossa salvação,
desceu dos céus: (aqui todos se ajoelhem) e se encarnou pelo Espírito Santo, / no seio da Virgem Maria, e
se fez homem. (aqui todos se levantem).Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos; / padeceu e foi
sepultado. / Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, / e subiu aos céus, onde está sentado à
direita do Pai. / E de novo há de vir, em sua glória, / para julgar os vivos e os mortos; e o seu Reino não
terá fim. / Creio no Espírito Santo, / Senhor que dá a vida, / e procede do Pai e do Filho; / e com o Pai e o
Filho é adorado e glorificado: / ele que falou pelos profetas. / Creio na Igreja, una, santa, católica e
apostólica. / Professo um só batismo para remissão dos pecados. / E espero a ressurreição dos mortos / e a
vida do mundo que há de vir. Amém!
Oração Conclusiva
Juntos: Senhor Deus, nosso Pai, cheio de bondade, celebramos hoje o dia em que seu Filho Unigênito
desceu a mansão dos mortos e dela ressurgiu glorioso; concedei a nós que renunciamos todo pecado e todo
mal, que sejamos sepultados pelo batismo na morte com o Cristo, para que também com Ele gozemos da
vida eterna.
- Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo!
Esta Celebração nos recorda
- Como era no Princípio, agora e sempre. Amém!
Louvemos a Mãe de Cristo Ressuscitado
- Rainha dos céus, alegrai-vos. Aleluia!
- Porque Aquele que merecestes trazer em vosso seio. Aleluia!
- Ressuscitou como disse. Aleluia!
- Rogai por nós a Deus. Aleluia!
- Alegrai-vos e exultai, ó Virgem Maria. Aleluia!
- Porque o Senhor ressuscitou, verdadeiramente. Aleluia!

do nosso batismo e da Vida
Nova que recebemos de
Jesus Ressuscitado!

Na oração conclusiva podese aspergir os participantes
com água benta.

Juntos: Estivemos Reunidos: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Aleluia!
Permaneçamos na paz e que o Senhor Jesus, Príncipe da Paz esteja sempre junto conosco. Graças a Deus!

