
 

 

 
 

Tríduo Pascal – Parte 2 

O Senhor Ressuscitou, Aleluia! 

* Sábado Santo: 
Durante o Sábado santo a Igreja permanece junto ao sepulcro do Senhor, meditando sua paixão 

e sua morte, sua descida à mansão dos mortos e esperando na oração e no jejum sua ressurreição. 
O Sábado é o dia em que experimentamos o vazio. Se a fé, ungida de esperança, não visse no 
horizonte, cairíamos no desalento. Não há celebração eucarística pela manhã, apenas há celebração 
á noite da vigília pascal.  

Na noite do Sábado de Santo é realizada a Vigília Pascal, que é considerada a mais importante 
e mãe de todas as vigílias, além 
do coração do ano litúrgico. Cinco 
elementos compõem a liturgia da 
Vigília Pascal: a bênção do fogo 
novo e do círio pascal; a procla-
mação da Páscoa, que é um canto 
de júbilo anunciando a Ressurrei-
ção do Senhor; a liturgia da Pala-
vra, que é uma série de leituras 
sobre a história da Salvação; a re-
novação das promessas do Ba-
tismo e, por fim, a liturgia Euca-
rística. Toda a celebração da Vigí-
lia Pascal deve ser realizada du-

rante a noite, de tal maneira que não se deva começar antes de anoitecer, ou se termine a aurora 
do Domingo.  

* Domingo de Páscoa 
O Domingo de Páscoa é o dia em que até mesmo a mais pobre igreja se reveste com seus 

melhores ornamentos, é o ápice do ano litúrgico. É o aniversário do triunfo de Cristo. É a feliz 
conclusão do drama da Paixão e a alegria imensa depois da dor. Páscoa é vitória, é o homem 
chamado a sua maior dignidade.  

Como não se alegrar pela vitória d'Aquele que tão injustamente foi condenado à paixão mais 
terrível, pela vitória d'Aquele que anteriormente foi flagelado, esbofeteado, cuspido, com tanta de-
sumana crueldade e levado à morte de cruz?  

 

Frutos do Espírito 



A Ressurreição nos revela a nossa vocação cristã e nossa missão: aproximá-la a todos os homens. 
O homem não pode perder jamais a esperança na vitória do bem sobre o mal. Páscoa é passagem 
das trevas para a luz, da morte para a vida, de uma vida de pecado para uma vida de conversão. 

A ressurreição de Jesus revela que Deus está do lado da vida e da paz; por isso, somos convo-
cados a estar desse lado também. Através delas e por infinita bondade para conosco, Deus tornou-
se próximo de nós e manifestou-nos amor sem medida, iluminou e deu sentido novo à vida humana. 
A Páscoa de Jesus é sinal da vitória possível sobre a morte e sobre todos os males. 


