
 

Por que a liturgia do Sábado Santo é longa? 

 
Hoje celebramos a liturgia do Sábado Santo. Se você perguntar para algum conhecido 

do que se trata essa celebração é bem provável que você receba uma resposta do tipo 

“é a missa do fogo”, “é uma celebração longa”. Essas respostas estão corretas, mas 

não estão aprofundadas. Sendo assim, a intenção da coluna hoje é explicar um pouco 

sobre a celebração do Sábado Santo, seus ritos e símbolos em alguns pontos abaixo. 

1. Dizemos que a Vigília do Sábado Santo é a mãe de todas as vigílias. Não apenas pela 

riqueza dos ritos litúrgicos, mas acima de tudo, porque é a celebração que proclama o 

coração de nossa fé: A Ressurreição de Jesus. 

2. Sabemos que o Tríduo Pascal é uma grande e única celebração, que acontece em 

três momentos, durante três dias: A Quinta-feira Santa, com a missa do Lava-pés, a 

instituição da Eucaristia e o mandamento do amor; A Sexta-feira Santa, com a 

celebração da Paixão do Senhor e a adoração da Cruz; e o Sábado Santo com a Vigília 

Pascal. Tanto que se faz o Sinal da Cruz apenas no início da missa da Quinta-feira 

Santa e só se fará novamente o Sinal da Cruz, indicando que a celebração foi 

encerrada, no final da Vigília Pascal, no Sábado Santo. 

3. A Celebração do Sábado Santo é dividida em quatro momentos: Bênção do Fogo 

Novo; Liturgia da Palavra; Liturgia Batismal; Liturgia Eucarística. Por isso é que o tempo 

de duração da cerimônia se torna um pouco maior do que outras liturgias, devido à 

riqueza do mistério celebrado nesta noite santa. 

4. Após a bênção do Fogo Novo é aceso o Círio Pascal, que é sinal e presença do 

Ressuscitado na vida da comunidade. A cerimônia do Sábado Santo tem início fora da 

igreja, e a igreja fica na penumbra. Após o Círio Pascal ser aceso no Fogo Novo, ele 

entra na igreja como uma grande coluna luminosa, que dissipa as trevas da morte e 

traz a luz da vida e, na luz do Cristo Ressuscitado, toda a Igreja é iluminada pela sua 

presença. Este é o momento em que se entoa solenemente o ‘Exulte’ Pascal. 

5. A Liturgia da Palavra é composta por 9 leituras: 7 do Antigo Testamento e 2 do Novo 

Testamento. Esse número um tanto grande de leituras na Vigília Pascal é 

para possibilitar que a comunidade faça memória da história da Salvação, desde a 



narrativa da criação até a Ressurreição de Jesus. Porém, destas 9 leituras, podem ser 

escolhidas 5. O importante é que se mantenha do Antigo Testamento a narrativa da 

criação, o sacrifício de Isaac e a leitura do Êxodo, com a travessia do mar vermelho. Do 

Novo Testamento, é feita a leitura da carta aos Romanos, que é proclamada após o 

hino de louvor, e o Evangelho que narra a Ressurreição. 

6. A Liturgia Batismal acontece com a celebração de alguns batizados: de crianças ou 

adultos, e a renovação das promessas do batismo por toda a comunidade. 

7. Encerrando a Vigília Pascal, temos a Liturgia Eucarística, onde se renova a certeza de 

que, no Pão e no Vinho consagrados, o Senhor continua alimentando, com sua 

presença de amor, a vida da comunidade e oferecendo a todos a vida nova. 
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