
Celebração do “Oficio do Lucernário”  

 
* O ambiente, sem luzes, exceto as velas acesas do corredor da Igreja. 
* O Ícone da Santíssima Trindade solenemente entronizado. 
* Todos tenham na mão uma vela (para acender no 2º momento). 
* Distribuir um pouco de incenso a todos os participantes antes da celebração. 
* Deixar pronto, no final da Igreja, O Círio Pascal. 
* Deixar prontas duas brasas acesas para incenso (3º momento). 
* 4 adolescentes, vestidos de anjos, para trazer as brasas e recolher o incenso do 
povo durante o 3º momento. 
* se for possível, usaremos somente, o órgão (ou o teclado) como instrumento musical. 
  
Comentarista: Amados irmãos e Irmãs, boa noite. Nesta noite, somos convidados a 

viver uma noite toda particular, uma noite santa, uma noite diferente das outras 

noites: Nesta noite, a luz do Senhor, a luz da Páscoa, a luz do Ressuscitado, vem ao 

nosso encontro em forma muito particular.  

Queremos lembrar que estamos celebrando nesta noite uma celebração da antiga 

tradição da Igreja e os primeiros cristãos chamavam-na como: o “Ofício do 

Lucernário”, chamado também como as “Vigílias”.  

Os primeiros cristãos santificavam o dia com a prece comunitária. O nome 

«Lucernário» faz alusão evidente às luzes que se acendiam ao findar o dia, tendo 

neste rito, a luz, como centro. A luz do novo dia é cantada como símbolo de Cristo 

ressuscitado; e as luzes que se acendem ao cair da noite recordam a luz plena e sem 

ocaso que é o próprio Cristo. Além disso, a luz faz nos lembrar também como devemos 

estar sempre pronto, como as Virgens Prudentes, com nossas lâmpadas acesas, para ir 

ao encontro do Cristo, o Esposo. 

A celebração do lucernário desta noite consiste em 3 momentos: o silêncio e o 

recolhimento inicial com o hino; a revivência da Luz Pascal acendendo as nossas velas e, 

em fim, recolhendo o perfume do incenso pelos anjos cantando a Celebração dos 

Salmos. E encerraremos com a leitura, a oração e bênção final.  

Procuremos vivenciar com bastante atenção, emoção e fé estes momentos tão santos e 

santificantes.  

 
 

1º momento: o silêncio e o recolhimento inicial 
 

Celebrante:   
Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo 

Todos:  Amém 

Celebrante:  
Chegando ao fim do dia, cantamos a vossa glória, ó Cristo, Luz eterna! 
 

O Celebrante e o coro alternando canta o Hino: 

 
 



Hino: 
 

Chegando ao fim do dia,/ cantamos à tua glória,  

ó Cristo, Luz eterna/ ó Cristo, Luz eterna 
 

Ó Luz serena e radiosa/ da glória do Pai Imortal, 

santo e bem-aventurado/ ó Jesus Cristo, Ressuscitado. 
 

É justo que em todo tempo,/ sejas louvado por vozes puras, 

ó Filho de Deus, Doador da vida/ todo Universo te glorifica! 
 

Chegados ao pôr-do-sol,/ contemplando a luz vespertina, 

cantamos ao Pai, cantamos ao Filho/e ao Espírito Santo de Deus. 
 

Ó Trindade Santa e gloriosa/ Nós te louvamos e bendizemos, 

nós te adoramos e  glorificamos,/nós te damos graças para sempre.  

 

Todos sentados: segue  o Exercício da respiração, invocando o nome de Jesus.  
 

Em seguida o coral repete o mantra, bem suave:  
 

Tenho sede de te ó Senhor (3) 
Ó Jesus tenho sede de ti.  
 

2º momento: A celebração da Luz Pascal: 
 

Uma pessoa entra do fundo da Igreja com o Círio Pascal acesso e o coral canta: 
 

Ó luz do Senhor, que vem sobre a terra, 
 inunda meu ser, permanece em nós.  
 

Colocando o Círio no meio da Igreja, uma pessoa de cada banco levanta e acende a sua 
vela e passa para os demais do seu banco. O coral continua cantando o mantra. 
O celebrante exorta as motivações pelas quais invoca a luz de Cristo inundar sobre a 
nossa vida, sobre a nossa história, sobre o nosso passado, presente e futuro e o coral 
intercala com o mantra. Terminando o sacerdote reza a oração: 
 
ORAÇÃO 

Sacerdote:  
Nós te damos graças, ó Deus onipotente, 

quando o dia já está em declínio, 

porque nos concedes a luz da noite; 

e suplicamos à tua infinita bondade, 

enquanto a claridade desta luz nos envolve: 

digna-te iluminar os nossos corações 

com a luz do teu santíssimo Espírito. 

 Porque Tu és a Luz de nossas vidas  

e nós te rendemos glória, honra e adoração,  

ó Pai, Filho † e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. 



 

3º momento: Celebração dos Salmos 

 
BÊNÇÃO DO INCENSO 

O sacerdote, abençoando o incenso, recita a oração seguinte: 
 

Sacerdote: Digna-te, Senhor, abençoar† este incenso, 

que será queimado em tua honra. 
 

Sacerdote ou Antifonário 1:  
Da mão do anjo, subia até Deus a fumaça do incenso,  com as orações dos santos (Ap 8,4).  
 

Em seguida, 4 anjos, carregando as brasas passam no meio do povo, recolhendo os 
incensos, e o coral canta em forma de mantra a antífona (abaixo), bem suave.  
 

1. Salmodia 
 

 

Terminando recolher, duas pessoas rezam o salmo e o coral repete a antífona cantando depois 

de cada  duas estrofes: (pode  ser também durante o recolher do incenso se houver 
muita gente). 
 

 Antífona:   
 

Minha oração suba a vós como incenso, *  
e minhas mãos, como oferta da tarde! 
 

Salmo 140 (141),1-9  

 

–1 Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me; *  

quando eu grito, escutai minha voz! 
 

–2 Minha oração suba a vós como incenso, *  

e minhas mãos, como oferta da tarde!  

 

–3 Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, *  

e vigias às portas dos lábios!  

 

–4 Meu coração não deixeis inclinar-se * 

às obras más nem às tramas do crime;  
 

– que eu não seja aliado dos ímpios *  

nem partilhe de suas delícias!  

 

=5 Se o justo me bate é um favor; † 

porém jamais os perfumes dos ímpios *  

sejam usados na minha cabeça!  



 

–8 A vós, Senhor, se dirigem meus olhos, *  

em vós me abrigo: poupai minha vida!  

 

–9 Senhor, guardai-me do laço que armaram*  

e da armadilha dos homens malvados!   

 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. 

 
Todos: Minha oração suba a vós como incenso, *  

e minhas mãos, como oferta da tarde! 

 

2. Salmodia 
 

Antifonário 2. Naquele dia invocarás, e o Senhor te ouvirá;  

gritarás, e o teu Deus vai responder-te: Eis-me aqui!  

 

Salmo 141(142) 

(Cantemos em dois coros) 
 

–2 Em voz alta ao Senhor eu imploro, * 

em voz alta suplico ao Senhor!  
 

=3 Eu derramo na sua presença †  

o lamento da minha aflição, *  

diante dele coloco minha dor!  

 

–4 Quando em mim desfalece a minh'alma, *  

conheceis, ó Senhor, meus caminhos!  

 

– Na estrada por onde eu andava *  

contra mim ocultaram ciladas.  

 

–5 Se me volto à direita e procuro, * 

não encontro quem cuide de mim,  
 

– e não tenho aonde fugir; *  

não importa a ninguém minha vida!  

 

=6 A vós grito, Senhor, a vós clamo † 

e vos digo: 'Sois vós meu abrigo, *  

minha herança na terra dos vivos'.  
 

–7 Escutai meu clamor, minha prece, * 

porque fui por demais humilhado!  

http://www.liturgiadashoras.org/quaresma/horas/sabadocinzas_vesperas.htm


 

–8 Arrancai-me, Senhor, da prisão, * 

e em louvor bendirei vosso nome!  
 

– Muitos justos virão rodear-me *  

pelo bem que fizestes por mim.  
 

- Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo.  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém.  

 

Todos:  Naquele dia invocarás, e o Senhor te ouvirá;  

gritarás, e o teu Deus vai responder-te: Eis-me aqui!  

 

3 .Salmodia 
 

Antifonário 1. Vossa Palavra, Senhor,  

é uma luz para os meus passos. Aleluia.  

 

Salmo 118(119), 105-112   XIV (Nun)  

(cantemos em dois coros) 
 

–105 Vossa palavra é uma luz para os meus passos, *  

é uma lâmpada luzente em meu caminho.  
 

–106 Eu fiz um juramento e vou cumpri-lo: *  

'Hei de guardar os vossos justos julgamentos!' 

 

–107 Ó Senhor, estou cansado de sofrer; *  

vossa palavra me devolva a minha vida!  

 

–108 Que vos agrade a oferenda dos meus lábios; *  

ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade!  

 

–109 Constantemente está em perigo a minha vida, *  

mas não esqueço, ó Senhor, a vossa lei.  

 

–110 Os pecadores contra mim armaram laços; *  

eu porém não reneguei vossos preceitos.  

 

–111 Vossa palavra é minha herança para sempre, *  

porque ela é que me alegra o coração!  

 

–112 Acostumei meu coração a obedecer-vos, * 

a obedecer-vos para sempre, até o fim!  
 



– Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. *  

Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia.  

 

Todos: Vossa palavra, Senhor,  

é uma luz para os meus passos. Aleluia.  
 

Leitura breve 
Leitura do Livro do Êxodo: (Êx 34,4b-6.8-9) 

 

Naqueles dias: 4bMoisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, 

como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. 

5O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do 

Senhor. 6Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: “Senhor, Senhor! 

Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel”. 

8Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão 9e, prostrado por terra, disse: “Senhor, 

se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco; embora este seja um 

povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como 

propriedade tua”. 
 

- Palavra do Senhor. 

Todos - Graças a Deus. 

 

O Celebrante faz a exortação da Palavra: máximo 5 minutos.  
 

ANTÍFONA: (HINO DO VELHO SIMEÃO) 

 

Sacerdote:   

Agora, Senhor,  

podes deixar teu servo ir em paz, como disseste; 

porque meus olhos viram a salvação que vem de Ti; 

que preparaste ante todos os povos; 

luz que brilhará sobre todas as nações 

e glória do teu povo, Israel. 
 

Todos (coral cantando): Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus! 

 

ORAÇÃO FINAL: 

Sacerdote: Oremos: Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 

agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. 

Todos (coral cantando): Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus! 

Sacerdote (3 vezes):  

Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tem piedade de nós.  

Todos (coral cantando): Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus! 

Sacerdote: Ó gloriosa, sempre Virgem e bendita Mãe de Deus, 

ofereça  as nossas orações a Vosso Filho, nosso Deus, 



e pedi-Lhe pela salvação de nossas almas. 

O Pai é nossa esperança,  

o Filho é nosso refúgio 

e o Espírito Santo é nosso amparo. 

Santíssima Trindade, glória a Ti! 

Em vós depositamos toda a nossa esperança; 

ó Mãe de Deus, guardai-nos sob a vossa proteção. 
 

Todos (coral cantando): Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus! 

 

BÊNÇÃO FINAL 
 

Sacerdote: Glória a Ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a Ti! 
 

Todos (coral cantando): Poder, honra e glória ao Cordeiro de Deus! 
 

Sacerdote: Ó Cristo nosso verdadeiro Deus 

pelas orações da vossa puríssima Mãe, 

dos santos e gloriosos apóstolos e mártires, 

pela fé da vossa santa Igreja 

tem piedade de nós e salvai-nos, 

Vós, que sois o bem, o todo bem e a plenitude do bem! 
 

Todos (coral cantando): Amém. 

 

HINO FINAL À SANTÍSSIMA VIRGEM 
 

Coro: Salve Rainha, Mãe de Deus, és Senhora, nossa Mãe, 

nossa doçura nossa luz, doce Virgem Maria! 

  Nós a ti clamamos, filhos exilados, 

nós a ti voltamos nosso olhar confiante. 

  Volta para nós, ó Mãe, teu semblante de amor; 

dá-nos teus Jesus, ó Mãe, quando a noite passar. 

  Salve Rainha Mãe de Deus, és auxílio do cristão, 

ó Mãe clemente, Mãe piedosa, doce Virgem Maria. 

   


