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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Boa tarde e bem-vindos a este Santuário de Nossa Senhora do Socorro. 

Celebrámos ontem a Comemoração dos Fiéis Defuntos. É Cristo que une o Céu e a 

Terra, os vivos e os que partiram antes de nós, os Santos que estão na glória de Deus e 

os que ainda não foram plenamente purificados pelo Seu amor. 

A melhor maneira de comunicarmos com os seres queridos que nos morreram é rezar 

por eles. Rezar pelos mortos pode não só ajudá-los, mas também tornar mais eficaz a 

sua intercessão em nosso favor. 

Assim, hoje, com a intercessão de Nossa Senhora do Socorro vamos rezar uns pelos 

outros e também pelos fiéis defuntos com a esperança que nos vem da misericórdia e 

da ressurreição do Senhor, que são mais fortes que a morte. 

 Iniciemos a celebração, cantando. 
 

Cântico Inicial 
 

Reitor: Deus, vinde em nosso auxílio. Todos: Senhor, Socorrei-nos e salvai-nos. 

 Glória ao Pai...  Como era no Princípio, agora e sempre. Amén (aleluia) 
 

Reitor: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, 

 o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. 
 

Todos: Bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. 
 

Acto Penitencial 
 

Reitor: Peçamos perdão a Deus para os pecados dos nossos irmãos, que já partiram, 

 para que se apresse e intensifique o encontro com Cristo. 

 E peçamos perdão também pelos nossos pecados. 
 

Cântico Penitencial 
 

Reitor: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 

perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 

Todos:  Amén 
 

Reitor: Senhor, que pela vitória do vosso Filho sobre a morte,  

O exaltastes no Reino da Glória, 

concedei aos nossos irmãos defuntos que, libertos desta vida mortal, 

possam contemplar-Vos para sempre como seu Criador e Redentor. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos:  Amén. 

 

Salmo 
 

 

Refrão: O Senhor é meu Pastor, nada me faltará. 
 

O Senhor é meu pastor: nada me falta. 

Leva-me a descansar em verdes prados. 

Conduz-me às águas refrescantes 

e reconforta a minha alma. 
 

Ele me guia por sendas direitas 

por amor do seu nome. 

Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, 

não temerei nenhum mal, porque Vós estais comigo. 
 

Para mim preparais a mesa 

à vista dos meus adversários; 

com óleo me perfumais a cabeça 

e meu cálice transborda. 
 

A bondade e a graça hão-de acompanhar-me 

todos os dias da minha vida 

e habitarei na casa do Senhor 

para todo o sempre. 

 



Aclamação ao Evangelho 
 

Evangelho                 ( Lc 7, 11-17) 
"Jovem, Eu te digo: levanta-te" 

 

✠  Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas 
 

Naquele tempo, dirigia-Se Jesus para uma cidade chamada Naim; 

iam com Ele os seus discípulos e uma grande multidão. 

Quando chegou à porta da cidade, 

levavam um defunto a sepultar, filho único de sua mãe, que era viúva. 

Vinha com ela muita gente da cidade. 

Ao vê-la, o Senhor compadeceu-Se dela e disse-lhe: «Não chores». 

Jesus aproximou-Se e tocou no caixão; e os que o transportavam pararam. 

Disse Jesus: «Jovem, Eu te ordeno: levanta-te». 

O morto sentou-se e começou a falar; e Jesus entregou-o à sua mãe. 

Todos se encheram de temor e davam glória a Deus, dizendo: 

«Apareceu no meio de nós um grande profeta; Deus visitou o seu povo». 

E a fama deste acontecimento espalhou-se por toda a Judeia e pelas regiões vizinhas. 
 

Palavra da Salvação 
 

(Reflexão pelo Reitor seguida de momento de Silêncio) 
 

Cântico durante o Acender das Velinhas 
 

Animador:  Apresentamos diante da Imagem de Nossa Senhora do Socorro estas VELINHAS 

simbolizando a nossa oração por aqueles que já morreram e que pertenceram às nossas 

famílias, nossos colegas e amigos e por quem não tem ninguém que se lembre eles. 
 

(Quem desejar vem trazer a sua velinha junto do Altar) 
 

Reitor: Irmãos, na confiança e no recolhimento, oremos por todos os fiéis defuntos que morreram 

na paz do Senhor, e digamos com fé e humildade: 
 

Senhor dos vivos e dos mortos, 

por interceção de Nossa Senhora do Socorro, ouvi-nos. 
 

Leitor:   1. Pelos papas, bispos, presbíteros e diáconos falecidos, rezemos: 

  2. Pelos religiosos e leigos que já partiram desta vida, rezemos: 

  3. Pelos que morreram vítimas do ódio e da violência, rezemos: 

  4. Pelos que morreram vítimas de doenças graves ou repentinas, rezemos: 

  5. Pelos que morreram após longa enfermidade, rezemos: 

  6. Pelos que morreram sem assistência, rezemos: 

  7. Pelos que morreram longe da família ou da pátria, rezemos: 

  8. Pelos que morreram defendendo uma causa justa, rezemos: 

  9. Pelos que morreram pela defesa da fé, rezemos: 

10. Pelos falecidos das nossas famílias, rezemos: 

11. Pelos que choram a morte de seus entes queridos, rezemos: 

12. Pelos agonizantes e moribundos, rezemos: 

13. Pelas mães que choram a morte de seus filhos, rezemos: 

14. Pelos que enxugam as lágrimas dos que choram, rezemos: 

15. Pelos que levam o viático aos doentes e os confortam, rezemos: 

16. Pelos que dão testemunho da Ressurreição de Jesus Cristo, rezemos: 

Reitor: Deus eterno e todo-poderoso, Senhor dos vivos e dos mortos, pela vossa clemência e pela 

intercessão de Nossa Senhora do Socorro, concedei àqueles por quem rezamos, vivos e 

defuntos, o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Por Cristo, nosso Senhor. 
 

Cântico 



Oração a Nossa Senhora do Socorro 
 

Nossa Senhora do Socorro, 

Vós que permanecestes de pé  

junto à Cruz de Vosso Divino Filho JESUS e,  

às Suas palavras  

"Mulher, eis o Teu Filho"  

e "Filho, eis Tua Mãe" 

tornastes-Vos nossa MÃE,  

acolhei, com bondade,  

a nossa prece de filhos 
 

Nossa Senhora do Socorro, 

assim como o discípulo 

Vos acolheu em sua casa, 

também nós queremos  

abrir-vos as portas dos nossos corações,  

dos nossos lares, 

consagrando-vos toda a nossa vida: 

passada, presente e futura. 
 

Exercei a Vossa função de Mãe, 

ensinando-nos a viver, em todos os momentos, 

a vontade de Deus,  

levando-nos, assim,  

a imitar o vosso SIM de Nazaré,  

que culminou com o SIM do Calvário.  
 

Vinde, ó Mãe, 

em socorro das nossas angústias, 

não permitindo que nos desviemos 

do caminho do bem, da verdade e do amor! 

Conduzi as nossas vidas 

ao porto seguro da salvação, que é Jesus! 

Ousando somar as nossas agonias às Vossas, 

diante das nossas dificuldades 

recorremos à Vossa maternal protecção, 

com a confiança de que as nossas preces serão, 

por Vós atendidas.  Amén. 

 

Cântico a Nossa Senhora 
 

Preces 
 

Animador: Vamos elevar também até Deus as nossas preces particulares por intercessão de Nossa 

Senhora do Socorro. Apresentamos as preces escritas trazidas a este Santuário e 

depositadas aos pés da imagem de Nª Sra do Socorro; apresentamos também todas as 

preces que estão no silêncio dos nossos corações. Que a todas as preces, o Senhor 

nosso Deus, acolha e atenda, por intercessão de Nossa Senhora do Socorro. 
 

 

(Apresentação dos nossos pedidos a nossa Senhora do Socorro) 
 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro 
 

 

Cântico de Consagração 
 

 

 

 

Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou, cantando: 
 

Todos: Pai Nosso...  (cantado) 
 

 

Reitor: Oremos:  Derramai, Senhor, a abundância da vossa misericórdia 

  sobre os nossos irmãos defuntos,  pelos quais Vos oferecemos este sacrifício; 

  Vós que lhes destes a graça do Baptismo, dai-lhes a plenitude da alegria eterna. 

  Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

  que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

Todos: Amém! 

B ê n ç ã o    F i n a l 

Reitor: O Senhor esteja convosco ! 

Todos:  Ele está no meio de nós. 
 

Reitor: Abençoe-vos o Deus Todo-poderoso: Pai, Filho e ✠ Espírito Santo! 

Todos:  Amén. 

Reitor: Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe. 

Todos:  Graças a Deus. 
 
 

 

Cântico Final 


