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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Bem-vindos a este Santuário dedicado a Nossa Senhora do Socorro 

neste dia da Páscoa da Ressurreição do Senhor Jesus. 

Assim como, com Maria meditámos na paixão e morte de Cristo, 

Também hoje, com a mesma mãe do céu, queremos festejar Cristo Ressuscitado. 

Assim, iniciamos esta celebração cantando com alegria: 
 

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: Preparemos o nosso coração para melhor participarmos nesta celebração 

 e arrependidos peçamos perdão dos nossos pecados. 
 
 

 

Cântico Penitencial 
 

 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

 

 

Aclamação antes do Evangelho 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João (Jo 20, 1-9) 
 

«Ele tinha de ressuscitar dos mortos» 

 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 
 

No primeiro dia da semana, 

Maria Madalena foi de manhãzinha, ainda escuro, ao sepulcro 

e viu a pedra retirada do sepulcro. 

Correu então e foi ter com Simão Pedro 

e com o discípulo predilecto de Jesus e disse-lhes: 

«Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde O puseram». 

Pedro partiu com o outro discípulo e foram ambos ao sepulcro. 

Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo antecipou-se, 

correndo mais depressa do que Pedro, 

e chegou primeiro ao sepulcro. 

Debruçando-se, viu as ligaduras no chão, mas não entrou. 

Entretanto, chegou também Simão Pedro, que o seguira. 

Entrou no sepulcro e viu as ligaduras no chão 

e o sudário que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, 

não com as ligaduras, mas enrolado à parte. 

Entrou também o outro discípulo 

que chegara primeiro ao sepulcro: viu e acreditou. 

Na verdade, ainda não tinham entendido a Escritura, 

segundo a qual Jesus devia ressuscitar dos mortos. 

Palavra da salvação. 

(Reflexão pelo Reitor) 
 

 

Cântico a Nossa Senhora/Ressurreição 



             Sequência (rezada por todos) 
 

À Vítima pascal 

ofereçam os cristãos 

sacrifícios de louvor. 

 

O Cordeiro resgatou as ovelhas: 

Cristo, o Inocente, 

reconciliou com o Pai os pecadores. 

 

A morte e a vida 

travaram um admirável combate: 

Depois de morto, 

vive e reina o Autor da vida. 

 

Diz-nos, Maria: 

Que viste no caminho? 

Vi o sepulcro de Cristo vivo 

e a glória do Ressuscitado. 

Vi as testemunhas dos Anjos, 

vi o sudário e a mortalha. 

 

Ressuscitou Cristo, minha esperança: 

precederá os seus discípulos na 

Galileia. 

 

Sabemos e acreditamos: 

Cristo ressuscitou dos mortos. 

Ó Rei vitorioso, 

tende piedade de nós. 

 

 
 

 

 

Cântico a Nossa Senhora/Ressurreição 
 

 

 

 

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 até Deus as nossas preces por intercessão de Nossa Senhora do Socorro, a 

Mãe de Jesus e nossa Mãe. Apresentamos as preces escritas trazidas a este Santuário e 

depositadas aos pés da imagem de Nª Sra do Socorro neste vaso de vidro; apresentamos 

também todas as preces que estão no silêncio dos nossos corações. 

Que a todas as preces, o Senhor; acolha e atenda, por intercessão de Nª Sra do Socorro. 
 

(Apresentação das nossas preces) 
 

 



Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro 
 

 

Cântico de Consagração 
 

 

 

 

 

 

Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou: 

 Pai Nosso...  (cantado)  
 

 

Reitor: Oremos: 

 Senhor Deus do universo, que neste dia, pelo vosso Filho Unigénito, vencedor da morte, 

nos abristes as portas da eternidade, concedei-nos que, celebrando a solenidade da 

ressurreição de Cristo, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos para a luz da vida. 

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 
 

Todos: Amém! 
 

 

Cântico de Alegria Pascal 
 

 

B ê n ç ã o    F i n a l 
 

 

Reitor: O Senhor esteja convosco ! 

Todos:  Ele está no meio de nós. 

 

Reitor: Deus, que pela ressurreição do seu Filho unigénito, 

 vos redimiu e tornou seus filhos adoptivos, 

 vos conceda a alegria das suas bênçãos. 

Todos:  Amén 

 

Reitor: Deus, que pela redenção de Cristo, 

 vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, 

 vos faça, por sua bondade infinita, tomar parte na herança eterna. 

Todos:  Amén 

Reitor: Vós que, pela profissão da Fé, ressuscitastes com Cristo no Baptismo, 

 mereçais, pela santidade de vida, encontrá-l’O um dia na pátria celeste. 

Todos:  Amén 

 

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

Todos:  Amén. 
 

 

Reitor: Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, Aleluia ! 

Todos:  Graças a Deus. Aleluia. Aleluia ! 
 

 

 

(Enquanto se canta, 

cada um pode ir beijar a Cruz ou fazer outro gesto saudando Cristo Ressuscitado) 

 

Cântico Final de Alegria Pascal 

 

 

 

 

 


