
Celebração Mariana 
 

S a n t u á r i o  d e  N o s s a  S e n h o r a  d o  S o c o r r o  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Albergaria-a-Velha  

1  d e  M a r ç o  d e  2 0 2 0  –  1 6  h o r a s  

108 



C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Saudações amigas nesta tarde do primeiro Domingo do Sagrado Tempo da Quaresma. 

Que a vinda a este Santuário de Nossa Senhora do Socorro seja, para cada um de nós, 

uma mais-valia para uma melhor vivência deste início da Quaresma 

A Quaresma é um tempo privilegiado de conversão. É um tempo em que somos 

convidados a intensificar a nossa Oração e que promove o jejum e a esmola como 

caminhos de santificação numa preparação intensa para as Festas da Páscoa.  

Nesta tarde, pedimos a intercessão da nossa Mãe do Céu, aqui evocada como Nossa 

Senhora do Socorro para que Deus atenda as nossas preces e nos ajude a viver mais 

profundamente este tempo da Quaresma como tempo de conversão. 

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: O Senhor Jesus ofereceu-nos a Sua Mãe para ser nossa Mãe. 

 E nós nem sempre sabemos aproveitar esta maravilhosa oferta que Jesus nos deixou. 

 Assim, reconhecendo que tantas vezes nos esquecemos da nossa Mãe do Céu não a 

acolhendo no nosso coração e na nossa vida, humildemente pedimos perdão ao Senhor: 

 

 Confessemos os nossos pecados… (Confesso a Deus…) 
 

Cântico Penitencial 
 

Reitor: Deus todo-poderoso tenha compaixão de nós, 

perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. 

Todos:  Amén 
 

Reitor: Oremos:Deus, Pai de misericórdia e fonte de toda a bondade, 

 que nos fizestes encontrar no jejum, na oração e no amor fraterno 

 os remédios do pecado, olhai benigno para a confissão da nossa humildade, 

 de modo que, abatidos pela consciência da culpa, 

 sejamos confortados pela vossa misericórdia. 

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,  

 que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 

Todos: Amém! 
 

 

Aclamação antes do Evangelho 
 

 

EVANGELHO             Jo 19, 25-35 
 

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe,  

Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. Ao ver sua Mãe e o discípulo predileto, 

Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». Depois disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe».  

E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. 

Depois, sabendo que tudo estava consumado e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: 



«Tenho sede». Estava ali um vaso cheio de vinagre. 

Prenderam a uma vara uma esponja embebida em vinagre e levaram-Lha à boca. 

Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: «Tudo está consumado». E, inclinando a cabeça, expirou. 

Palavra da salvação. 
 

(Reflexão pelo Reitor seguida de Silêncio) 
 

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 
 

 

Leitor: Diante da Cruz Maria assiste à morte do seu filho. Dor maior de quem gerou esse filho para 

a vida. Quando a ordem natural das coisas se inverte as mães ficam sem rumo. Mãe 

nenhuma deveria enterrar seu filho. É muito difícil acreditar que a morte não tem a última 

palavra. Maria observa de longe, mas atenta. Gostaria de aliviar os seus sofrimentos, 

contudo os soldados não permitem uma aproximação maior. Mesmo distante consegue 

ouvir as palavras do seu filho: “ Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí tua mãe”. Agora, 

nascida aos pés da cruz, na água e no sangue, a Igreja recebe a sua mãe. Na expiração de 

Jesus o Espírito vem sobre nós e nos transforma num novo povo de Deus. Que aprendamos 

a carregar as nossas cruzes e a entender o sentido maior do sacrifício de Cristo. 
 

Cântico:  “Ninguém te ama como Eu” 
 

 Tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses à mim. 

 Tenho esperado que me fales. Tenho esperado que estivesses assim. 

 Eu sei bem o que tens vivido, eu sei também que tens chorado 

 Eu sei bem que tens sofrido, pois permaneço ao teu lado. 

Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu. 

Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. 

 Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu. 

 Ninguém te ama como Eu, Olhe pra a cruz 

 Foi por ti, porque te amo ninguém te ama como Eu. 

Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu. 

Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. 



 Eu sei bem o que me dizes, ainda que nunca me fales. 

 Eu sei bem o que tem sentido, ainda que nunca me reveles. 

 Tenho andado ao teu lado, junto a Ti permanecido. 

 Eu te levo em meus braços, pois sou teu melhor amigo. 

Ninguém te ama como Eu, ninguém te ama como Eu. 

Olhe pra cruz, esta é minha grande prova. 
 

 

Preces 
 

 

Reitor: Elevemos a Deus as nossas preces por intercessão de Nossa Senhora do Socorro, 

 a Mãe de Jesus e nossa Mãe dizendo: 

Interceda por nós Nossa Senhora do Socorro 

1. Vós que confiastes a Maria a missão de Mãe de família no lar de Jesus e de José, 

fazei que, por sua intercessão, todas as mães fomentem nos seus lares o amor e a santidade. 

2. Vós que fortalecestes Maria quando estava aos pés da cruz, 

e a enchestes de alegria com a ressurreição de vosso Filho, 

levantai e robustecei a esperança dos que vivem em tribulação. 

3. Senhor Jesus Cristo, que, suspenso da cruz, destes a João, Maria por Mãe, 

fazei que vivamos também como seus filhos. 

4. Vós que nos destes Maria por Mãe, concedei, pela sua intercessão, 

remédio aos enfermos, consolação aos tristes, perdão aos pecadores e a todos dai saúde e paz. 

5. Vós que fizestes de Maria a serva fiel e atenta à vossa palavra, 

fazei-nos, por sua intercessão, fiéis servos e discípulos de vosso Filho. 

6. Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu, 

fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a alegria do vosso reino. 
 

 

Animador: Vamos, agora, apresentar ao Senhor 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. 
 

 

(Apresentação dos nossos pedidos por intercessão de Nossa Senhora do Socorro) 
 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro 
 

 

Cântico de Consagração 
 

 

 

 

Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou, cantando:  Pai Nosso... 
 

Reitor: Oremos: Concedei-nos, Deus omnipotente, que, pela observância quaresmal, 

  alcancemos maior compreensão do mistério de Cristo 

  e a nossa vida seja um digno testemunho. 

  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. 
 

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

Todos:  Amén. 
 
 

Cântico Final 


