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Albergaria-a-Velha  

7  d e  J u l h o  d e  2 0 1 9  –  1 6  h o r a s  

100 

 



C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este Santuário dedicado a Nossa Sra do Socorro. 

Hoje realizamos a 100ª Oração Mariana seguindo o Guião que é preparado, mês a mês, 

para a oração à nossa Mãe do Céu. Aprendamos com Nossa Senhora a bendizer a Deus 

por todas as maravilhas que Ele nos tem concedido. Iniciemos esta 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: Com profunda gratidão a Deus por todas as maravilhas que Ele nos concede e muito 

especialmente pela mãe do Céu que Ele nos concedeu, nós O louvamos e bendizemos. 
 

 Glória a Deus nas alturas… 
 

 

Reitor: Oremos: Concedei, Senhor, aos vossos servos a perfeita saúde da alma e do corpo e, por 

                intercessão de Na Sra do Socorro, livrai-nos das tristezas do tempo presente e dai-

                -nos as alegrias eternas. Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho, que é Deus 

                convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos:  Amén. 
 

Aclamação antes do Evangelho 
 

EVANGELHO                   Cântico evangélico (Magnificat)              (Lc 1, 46-55) 
 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Lucas 

A minha alma glorifica ao Senhor * 

e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. 

Porque pôs os olhos na humildade da sua serva: * 

de hoje em diante me chamarão bem-aventurada 

todas as gerações. 

O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas: * 

Santo é o seu nome. 

A sua misericórdia se estende de geração em geração * 

sobre aqueles que O temem. 

Manifestou o poder do seu braço * 

e dispersou os soberbos. 

Derrubou os poderosos de seus tronos * 

e exaltou os humildes. 

Aos famintos encheu de bens * 

e aos ricos despediu de mãos vazias. 

Acolheu a Israel, seu servo, * 

lembrado da sua misericórdia, 

como tinha prometido a nossos pais, * 

a Abraão e à sua descendência para sempre. 

Palavra da Salvação. 

(Reflexão pelo Reitor seguida de momento de Silêncio) 



 

Cântico a Nossa Senhora 
 

 

 

 

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 
 

 

Reitor: Ao coração materno de Nossa Senhora do Socorro, queremos hoje confiar os 

nossos anseios, as nossas inquietações e as do nosso mundo, rezando: 

   “Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro!“ 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe das crianças: 

ajuda as crianças a crescerem em idade, sabedoria e graça. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe dos jovens: 

que os jovens possam descobrir o encanto e a beleza da vida com Cristo. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe dos lares e das famílias: 

faz com que cada lar se torne mais forte que qualquer crise ou dificuldade. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe dos doentes e dos idosos: 

Sê para todos eles proteção e consolação nos sofrimentos e solidão. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe da nossa fé: 

dá-nos a conhecer melhor Jesus para O acolhermos com alegria. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 
 



 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe da Igreja: 

ajuda a Igreja a transmitir a beleza do rosto de Cristo no mundo 

acolhendo a acção do Espírito que a santifica, renova e embeleza. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe dos pobres: 

que aqueles que passam mais privações vejam reconhecida a sua dignidade. 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 
 

Leitor: Nossa Senhora do Socorro, Mãe do nosso mundo: 

 mãe da grande família humana, Mãe dos povos, tão ameaçados 

por divisões e confrontos, por ódios, rancores, vinganças e terrorismos. 

Caminha com os povos para o diálogo das culturas e das religiões, 

para a solidariedade e para o amor! 

Todos: Intercede por nós, Nossa Senhora do Socorro! 

 Temos necessidade de Ti, Mãe da divina misericórdia, 

Mãe da consolação, da esperança e da paz! 

Vela por nós, filhos teus, Mãe de Jesus, nosso Bem. 

Tu podes, és Mãe de Deus, Tu deves, és nossa Mãe! 

És a Nossa Senhora do Socorro. 
 

Cântico a Nossa Senhora 
 

 

 

Animador: Elevamos até Deus as nossas preces por intercessão de Nossa Senhora do Socorro. 

Apresentamos também as preces escritas trazidas a este Santuário e depositadas aos pés 

da imagem de Nª Sra do Socorro neste vaso de vidro; apresentamos ainda todas as 

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

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

(Apresentação das Preces) 
 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro 
 

 

Cântico de Consagração 
 

 

 

 

 

Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou:  Pai Nosso...  (cantado) 
 

 

 

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 
 


