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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Muito boa tarde a todos. 

Sejam bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora do Socorro. 

Estamos no mês da Festa em honra de Nossa Senhora do Socorro que vai decorrer daqui a 

15 dias, isto é, nos dias 18 e 19 de Agosto. 

Para além das nossas intenções particulares, que esta oração sirva também como 

preparação para os festejos que se aproximam. 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. 
 

Reitor: Para melhor participarmos nesta celebração reconheçamos que somos pecadores 

 e confessemos os nossos pecados: Confesso a Deus, todo poderoso… 
 

Cântico Penitencial 
 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

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. 
 

Todos:  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... 

Todos:  Amén. 
 

Leitura do 1º Livro de Samuel            (1 Sam 1, 24-28; 2, 1-2.4-8) 

Naqueles dias, Ana tomou Samuel consigo e, levando um novilho de três anos, 

três medidas de farinha e um odre de vinho, conduziu-o à casa do Senhor, em Silo. 

O menino era muito pequeno. Imolaram o novilho e apresentaram o menino a Heli. 

Ana disse-lhe: «Ouve, meu senhor. 

Por tua vida, eu sou aquela mulher que esteve aqui orando ao Senhor na tua presença. 

Eis o menino por quem orei: o Senhor ouviu a minha súplica. 

Por isso também eu o ofereço, para que seja consagrado ao Senhor todos os dias da sua vida». 

E adoraram o Senhor. Então Ana orou, dizendo: 

«Exulta o meu coração no Senhor, no meu Deus se eleva a minha fronte. 

Abre-se a minha boca contra os inimigos, porque me alegro com a vossa salvação. 

Ninguém é santo como o Senhor, ninguém é forte como o nosso Deus. 

A arma dos fortes foi destruída e os fracos foram revestidos de força. 

Os que viviam na abundância andam em busca de pão e os que tinham fome foram saciados. 

A mulher estéril deu à luz muitos filhos e a mãe fecunda deixou de conceber. 

É o Senhor que dá a morte e dá a vida, faz-nos descer ao túmulo, mas de novo nos levanta. 

É o Senhor quem despoja e enriquece, é o Senhor quem humilha e exalta. 

Levanta do chão os que vivem prostrados, retira da miséria os indigentes; 

fá-los sentar entre os príncipes e destina-lhes um lugar de honra. 

Porque ao Senhor pertencem as colunas da terra e sobre elas assentou o universo». 
 

Palavra do Senhor. 



 

(Reflexão pelo Reitor seguida de momento de Silêncio) 

 

Cântico a Nossa Senhora 

 

Todos:  Nossa Senhora do Socorro, ofereço-Vos estes pobres louvores 

  para Vos consolar por tantos filhos ingratos que não Vos amam, 

  e consolar o Coração Santíssimo de Jesus, Vosso Filho, 

  a quem tanto ofendem e entristecem as injúrias feitas contra Vós. 
 

“Avé Maria” cantada 

 

Todos: Dignai-Vos, Mãe do Céu, receber esta minha pobre e humilde oração; 

  Fazei que Vos ame e me sacrifique por Vós, cada vez mais; 

  e olhai com olhos de misericórdia para tantos infelizes 

  a fim de que não tardem em acolher-se, arrependidos, ao Vosso colo maternal. 
 

“Avé Maria” cantada 

 

Todos:  Bendito seja Deus! Bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima! 

 Bendita a Sua Santa e Imaculada Conceição! Bendita a Sua gloriosa Assunção! 

 Bendito seja o Nome de Maria, Virgem e Mãe! 

 Bendito o Seu Imaculado e Doloroso Coração! 

 Bendita a Sua Divina Maternidade! Bendita a Sua Mediação Universal! 

 Benditas as Suas Lágrimas e as Suas Dores! 

 Benditas as graças com que o Senhor a coroou Rainha dos Céus e da Terra! 

 Glória a Maria Santíssima, Filha Primogénita do Pai!  

 Nossa Senhora do Socorro, minha boa e terna Mãe, 

 eu Vos amo pelos que não Vos amam; 

 eu Vos louvo pelos que Vos blasfemam; 

 entrego-me totalmente a Vós, pelos que não querem reconhecer-Vos por sua Mãe. 
 

 

 

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 
 

Animador: Temos aqui este vaso de vidro repleto de papéis 

com preces e pedidos escritos a Nossa Senhora do Socorro, 

acreditando que ela intercederá por nós junto do seu filho Jesus. 

 Acreditamos que muitas destas preces já foram atendidas. 

 Acreditamos também que muitas delas requerem ainda a nossa contínua oração. 

 Assim, continuamos a rezar por todas estas preces 

muito em especial pelas que mais precisam da nossa oração. 

Que Nossa Senhora a todas atenda com amor e carinho. 

Assim, uma vez mais, depositamos este vaso 

aos pés da imagem de Nª Sra do Socorro pedindo, não só pelas preces nele contidas 

mas também por 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 
 

 

Todos: 
 

Oh Maria concebida sem pecado 

Roga por nós que recorremos a ti 

Vem, derrama sobre nós as graças 

Que confiantes te vimos pedir. 

Mãe de Jesus Cristo, Mãe da Igreja 

Intercede com as tuas preces por nós. 

Abençoa os teus fiéis devotos 

que hoje elevam para ti a sua voz. 

Nossa Senhora do Socorro 

Aqui viemos para te saudar ! 

Por nós pede ao teu filho Jesus 

que nos venha sempre ajudar. 
 

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

Todos: Pai Nosso...  (cantado) 
 

 

 

Reitor: Nossa Senhora do Socorro, não nos abandoneis! Tua vista de nós não afastes ! 

 Vem connosco a todas as partes e nunca nos deixeis: 

 Já que Vós nos quereis tanto… como verdadeira mãe, 

 fazei que nos abençoem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 
 

 

 

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 
 


