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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Muito bem-vindos a este Santuário de Nossa Senhora do Socorro. 

Aqui nos encontramos para apresentarmos as nossas preces e para louvar e bendizer a 

nossa Mãe do Céu neste seu título de Nossa Senhora do Socorro. 

Rezemos por nós mesmos mas também por todos os que mais precisam das nossas 

orações. 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: 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: Dê-mos Glória ao nosso Deus por todas as maravilhas que Ele nos concede... 
 

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. 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

 

EVANGELHO                   Lc 10, 38-42 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas 

Naquele tempo, estando Jesus em viagem, 

entrou numa aldeia, onde uma mulher, chamada Marta, o recebeu em sua casa. 

Tinha ela uma irmã por nome Maria, que se sentou aos pés do Senhor para ouvi-lo falar. 

Marta, toda preocupada na lida da casa, veio ter com Jesus e disse: 

Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha a servir ? 

Diz-lhe que me venha ajudar. 

Respondeu-lhe o Senhor: 

Marta, Marta, andas muito inquieta e preocupada com muitas coisas; 

no entanto, uma só coisa é necessária; 

Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. 
 

Palavra da Salvação.  
 

 

(Reflexão pelo Reitor seguida de momento de Silêncio) 

 

Cântico 

 



 

Reitor: Maria pode atribuir a si o título de Medianeira de todas as graças de maneira única, devido 

à sua missão na Encarnação e da sua união com Cristo, até os pés da cruz, onde Jesus, como que em 

testamento, confiou-lhe a missão de Mãe. Maria coloca-se entre o seu Filho Jesus e os homens. Ela 

intercede por nós para que se manifeste o poder salvador do Filho, libertando-nos do mal e dando-

nos a vida plena. 

 

Todos: -Maria, fiel discípula de Jesus 
Leitor: -A Virgem Maria, através de sua fé e obediência à vontade de Deus, assim como por sua 

 constante meditação da Palavra e das acções de Jesus é a discípula mais perfeita do Senhor. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Leitor: -Com a sua fé, Maria chega a ser o primeiro membro da comunidade dos crentes em Cristo, 

 e também se faz colaboradora no renascimento espiritual dos discípulos. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Leitor: -Maria viveu toda a peregrinação da fé como Mãe de Cristo e depois Mãe dos discípulos, 

 sempre numa busca constante do projecto do Pai. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Cântico 

 

Todos: -Maria, verdadeira missionária do Pai 
Leitor: -A Virgem de Nazaré teve uma missão única na história da salvação, concebendo, 

 acompanhando e educando seu Filho até seu sacrifício na cruz. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Leitor: -Do alto da cruz, Jesus confiou aos seus discípulos, representados por João, o dom da 

 maternidade de Maria: “E desse momento em diante, o discípulo recebeu-a em sua casa”.. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Leitor: -Perseverando junto dos apóstolos à espera do Espírito Santo, ela cooperou para o 

 nascimento da Igreja missionária. Maria é a grande missionária, continuadora da missão de 

 seu Filho e formadora de missionários. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Cântico 

 

Todos: -Maria, cumpridora da Palavra de Deus 
Leitor: -A Virgem Maria ensina-nos a importância da escuta da Palavra na vida do discípulo. 

  Ela fala e pensa com a palavra de Deus; a Palavra de Deus se faz a sua Palavra. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Leitor: -A palavra de Maria nasce da Palavra de Deus. Assim revela-se que os seus pensamentos  estão 

em sintonia com os pensamentos de Deus, que o seu querer é conforme a vontade de Deus. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 
 

Leitor: -Estando intimamente imbuída pela Palavra de Deus, ela pôde chegar a ser Mãe da Palavra 

 encarnada. O seu “Magnificat” está inteiramente tecido pelos fios da Sagrada Escritura. 

Ave Maria, cheia de graça… (cantado 2 vezes) 

 

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: Vamos elevar também até Deus as nossas preces particulares 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 Nossa Senhora do 

Socorro; apresentamos também todas as preces que estão no silêncio dos nossos 

corações e apresentamos ainda todas as intenções do Santo Padre. Que a todas as 

preces, o Senhor nosso Deus; acolha e atenda, por intercessão de Nª Sra 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: Venha em nossa ajuda, Senhor, a poderosa intercessão de Nossa Senhora do 

Socorro, para que, livres de todo o perigo, gozemos sempre da vossa paz. 

 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 
 


