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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

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

Neste mês de Outubro, também chamado de mês missionário celebra-se o Dia Mundial 

das Missões. Procuremos viver este tempo em comunhão com toda a Igreja, na escuta da 

Palavra de Deus e num renovado compromisso de fidelidade como discípulos e 

missionários que todos somos chamados a ser pelo nosso Baptismo. 

Imbuídos neste espírito missionário iniciemos a nossa celebração Mariana 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 peçamos perdão dos nossos pecados ao Senhor. 
 

 

Cântico Penitencial 
 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

 

 

Reitor: Oremos: Deus eterno e omnipotente, dai-nos a graça 

de consagrarmos sempre ao vosso serviço 

a dedicação da nossa vontade e a sinceridade do nosso coração. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos:  Amén. 
 

 

Leitura I                (Ex 17, 8-13) 
"Quando Moisés erguia as mãos, Israel ganhava vantagem" 

 
Leitura do Livro do Êxodo 

 

Naqueles dias, 

Amalec veio a Refidim atacar Israel. 

Moisés disse a Josué: 

«Escolhe alguns homens e amanhã sai a combater Amalec. 

Eu irei colocar-me no cimo da colina, com a vara de Deus na mão». 

Josué fez o que Moisés lhe ordenara e atacou Amalec, 

enquanto Moisés, Aarão e Hur subiram ao cimo da colina. 

Quando Moisés tinha as mãos levantadas, Israel ganhava vantagem; 

mas quando as deixava cair, tinha vantagem Amalec. 

Como as mãos de Moisés se iam tornando pesadas, 

trouxeram uma pedra e colocaram-no por debaixo 

para que ele se sentasse, 

enquanto Aarão e Hur, um de cada lado, 

lhe seguravam as mãos. 

Assim se mantiveram firmes as suas mãos até ao pôr do sol 

e Josué desbaratou Amalec e o seu povo ao fio da espada. 

Palavra do Senhor 



 

Salmo 
 

 

Refrão: O nosso auxílio vem do Senhor, que fez o céu e a terra. 
 

Levanto os meus olhos para os montes: 

donde me virá o auxílio? 

O meu auxílio vem do Senhor, 

que fez o céu e a terra. 
 

Não permitirá que vacilem os teus passos, 

não dormirá Aquele que te guarda. 

Não há-de dormir nem adormecer 

aquele que guarda Israel. 
 

O Senhor é quem te guarda, 

o Senhor está a teu lado, Ele é o teu abrigo. 

O sol não te fará mal durante o dia, 

nem a luz durante a noite. 
 

O Senhor te defende de todo o mal, 

o Senhor vela pela tua vida. 

Ele te protege quando vais e quando vens, 

agora e para sempre 
 

(Reflexão pelo Reitor seguida de momento de Silêncio) 

 

Reitor: Neste mês missionário peçamos a Nossa Senhora do Socorro pelos missionários, pelos 

povos que acolhem os missionários e por nós próprios, dizendo: 
 

Nossa senhora do Socorro atendei-nos. 
 

Leitor: Pelos Missionários em missão noutros países e pelos povos com quem partilham a Fé: 

Todos:  Nossa senhora do Socorro atendei-nos: protegei-os e dai-lhes a Paz. 
 

Leitor: Pelos missionários que deixaram as suas terras e se encontram em missão no nosso país 

Todos:  Nossa senhora do Socorro atendei-nos e fortalecei-os na missão. 
 

Leitor: Por nós, baptizados, para que sejamos fiéis à nossa vocação de discípulos missionários. 

Todos:  Nossa senhora do Socorro atendei-nos e ajudai-nos a sermos bons missionários. 
 

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) 
 

 

Leitor: A Palavra que o Senhor hoje nos apresenta é um forte convite à oração. A eficácia da 

oração contínua, da súplica constante, da busca insistente do amor pela verdade e pela 

justiça, forja o discípulo para a missão. Só quem reza com insistência coloca Crista no 

Centro da Sua vida e da missão que lhe é confiada, crescendo na fé. Só quem reza com 

insistência se torna atento e capaz de escutar e aceitar os projectos de Deus, de aprender e 

de descobrir as necessidades e os pedidos de redenção material e espiritual, tão presentes 

no coração da Humanidade actual. 

 

Reitor: Durante uns momentos elevemos os nossos braços para o céu 

 e rezemos tudo o que está no mais profundo do nosso coração… 
 

 

(Cada um faz a sua oração particular em silêncio e com os braços erguidos para o céu.) 
 

 

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: Protegei, Senhor, estes teus filhos ao regressarem hoje às suas casas, 

 acompanha-os, vela pelo seu bem-estar 

 e ajuda-os a chegarem bem ao seu destino. 
 

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 
 


