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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Muito boa tarde e bem-vindos à Oração Mariana deste mês de Fevereiro. 

Estamos neste Santuário dedicado a Nossa Senhora do Socorro 

para agradecer, venerara e louvar a nossa mãe do Céu. 

Aqui, junto da imagem de Nossa Senhora do Socorro, 

também trazemos as nossas preces, os nossos pedidos, os nossos “gritos” de socorro. 

Sabemos que a nossa mãe nos escuta e intercede por nós junto do seu filho Jesus. 

Assim, cheios de fé e confiança iniciamos 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: Preparemos o nosso coração para melhor participarmos nesta celebração 

 e peçamos perdão a Deus confessando os nossos pecados. 
 

Reitor: Confesso a Deus, todo poderoso… 
 

Cântico Penitencial 
 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

 

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

Aclamação antes do Evangelho 
 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. João (Jo 2, 1-11) 
 

Ao terceiro dia, celebrava-se uma boda em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava lá. 

Jesus e os seus discípulos também foram convidados para a boda. 

Como viesse a faltar o vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: 

«Não têm vinho!» 

Jesus respondeu-lhe: 

«Mulher, que tem isso a ver contigo e comigo? Ainda não chegou a minha hora.» 

Sua mãe disse aos serventes: «Fazei o que Ele vos disser!» 

Ora, havia ali seis vasilhas de pedra preparadas para os ritos de purificação dos judeus, 

com capacidade de duas ou três medidas cada uma. 

Disse-lhes Jesus: «Enchei as vasilhas de água.» Eles encheram-nas até cima. 

Então ordenou-lhes: «Tirai agora e levai ao chefe de mesa.» E eles assim fizeram. 

O chefe de mesa provou a água transformada em vinho,  

sem saber de onde era - se bem que o soubessem os serventes que tinham tirado a água; 

chamou o noivo e disse-lhe: 

«Toda a gente serve primeiro o vinho melhor e, depois de terem bebido bem, 

é que serve o pior. Tu, porém, guardaste o melhor vinho até agora!» 

Assim, em Caná da Galileia, Jesus realizou o seu primeiro milagre, 

com o qual manifestou a sua glória, e os discípulos acreditaram nele.  

Palavra da salvação. 

(Reflexão pelo Reitor) 

 

Cântico a Nossa Senhora 



Hino a Nossa Senhora 
 

Ditosa Virgem sois Vós, Maria, 

De cujo seio Cristo nasceu: 

Sois a nascente da eterna graça, 

Sois a formosa porta do Céu! 
 

Eternamente por Deus pensada, 

Sois maravilha do seu amor; 

Em vós, Senhora, Deus Se contempla, 

Mãe gloriosa do Redentor! 
 

Imaculada, cheia de graça, 

Sois a alegria da santa Igreja; 

Todas as gentes hão-de aclamar-vos: 

Salvé, Rainha! Bendita seja! 

Sois a mais bela das criaturas, 

De Deus Esposa, Mãe de Jesus: 

Sois Mãe dos homens, por vós gerados 

Do mesmo sangue dado na Cruz. 
 

Salvé, Mãe santa, por quem o mundo 

A paz divina dos Céus alcança; 

Do Céu à terra sois o caminho 

Donde vem Cristo, Rei da Esperança. 

 

 

 
(Hino da Liturgia das Horas) 

 
 

ANGELUS 
 

Reitor: O Anjo do Senhor anunciou a Maria. 

Todos: E Ela concebeu do Espírito Santo.  Ave Maria… 
 

Reitor: Eis a escrava do Senhor. 

Todos: Faça-se em mim segundo a Vossa Palavra. Ave Maria… 
 

Reitor: E o Verbo divino encarnou. 

Todos: E habitou no meio de nós. Ave Maria… 
 

Reitor: Rogai por nós Santa Mãe de Deus. 

Todos: Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 
 

Reitor: Oremos: Infundi, Senhor, como Vos pedimos, a Vossa graça nas nossas almas, para que 

nós, que pela Anunciação do Anjo conhecemos a Encarnação de Cristo, Vosso Filho, pela 

sua Paixão e Morte na Cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.  
 

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 até Deus as nossas preces 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 Nª Sra do Socorro neste vaso de vidro; apresentamos 

também todas as preces que estão no silêncio dos nossos corações. 

Que a todas as preces, o Senhor; acolha e atenda, por intercessão de Nª Sra do Socorro 

assim como atendeu à Sua mãe nas Bodas de Caná. 
 

(Apresentação das nossas preces) 
 

 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro 
 

Cântico de Consagração 
 

 

 

 

 

Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou: 

 Pai Nosso...  (cantado)  
 

 

Reitor: Oremos: Deus eterno e omnipotente, que pelo nascimento de vosso Filho 

 fizestes brilhar aos homens uma nova luz, concedei, nós Vos pedimos: 

 assim como, nascendo da Virgem em nossa carne mortal, Ele Se tornou nosso irmão, 

 assim também mereçamos participar da sua vida no reino dos Céus. 

 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 
 

Leitor 1: Esta peregrinação de hoje foi um tempo de graça que o Senhor nos concedeu. 

 Ao voltarmos para as nossas casas, vivamos a nossa vocação cristã, 

 que é a de sermos “raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido por Deus, 

 para anunciarmos o poder d’Aquele que nos chamou das trevas à sua luz admirável”. 
 

Reitor: Bendito sejais, Deus de misericórdia, Pai de Nosso Senhor Jesus Cristo, 

 que de todas as nações escolhestes para Vós um povo dedicado à prática das boas obras. 

 Vós que inspirastes estes irmãos, aqui hoje reunidos, com a vossa graça 

 para viverem mais fielmente segundo a vossa vontade e Vos servirem com maior diligência, 

 derramai () sobre eles a abundância das vossas bênçãos, 

 para que, regressando às suas casas com alegria  proclamem sempre as vossas maravilhas. 

 Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amém! 
 

Reitor: O Senhor esteja convosco ! 

Todos:  Ele está no meio de nós. 
 

Reitor: O Senhor do céu e da terra, 

 que vos acompanhou nesta peregrinação, vos guarde sempre sob o seu amparo. 

Todos:  Amén. 
 

Reitor: Deus, que em Jesus Cristo reuniu os seus filhos dispersos, 

 vos dê a graça de serdes n’Ele um só coração e uma só alma. 

Todos:  Amén. 
 

Reitor: Deus, que opera em Vós o querer e o agir, segundo a sua vontade, 

 confirme a vossa piedade com a sua bênção. 

Todos:  Amén. 
 

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

Todos:  Amén. 
 

 

Cântico Final 


