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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Bem-vindos ao Santuário de Nossa Senhora do Socorro. 

Estamos, uma vez mais, reunidos para rezarmos a Maria. 

Que a nossa oração seja de súplica, de louvor e de acção de graças. 

Iniciamos esta celebração cantando com alegria: 
 

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 arrependidos peçamos perdão dos nossos pecados. 
 
 

 

Cântico Penitencial 
 

 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

 

 

 

Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos (Actos 1, 12-14) 
 

Desceram, então, do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, 

à distância de uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. 

Quando chegaram à cidade, subiram para a sala de cima, 

no lugar onde se encontravam habitualmente. 

Estavam lá: Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, 

Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, filho de Tiago. 

E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à oração, 

com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. 

Palavra do Senhor. 

 

SALMO RESPONSORIAL  Salmo 94 (95), 1-2.6-7.8-9 
 

Refrão: Hoje se escutardes a voz do Senhor, não fecheis os vossos corações. 
 

Vinde, exultemos de alegria no Senhor, 

aclamemos a Deus, nosso Salvador. 

Vamos à sua presença e dêmos graças, 

ao som de cânticos aclamemos o Senhor. 
 

Vinde, prostremo-nos em terra, 

adoremos o Senhor que nos criou; 

pois Ele é o nosso Deus, e nós o seu povo, 

as ovelhas do seu rebanho. 
 

Quem dera ouvísseis hoje a sua voz: 

«Não endureçais os vossos corações, 

como em Meriba, como no dia de Massa no deserto, 

onde vossos pais Me tentaram e provocaram, 

apesar de terem visto as minhas obras». 
 

     (Reflexão pelo Reitor) 
 

Cântico a Nossa Senhora 
 



 

PRECES 
 

 

Reitor: Elevemos as nossas súplicas ao Salvador, 

que Se dignou nascer da Virgem Maria, e rezemos confiadamente:  

Interceda por nós Nossa Senhora do Socorro. 

 

Leitor: Vós que nos destes Maria por Mãe, concedei, pela sua intercessão, 

 remédio aos enfermos, consolação aos tristes, perdão aos pecadores, 

 — e a todos dai saúde e paz. 
 

Leitor: Vós que fizestes de Maria a cheia de graça, 

— concedei a abundância da vossa graça a todos os homens. 
 

Leitor: Fazei, Senhor, que a vossa Igreja seja, na caridade, um só coração e uma só alma 

— e que todos os fiéis perseverem unânimes na oração com Maria, Mãe de Jesus. 
 

Leitor: Vós que fizestes de Maria a Mãe de misericórdia, 

— fazei que todos os que vivem em perigo sintam o seu amor de Mãe. 
 

Leitor: Vós que confiastes a Maria a missão de Mãe de família no lar de Jesus e de José, 

— fazei que, por sua intercessão, todas as mães 

fomentem nos seus lares o amor e a santidade. 
 

Leitor: Vós que fortalecestes Maria quando estava aos pés da cruz, 

e a enchestes de alegria com a ressurreição de vosso Filho, 

— levantai e robustecei a esperança dos que vivem em tribulação. 
 

Leitor: Vós que fizestes de Maria a serva fiel e atenta à vossa palavra, 

— fazei-nos, por sua intercessão, fiéis servos e discípulos do vosso Filho. 
 

Leitor: Vós que coroastes Maria como Rainha do Céu, 

— fazei que os defuntos alcancem com todos os Santos a alegria do vosso reino. 

 

 

 

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. 
 

 

(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: 

 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: Deus todo-poderoso vos abençoe com a sua misericórdia 

 e ilumine a vossa inteligência com a sabedoria da salvação.  

Todos:  Amén 

 

Reitor: Deus faça crescer em vossas almas o espírito de fé 

 e vos torne perseverantes na prática das boas obras. 

Todos:  Amén 

 

Reitor: A luz do Senhor dirija os vossos passos 

 e vos oriente nos caminhos da caridade e da paz. 

Todos:  Amén 

 

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 
 


