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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Irmãos e irmãs, bem-vindos a este Santuário de Nossa Senhora do Socorro. 

  Quem desejar pode vir aqui à frente entregar as preces escritas. 

(Uma pausa) 

Estamos aqui, não só para apresentar as nossas preces a Nossa Senhora, 

mas também para lhe agradecer as Graças alcançadas. 

É Deus que tudo nos concede por intercessão de Maria, mãe de Jesus. 

Vamos agradecer e louvar a Maria, Nossa Senhora que a todos socorre. 

Iniciemos 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… 
 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

 

 

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

Naquele tempo, 

realizou-se um casamento em Caná da Galileia e estava lá a Mãe de Jesus. 

Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. 

A certa altura faltou o vinho. Então a Mãe de Jesus disse-Lhe: «Não têm vinho». 

Jesus respondeu-Lhe: 

«Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora». 

Sua Mãe disse aos serventes: «Fazei tudo o que Ele vos disser». 

Havia ali seis talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus, 

e cada uma levava duas ou três medidas. 

Disse-lhes Jesus: 

«Enchei essas talhas de água». Eles encheram-nas até acima. Depois disse-lhes: 

«Tirai agora e levai ao chefe de mesa». E eles levaram. 

Quando o chefe de mesa provou a água transformada em vinho, 

– ele não sabia de onde viera, 

pois só os serventes, que tinham tirado a água, sabiam –  

chamou o noivo e disse-lhe: 

«Toda a gente serve primeiro o vinho bom 

e, depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. 

Mas tu guardaste o vinho bom até agora». 

Foi assim que, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres. 

Manifestou a sua glória e os discípulos acreditaram n’Ele. 

Palavra da salvação. 

Reflexão pelo Reitor 

Cântico a Nossa Senhora 



Reitor: Maria ensinou-nos o caminho para construir um mundo melhor, uma grande família como 

Deus quer. Dirijamos-lhe agora, com fé e confiança, a nossa oração. Ela, como mãe, 

conforme escutávamos no Evangelho, intercede sempre por nós. 
 

Leitor 1: Nossa Senhora do Socorro, mãe, irmã e amiga, que viveste intensamente a tua fé, 

partilhando a sorte de cada homem e mulher, ensina-nos a aceitar, dia após dia, o dom de 

Deus para vivermos e construirmos a história da salvação. 

Todos: Ajuda-nos a sermos fiéis à nossa fé. 
 

Leitor 2: Nossa Senhora do Socorro, tu que venceste o mal, ajuda-nos a fazer com que as nossas 

decepções, dúvidas e medos não se transformem em sinais de morte, mas sejam desafios 

que ajudem a construir um mundo melhor. 

Todos: Ajuda-nos a sermos fiéis à nossa fé. 
 

Leitor 3: Nossa Senhora do Socorro, ajuda-nos a fazer tudo o que Jesus nos pede para que Ele 

transforme a “Água” das nossas tristezas e amarguras em “vinho” de alegria e felicidade. 

Todos: Ajuda-nos a sermos fiéis à nossa fé. 
 

 

 

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 agora elevar até Deus as nossas preces por intercessão de Nossa Senhora do 

Socorro, a Mãe de Jesus e nossa Mãe. Pedimos por todas estas preces escritas trazidas a 

este Santuário e depositadas aos pés da imagem de Nossa Senhora do Socorro e 

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

Que a todas as preces, o Senhor nosso Deus; acolha e atenda, por intercessão de Nossa 

Senhora do Socorro. 
 

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. 

 

(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: 

 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. 

Pelas Crianças 

Reitor: Senhor Jesus Cristo, que revelastes o vosso amor às crianças, dizendo aos discípulos que quem as 

recebe Vos recebe a vós mesmo, escutai as nossas súplicas pelas crianças que enriquecestes com a 

graça do Baptismo e guardai-as com a vossa contínua protecção, para que, à medida que vão 

crescendo, professem livremente a sua fé, sejam fervorosas na caridade e perseverem firmemente na 

esperança do vosso reino. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
 

Todos: Amém! 

Pelos Idosos 

Reitor: Deus eterno e omnipotente, em quem vivemos, nos movemos e existimos, nós Vos bendizemos e 

damos graças porque concedestes aos vossos servos longos anos de vida com a perseverança na fé e 

nas boas obras. Concedei-lhes agora, Senhor, que, confortados pela caridade fraterna, sejam alegres 

na saúde e não se deprimam na doença, de modo que, fortalecidos pela vossa bênção, dediquem 

confiadamente ao vosso louvor o tempo da sua velhice. 

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

Todos: Amém!  

Pelos Doentes 

Reitor: Senhor, que passastes fazendo o bem e curando os doentes, dignai-Vos abençoar os vossos servos 

doentes. Dai vigor ao seu corpo e fortaleza ao seu espírito, dai-lhes paciência nos sofrimentos e 

fazei que recuperem a saúde, de modo que, reintegrados na convivência dos irmãos, possam 

bendizer-Vos com renovada alegria. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. 
 

Todos: Amém! 
 

 

 

 

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 
 


