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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

 

Animador:  Bem-vindos a este Santuário neste mês de Agosto. 

Daqui a 15 dias teremos a Festa em Honra de Nossa Senhora do Socorro. 

Hoje, neste 1º Domingo do mês, vamos como de costume 

louvar, agradecer e apresentar as nossas preces à nossa Mãe do Céu. 

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: 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: Preparemos o nosso coração para melhor participarmos nesta celebração 

 e arrependidos peçamos perdão das nossas faltas ao Senhor. 

 Confessemos os nossos pecados. 
 

 

Todos: Confesso a Deus todo poderoso… 
 
 

Cântico Penitencial 
 

 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

 

 

Aclamação ao Evangelho 
 

 

Refrão: Aleluia. 

“Felizes os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática.” 

 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus (Mt 12, 46-50)  
«Apontando para os discípulos, disse: Estes são a minha mãe e os meus irmãos» 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus 

Naquele tempo, enquanto Jesus estava a falar à multidão, 

chegaram sua Mãe e seus irmãos. 

Ficaram do lado de fora e queriam falar-Lhe. Alguém Lhe disse: 

«Tua Mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar contigo». 

Mas Jesus respondeu a quem O avisou: 

«Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?». 

E apontando para os discípulos, disse: 

«Estes são a minha mãe e os meus irmãos: 

todo aquele que fizer a vontade de meu Pai que está nos Céus, 

esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe». 

Palavra da salvação. 

Reflexão pelo Reitor 

(Silêncio) 
 

Cântico a Nossa Senhora 



Saudação a Nossa Senhora do Socorro 
 

1.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio que vós fostes escolhida desde toda a eternidade para ser a Mãe do Filho de Deus. 

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

2.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio na vossa Santa e Imaculada Conceição.  

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

3.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio na Vossa Gloriosa Assunção. 

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

4.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio que vós fostes coroada pela Santíssima Trindade, Rainha do Céu e da terra. 

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

5.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio na bondade e na misericórdia maternal do vosso Coração. 

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

6.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio que vós sois a esperança de todos aqueles que em vós confiam e em vós esperam. 

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

7.Eu vos saúdo Nossa Senhora do Socorro, Santa Mãe de Deus. 

   E creio que vós sois o socorro de todos aqueles que vos invocam.  

Todos: Eu vos louvo, amo, bendigo e venero. 

Avé Maria (cantada…) 
 

 

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. 
 
 

(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. 

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 
 

(À entrada do Santuário a Comunidade “Sementes do Verbo” que está na casa Diocesena 

vai fazer uma encenação sobre Nossa Senhora. 

Podemos sair do Santuário e aguardar o início da apresentação.) 


