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Santuário
Nossa Senhora do Socorro

Oração Mariana:
1º Domingo de cada mês às 16 horas

Albergaria-a-Velha

7 de Outubro de 2018 – 16 horas

C

E L E B R A Ç Ã O

Animador: Bem-vindos a este Santuário dedicado a Nossa Senhora do Socorro.
É com alegria e satisfação que nos encontramos todos os meses neste Santuário
para pedir, louvar e agradecer à nossa Mãe do Céu.
Com fé e confiança na interceção de Nossa Senhora
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 oração 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…
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: Amén.
Aclamação ao Evangelho
Evangelho de S. Lucas [Lc 2, 41-52]
Evangelho  de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas
Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, pela festa da Páscoa.
Quando Ele chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa.
Terminados esses dias, regressaram a casa
e o menino ficou em Jerusalém, sem que os pais o soubessem.
Pensando que Ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem
e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos.
Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém, à sua procura.
Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores,
a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas.
Todos quantos o ouviam, estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas.
Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe:
«Filho, porque nos fizeste isto?
Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura!»
Ele respondeu-lhes:

«Porque me procuráveis? Não sabíeis que devia estar em casa de meu Pai?»
Mas eles não compreenderam as palavras que lhes disse.
Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso.
Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração.
E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens.
Palavra da Salvação.

Reflexão pelo Reitor
(Silêncio)

Cântico a Nossa Senhora

Preces pela Família
Reitor: Rezemos a Deus pelas famílias, dizendo: Nossa Senhora do Socorro, rogai por nós.
1. Por todas as famílias, para que não lhes falte casa, trabalho e o pão de cada dia.
Oremos à nossa mãe do céu.
2. Por todas as famílias, para que vivam em paz e harmonia. Oremos à nossa mãe do céu.
3. Pelos esposos, para que sigam o exemplo de Joaquim e Ana. Oremos à nossa mãe do céu.
4. Pelos filhos, para que como Maria, sejam na família uma presença abençoada.
Oremos à nossa mãe do céu.
5. Pelas famílias que sofrem por qualquer problema: divórcio, desavença, pobreza, desemprego ou
qualquer outra dificuldade. Oremos à nossa mãe do céu.
6. Por todos os aqui presentes que durante este mês comemoram o seu nascimento, para que louvem
a Deus pelo dom da vida. Oremos à nossa mãe do céu.

Reitor: Senhor Jesus Cristo, dai-nos a graça de venerarmos de tal modo a vossa e nossa mãe,
que a nossa vida se torne um acto de contínuo louvor.
Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo.

Cântico

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.
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.

Reitor: Apresentemos também as nossas preces comuns rezando:

Por intercessão de Nossa Senhora do Socorro, atendei-nos !
1. Oremos a Deus Pai, para que liberte o mundo de toda a falsidade, da fome e da miséria.
2. Oremos por todos os que sofrem os horrores da guerra, da crueldade e de toda a violência.
3. Oremos também pelos perseguidos e presos e pelos que são tratados injustamente pelos Homens.
4. Oremos por todas as famílias, que se encontram em situações difíceis, de separação, de doença,
de luto, de desemprego, de pobreza súbita e envergonhada.
5. Oremos ainda pelos emigrantes, exilados, pelos sós, doentes, drogados e moribundos.

6. Oremos por todas as crianças do mundo, pelas crianças sem infância e sem sorriso.
7. Oremos também pelos jovens: pelos que pedem na rua; pelos que percorrem a sua vida pelo
caminho do desespero à procura da droga; pelos rapazes e raparigas que se prostituem.

8. Oremos também pelos adultos: pelos que passam anos e anos sem emprego;
pelas vítimas do trabalho ou do desemprego.

9. Oremos pelos que perderam a esperança e se entregaram ao álcool;
10. Oremos também pelos idosos: pelos que recolhem as sobras nos contentores; pelos que não têm
com que pagar a água e a luz; pelos que terminam os seus dias sozinhos, sem a atenção de ninguém.

Reitor: Deus todo-poderoso e eterno, fazei que nos abramos ao vosso amor. Fazei que vivamos
cada vez mais como irmãos uns dos outros, como o vosso Filho nos ensinou. Por NSJC.
(Apresentação dos nossos pedidos pessoais 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 Sra do Socorro,
para que, livres de todo o perigo, gozemos sempre da vossa paz.
Todos: Amém!

Bênção Final
Reitor:
Todos:

O Senhor esteja convosco !
Ele está no meio de nós.

Reitor:
Todos:

Que a bênção de Deus Todo Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo
desça sobre vós e permaneça convosco para sempre.
Amén.

Reitor:
Todos:

Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.

Cântico Final

