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Santuário
Nossa Senhora do Socorro

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

Albergaria-a-Velha

2 de Dezembro de 2018 – 16 horas

C

E L E B R A Ç Ã O

Animador: Irmãos, bem-vindos a este Santuário de Nossa Senhora do Socorro.
Estamos a iniciar o Tempo do Advento, tempo para preparar os caminhos do Senhor.
Aqui, neste Santuário, procuramos à semelhança de Maria,
preparar a chegada do Salvador. Iniciemos 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: 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: Recordemos que somos pecadores e confessemos os nossos pecados.

Todos: Confesso a Deus, todo poderoso…
Cântico Penitencial
Reitor: Deus, todo poderoso…
Reitor: Oremos: Acolhei benignamente, Senhor, a nossa oração e suscitai nos vossos servos
o desejo sincero de chegar, de coração purificado,
ao grande mistério da Encarnação de vosso Filho Unigénito.
Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amén.
Aclamação ao Evangelho
EVANGELHO

«Conceberás e darás à luz um Filho»

Lc 1, 26-38

 Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas
Naquele tempo,
o Anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré,
a uma Virgem desposada com um homem chamado José,
que era descendente de David. O nome da Virgem era Maria.
Tendo entrado onde ela estava, disse o Anjo: «Ave, cheia de graça, o Senhor está contigo».
Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela.
Disse-lhe o Anjo:
«Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus.
Conceberás e darás à luz um Filho, a quem porás o nome de Jesus.
Ele será grande e chamar-Se-á Filho do Altíssimo.
O Senhor Deus Lhe dará o trono de seu pai David;
reinará eternamente sobre a casa de Jacob, e o seu reinado não terá fim».
Maria disse ao Anjo: «Como será isto, se eu não conheço homem?».
O Anjo respondeu-lhe:
«O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra.
Por isso o Santo que vai nascer será chamado Filho de Deus.
E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice,
e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril; porque a Deus nada é impossível».
Maria disse então: «Eis a escrava do Senhor; faça-se em mim segundo a tua palavra».
Palavra da salvação.

Reflexão pelo Reitor
(Silêncio)

Cântico
Leitor 1:

Tu és bem-vindo, Salvador do Mundo!
Precisamos de Ti nas nossas preocupações e medos, e na nossa falta de esperança.

Todos:

Fortalece-nos com a tua proximidade!

Leitor 1:

Tu és bem-vindo, Salvador do Mundo!
Precisamos de Ti na nossa falta de alegria e indiferença, e na frieza do nosso coração.

Todos:

Acalenta-nos com o teu amor!

Leitor 1:

Tu és bem-vindo, Salvador do Mundo!
Precisamos de Ti na nossa solidão, nas desilusões e nas nossas falhas.

Todos:

Acolhe-nos na tua misericórdia.

Todos:

Jesus, Salvador do Mundo, Tu és bem-vindo à minha vida.
Mas como posso receber-Te, Senhor? Eu não sou como Maria.
A minha vida, o meu coração assemelha-se à situação de Belém:
– frio, sem tempo e sem lugar para ti. Queres realmente vir?
Queres entrar no meu dia-a-dia, na minha vida? Vida cheia de falhas ?
Queres realmente entrar de novo no meu coração ?
Então vem e fica para sempre comigo…
Cântico

Jogral
Leitor 2: Maria e José viveram os dias antes do Natal em oração procurando entender a vontade de Deus.
Todos: A oração que animava a Sagrada família anime também a minha família.
Avé Maria… (cantada)
Leitor 2: Nós queremos reforçar a nossa oração nestes dias de preparação para o Natal.
Sabemos que a oração leva-nos a Deus e nos dá olhos para ver as necessidades dos irmãos.
Todos: Na oração queremos acolher Jesus que vem.
Avé Maria… (cantada)
Leitor 2: A Palavra de Deus convida-nos a bendizer a Deus.
Nós queremos juntar as nossas vozes à oração de Zacarias que louva a Deus.
Todos:

Bendito seja Deus para sempre.
Avé Maria… (cantada)

Leitor 2: S. José, vivendo em oração silenciosa é exemplo de fé e confiança em Deus.
Todos:

Ensina-nos a confiar cada vez mais em Deus.
Avé Maria… (cantada)

Leitor 2: Natal é uma óptima oportunidade para reforçar os laços que nos unem
e fazem de nós família, comunidade, Igreja, povo de Deus.
Todos:

Queremos viver cada vez melhor a experiência da união.
Avé Maria… (cantada)

Leitor 2: A Palavra de Deus diz-nos que Deus está com aqueles que vivem unidos no amor.
Como é bom os irmãos viverem unidos no amor.
Todos:

A união faz a força e conduz-nos a Deus.
Avé Maria… (cantada)

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

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.

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.

Amén.

Cântico a Nossa Senhora

Preces
Animador: Vamos pedir a Deus por todas as preces escritas trazidas a este Santuário e depositadas
aos pés da imagem de Nossa Senhora do Socorro e também por todas as preces que
estão no silêncio dos nossos corações.
(Apresentação dos nossos pedidos pessoais a nossa Senhora do Socorro)

Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro
Reitor: Consagremo-nos a Nossa Senhora…
Todos: Ó Senhora minha, ó minha Mãe. Eu me ofereço todo a vós…

Cântico de Consagração
Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou, cantando: Pai Nosso...

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:

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

Todos:

Amén.

Reitor:
Todos:

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

Cântico Final

