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Celebração Mariana
Santuário de Nossa Senhora do Socorro

Albergaria-a-Velha

3 de Fevereiro de 2019 – 16 horas

C

E L E B R A Ç Ã O

Animador: Bem-vindos a este Santuário dedicado a Nossa Senhora do Socorro.
Hoje, vamos recordar a Festa da Apresentação do Senhor que se celebrou ontem.
Quarenta dias após o nascimento de Jesus, em obediência à lei de Moisés, Maria leva o
Menino ao templo, a fim de ser oferecido ao Senhor. Toda a oferta implica uma renúncia.
Por isso, a Apresentação do Senhor não é um mistério gozoso, mas doloroso. Começa,
nesse dia, o mistério de sofrimento, que atingirá o seu ponto culminante no Calvário,
quando Jesus, que não foi «poupado» pelo Pai, oferecer o Seu Sangue como sinal da nova
e definitiva Aliança. Ao oferecer Jesus, Maria oferece-Se também com Ele. Durante toda
a vida de Jesus, estará sempre ao lado do Filho, dando a Sua colaboração para a obra da
Redenção. O gesto de Maria, que «oferece», traduz-se em gesto litúrgico, quando ao
celebrarmos a Eucaristia, oferecemos «os frutos da terra e do trabalho do homem»,
símbolo da nossa vida. Hoje, faz parte do cortejo de entrada uma vela acesa em honra de
Cristo que vem como luz das nações. 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: Para melhor participarmos nesta celebração reconheçamos que somos pecadores
e confessemos os nossos pecados: Confesso a Deus, todo poderoso…

Cântico Penitencial
Reitor: Deus, todo poderoso…
Reitor: Oremos:

Deus eterno e omnipotente, humildemente Vos suplicamos
que, assim como o vosso Filho Unigénito
foi apresentado no templo, revestido da natureza humana,
assim também, de alma purificada, nos apresentemos diante de Vós.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho,
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Aclamação antes do Evangelho
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo S. Lucas (Lc 2, 22-32)
Ao chegarem os dias da purificação, segundo a Lei de Moisés,
Maria e José levaram Jesus a Jerusalém,
para O apresentarem ao Senhor, como está escrito na Lei do Senhor:
«Todo o filho primogénito varão será consagrado ao Senhor»,
e para oferecerem em sacrifício um par de rolas ou duas pombinhas,
como se diz na Lei do Senhor.
Vivia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem justo e piedoso,
que esperava a consolação de Israel; e o Espírito Santo estava nele.
O Espírito Santo revelara-lhe que não morreria antes de ver o Messias do Senhor;
e veio ao templo, movido pelo Espírito.
Quando os pais de Jesus trouxeram o Menino para cumprirem as prescrições da Lei
no que lhes dizia respeito, Simeão recebeu-O em seus braços e bendisse a Deus, exclamando:
«Agora, Senhor, segundo a vossa palavra, deixareis ir em paz o vosso servo,
porque os meus olhos viram a vossa salvação, que pusestes ao alcance de todos os povos:
luz para se revelar às nações e glória de Israel, vosso povo».
Palavra da salvação.

(Reflexão pelo Reitor)
= Silêncio =

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, 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)

Reitor: Nossa Senhora do Socorro,
nós Te consagramos todos os homens, principalmente os que se sentem mais fracos:
as crianças que ainda não foram dadas à luz e as nascidas na pobreza e no sofrimento,
os jovens que andam perdidos, os desempregados e atribuladas pela fome e pela doença.
Consagramos-Te as famílias em crise,
os velhinhos sem assistência e a quantos vivem sozinhos e sem esperança.
Nossa Senhora do Socorro, tu que conheces os nossos sofrimentos e esperanças,
assiste os teus filhos nas provas quotidianas que a vida reserva a cada um.

Rezado por Todos:
Hoje queremos rezar-Te a Ti, Nossa Senhora do Socorro,
que nos acompanhas em todas as idades, do berço à morte, como mãe sempre presente.
Rezamos-Te a Ti, Nossa Senhora das crianças
que nos acompanhaste quando mal balbuciávamos pela primeira vez as tuas ave-marias.
Tu, que um dia cuidaste do menino Jesus, cuida hoje dos nossos filhos;
dá-lhes a alegria de se sentirem amados; o pão da ternura;
a graça de uma casa e a luz de uma esperança no futuro.

Tu, Nossa Senhora dos adolescentes e jovens, que, ainda muito nova,
aceitaste ser mãe de Deus e tiveste a audácia de dizer «SIM» ao céu,
dá hoje aos nossos rapazes e raparigas a coragem de serem jovens a sério;
a força para tomarem as suas vidas com ambas as mãos sem desperdiçarem a sua juventude,
sem perderem, no meio de ruídos e ilusões, a força viva do seu coração.
Tu que soubeste que ter a alma cheia é enchê-la de Deus, concede a tantos jovens
o dom de descobrirem que o reino dos céus está dentro deles;
que a alegria não se vende nos mercados; que não têm direito a desperdiçar a vida.
Tu, Nossa Senhora do Socorro, que conheceste o medo, a angústia e o pranto
e que também bebeste até à última gota a solidão,
a Ti pedimos hoje por quantos vêem frustrado o fruto dos seus anos.
Ajuda a quantos vêem os seus filhos perdidos, Tu, que perdeste o teu.
Ampara quantos caem sob as injustiças, Tu, que foste testemunha da maior de todas.
Tu, que perdeste na terra os melhores tesouros que o mundo conheceu:
um esposo como foi José, um Filho como Jesus, lembra-Te, Nossa Senhora do Socorro,
de todos os que foram perdendo os seus entes queridos e foram ficando sós,
num mundo vazio, como um dia sucedeu contigo nesta terra, sem José e sem Jesus.
Descobre-lhes a eles a luz da esperança;
mostra-lhes o caminho que conduz ao reencontro com tudo o que se perdeu;
o caminho que tu percorreste na tarde daquele dia glorioso da tua assunção ao Céu.
Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro
Cântico de Consagração
Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou:
Pai Nosso... (cantado)

Reitor: Oremos:

Deus de bondade,
que respondestes à esperança do santo Simeão,
confirmai em nós a obra da vossa graça:
assim como lhe destes a alegria de receber em seus braços, antes de morrer,
a Cristo vosso Filho,
concedei que também nós, fortalecidos por estes sacramentos,
caminhemos ao encontro do Senhor e alcancemos a vida eterna.
Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho
que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.

Todos: Amém!

Bênção Final
Reitor:
Todos:

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

Presidente: Abençoe-vos o Deus Todo-poderoso: Pai, Filho e ✠ Espírito Santo!
Todos: Amén.

Cântico Final

