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C  E  L  E  B  R  A  Ç  Ã  O 
 

Animador:  Boa tarde. Sejam todos bem-vindos a este Santuário dedicado a Nossa Sra do Socorro. 

Hoje, no “Dia da Mãe” prestamos a nossa homenagem a todas as mães da terra e fazemos 

uma saudação especial à nossa Mãe do Céu, neste início do mês de Maio que lhe é 

dedicado. 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: Reconheçamos que somos pecadores e confessemos os nossos pecados: 

 Confesso a Deus, todo poderoso… 
 

 

 

Cântico Penitencial 
 

 

Reitor: Deus, todo poderoso… 
 

 

Aclamação antes do Evangelho 
 

 

EVANGELHO           «Eis o teu filho...Eis a tua Mãe»   Jo 19, 25-27 

Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João 

Naquele tempo, estavam junto à cruz de Jesus sua Mãe, a irmã de sua Mãe, 

Maria, mulher de Cléofas, e Maria Madalena. 

Ao ver sua Mãe e o discípulo predilecto, Jesus disse a sua Mãe: «Mulher, eis o teu filho». 

Depois disse ao discípulo: «Eis a tua Mãe». 

E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. 

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: Elevamos até Deus as nossas preces por intercessão de Nossa Senhora do Socorro. 

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 Preces) 
 

 

Oração de Consagração a Nossa Senhora do Socorro 
 

Cântico de Consagração 
 

 

 

 

Reitor: Rezemos a Oração que Jesus nos ensinou:  Pai Nosso...  (cantado) 
 

 

Oração pelas Mães 
 

Leitor : Façamos uma homenagem a todas as mães 
 mas muito em especial às nossas mães e às mães aqui presentes: 
 
Todos: Ser mãe é carregar no corpo o dom da criação, a dádiva da vida, 

e no coração um amor que não conhece limites pela vida toda. 
Ser mãe é chamar para si a maior e a mais divina das responsabilidades. 
É ter no colo o poder de acalmar, no sorriso o poder de confortar. 
 

Leitor : Ser mãe é ser estabilidade e fortaleza, mesmo no sofrimento. 
Ser mãe é tudo isso e muito mais, mas acima de tudo 
é ter a capacidade de amar incondicionalmente os seus filhos! 
 

Todos: Ser mãe é ser maior! É abraçar o mundo através do milagre da vida. 
É sonhar, acreditar, e é conquistar o futuro em todos os momentos. 
 

Leitor : Ser mãe é dar vida à vida, e é beijar o céu com os pés na terra! 
É carregar no ventre a maior dádiva do mundo e é cantar para o seu bebé, 
acariciar a própria barriga como se estivesse tocando no seu rosto. 
Alimentar o bebé, pegar-lhe ao colo e adormece-lo com carinho! 
Com o tempo surgem as primeiras letras, o gatinhar, o levantar e o cair. 
A mãe sente que a vida tem um sabor diferente. 
Ele cresce, vai à escola, aprende a ler, escrever e até a contar pelos dedos. 
 

Todos: A mãe está sempre junto, sempre pronta a apoiar. 
A mãe acompanha todo o crescimento, 
porque assim o deseja e porque assim o seu coração manda. 
Ser Mãe é ser “ESPECIAL”. 
 

Leitor : Recordamos também as mães que já partiram. 
Elas continuam para sempre presentes na forma viva dos seus filhos. 
 

Todos: Mãe que parte, fica para sempre viva no coração dos seus filhos, 
e é lembrada e homenageada através das suas vidas, 
do seu amor, da sua saudade ! Que Deus as tenha no céu. 

 
 

 

 



 

Bênção das Mães 
 

Leitor:  Junto da cruz de Jesus agonizante, Maria estava, de novo, em perigo de ficar abandonada, 

sozinha, e sem o filho. E, desta vez, foi o próprio Filho de Deus moribundo que interveio, e 

recomendou ao discípulo amado: «Eis aí a tua mãe»! (Jo 19, 26-27). E o discípulo amado, 

consciente de tão grande graça e de tão grande responsabilidade, trouxe-a para sua casa. E 

todos ganharam com isso. Sobretudo ele, que recebeu assim a melhor das mães. Maria é 

dada como Mãe a todos os discípulos de todos os tempos. Por isso tomar Maria como Mãe é 

um princípio estabelecido pelo próprio Jesus e não inventado pelos devotos. Desde a cruz, 

Maria torna-se Mãe de todos aqueles que seguem Jesus, de modo que não é possível receber 

Jesus no nosso coração, sem acolher Maria na nossa casa e na nossa vida. 
 

Animador: Neste dia, tão especial, em que unimos a celebração Mariana a Nossa Sra do Socorro 

com o início do Mês de Maio e com o Dia da Mãe, vamos proporcionar a todas as mães 

que a bênção seja personalizada. Assim, as mães que desejarem poderão aproxima-se, 

do Reitor, em fila, para receberem individualmente a imposição das mãos. 
 

(As mães em fila apresentam-se diante do Reitor para receberem a imposição das mãos) 

= CÂNTICO A MARIA DURANTE A IMPOSIÇÃO DAS MÃOS= 
 

 

 

Reitor: Deus, criador e protector da vida humana, 

que Vos dignastes dar a estas vossas servas a alegria da maternidade, 

recebei benignamente os nossos louvores 

e ouvi com bondade as nossas súplicas: 

Guardai de todo o mal estas mães, 

acompanhai-as sempre nos caminhos desta vida, 

até que um dia sejam por Vós recebidas 

na felicidade da morada celeste. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amen. 

 

Reitor: O Senhor Deus omnipotente, 

que vos concedeu a alegria da maternidade, 

Se digne  abençoar-vos, 

para que, assim como agora Lhe agradeceis 

o dom dos filhos, 

alcanceis também com eles a felicidade eterna. 

Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho 

que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos: Amen.  
 

 

B ê n ç ã o    F i n a l 
Reitor: O Senhor esteja convosco ! 

Todos:  Ele está no meio de nós. 
 

 

Reitor: Abençoe-vos o Deus Todo-poderoso: Pai, Filho e ✠ Espírito Santo! 

Todos:  Amén. 

Reitor: Ide em Paz e o Senhor vos acompanhe. Aleluia, Aleluia 

Todos:  Graças a Deus. Aleluia, Aleluia 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

Cântico Final 
 


