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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, quarenta dias após o Domingo da Ressurreição, celebramos a solenidade da 

Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim se cumpre, em pleno, a história da 

salvação, a história do amor de Deus por nós: Jesus, que viera do Pai, parte para o Pai. 

Vamos meditar na presença discreta de Nossa Senhora, pois, a sua presença foi 

importante não só para os discípulos de Cristo que estavam naquele momento da subida 

ao Céu de Jesus, mas também para todos os membros da Igreja de todos os tempos. 

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… 
 

 

Reitor: Oremos: Deus omnipotente, fazei-nos exultar em santa alegria e em filial acção de graças, 

porque a ascensão de Cristo, vosso Filho, é a nossa esperança: tendo-nos precedido na glória 

como nossa Cabeça, para aí nos chama como membros do seu Corpo. 

 Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. 

Todos:  Amén. 
 

Leitor : Maria foi testemunha da entrada do Filho de Deus neste mundo pelo Mistério da 

Encarnação no seu ventre. Da Virgem de Nazaré, o Verbo recebeu a carne que 

agora é levada à glória do Reino dos Céus e é introduzida para sempre no seio da 

Santíssima Trindade. Maria aparece como testemunha da humanidade de Cristo, 

que é glorificada. Da mesma forma que Maria sentiu o Filho do Altíssimo se 

encarnar no seu seio, ela também foi digna de vê-lo subir para a Sua glória aquele 

Corpo que passou por tantos sofrimentos. E desde modo, encerra-se a presença 

visível do seu Filho Jesus Cristo na Terra. Escutemos com atenção o que nos relata 

o Livro dos Actos dos Apóstolos. 
 

Liturgia da Palavra 
 

Leitura do Livro dos Actos dos Apóstolos             (Actos 1, 9-14) 

Dito isto, elevou-Se à vista deles e uma nuvem escondeu-O a seus olhos. E estando de olhar 

fito no Céu, enquanto Jesus Se afastava, apresentaram-se-lhes dois homens vestidos de 

branco, que disseram: «Homens da Galileia, porque estais a olhar para o Céu? Esse Jesus, 

que do meio de vós foi elevado para o Céu, virá do mesmo modo que O vistes ir para o Céu». 

Desceram, então, do monte chamado das Oliveiras, situado perto de Jerusalém, à distância de 

uma caminhada de sábado, e foram para Jerusalém. Quando chegaram à cidade, subiram para 

a sala de cima, no lugar onde se encontravam habitualmente. Estavam lá: Pedro, João, Tiago, 

André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelota, e Judas, 

filho de Tiago. E todos unidos pelo mesmo sentimento, entregavam-se assiduamente à 

oração, com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus e seus irmãos. 
 

Palavra do Senhor. 

(Reflexão pelo Reitor seguida de momento de Silêncio) 
 



 

Cântico 
 

 

 

 

Todos: 1. Mãe da esperança e Mãe da Igreja, 

     Velai pelo Povo de Deus a caminho: 

     para que viva a sua missão de anunciar, celebrar e servir 

     o Evangelho da esperança, para alegria de todos. 
 

 2. Mãe da esperança, Rainha universal,  

     velai pelos responsáveis das nações: 

     para que se empenhem na construção de um mundo 

     que seja uma verdadeira casa comum. 
 

 3. Mãe da esperança, Rainha da paz, 

     protegei toda a humanidade! 

    Velai pelas crianças, adolescentes e jovens, esperança do futuro: 

    que eles respondam generosamente ao chamamento de Jesus. 
 

4. Mãe da esperança, Senhora da Hora, 

    caminhai connosco em todas as horas; 

    intercedei por todos nós e tornai-nos 

    serviçais com o próximo, acolhedores com os necessitados 

    e construtores apaixonados de um mundo novo. 
 

5. Mãe da esperança, dai-nos Jesus! 

    Fazei que O sigamos e amemos! 

    Ele é a esperança da Igreja e da humanidade. 

    Ele vive connosco, entre nós, na sua Igreja. 

    Que a esperança da glória do Céu, 

    por Ele infundida nos nossos corações, produza frutos de justiça e de paz! 
 

 

 

 

Cântico a Nossa Senhora 
 

 

 

 

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 
 

 

Reitor: Invoquemos com alegria a Jesus Cristo, que está sentado à direita do Pai, e 

aclamemos dizendo: 

“Por interceção de Nossa Senhora do Socorro, atendei-nos, Senhor.” 
 

 1. Rei da glória, que elevastes convosco a fragilidade da nossa carne para ser 

glorificada no Céu, purificai-nos de toda a mancha e restituí-nos a nossa 

dignidade. 
 

 2. Vós que por amor descestes ao meio dos homens, fazei-nos subir até Vós 

pelo caminho da fé e da caridade. 
 

 3. Vós que prometestes atrair todos os homens, não permitais que nenhum de 

nós se perca. 
 

 4. Senhor, que Vos manifestastes vivo depois da vossa paixão e durante 

quarenta dias aparecestes aos discípulos, confirmai hoje a nossa fé. 
 

 5. Senhor, que neste dia prometestes dar aos Apóstolos o Espírito Santo, para 

que fossem vossas testemunhas até aos confins do mundo, robustecei 

também o nosso testemunho cristão com a força do mesmo Espírito. 
 

 6. Fazei que vivamos já no Céu, onde fostes glorificado como Senhor do 

universo. 
 

 7. Senhor, fazei que um dia, juntamente com os nossos irmãos defuntos, 

possamos glorificar eternamente a vossa infinita misericórdia. 
 

 

 

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

Apresentamos também as preces escritas trazidas a este Santuário e depositadas aos pés 

da imagem de Nª Sra do Socorro neste vaso de vidro; apresentamos ainda todas as 

preces que estão no silêncio dos nossos corações. Que a todas as preces, o Senhor 

acolha e atenda, por intercessão de Nossa Senhora 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) 
 

 

 

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 
 


