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ANO JUBILAR
150 anos da veneração do Ícone da
Mãe do Perpétuo Socorro
“Que este Ano Jubilar de Nossa Mãe do Perpétuo Socorro nos aproxime mais profundamente do Jubileu Extraordinário da Misericórdia, a ﬁm de poder proclamar
com nossas palavras e com nossas vidas a alegria do
Evangelho que leva a “copiosa redemptio” a todos! Que
Santo Afonso continue a nos ensinar o amor a Maria e
a conﬁança ﬁlial nela, que marcaram toda a sua vida.
Que o Espirito Santo guie nossas celebrações e inﬂame
nossos corações”.
Seu irmão no Redentor.
Pe. Michael Brehl, C.Ss.R,
SUPERIOR GERAL

Explicação do Ícone
Trata-se de arte bizantina. Pintura muito antiga. O fundo é todo em ouro, simbolizando a divindade e a glória em que está envolta Maria.
A Mãe segura nos braços o fiIho. Dos Iados, dois
anjos mostram os instrumentos da paixão. Igualmente, dos dois lados, letras gregas apresentam
seu maior título: Mãe de Deus! Está Maria vestida com a túnica vermelha das virgens e com o manto azul das mães: é ela a Virgem Mãe.
Na cabeça, uma coroa real: o reconhecimento
das suas prerrogativas de Rainha dos Céus e da Terra.
Na fronte, brilha uma estrela: é ela a estrela
do mar da vida a nos guiar até o porto da salvação.
O Menino assustado com a aparição dos instrumentos da paixão se agarra aos braços da Mãe
e o cordão de sua sandália se desamarra. Maria
o abriga e ele se sente seguro. O olhar de Maria
não se dirige ao menino, mas a quem a olha.

Oração e Reflexão
com Maria

Com Aprovação Eclesiástica
Direitos Reservados

Congregação Redentorista
Juiz de Fora-MG | Telefone: (32) 3216-1215
www.provinciadorio.org.br

Roteiro para a Oração
e Reﬂexão com Maria
1. Canto Inicial.
2. Oferecimento.

ASSEMBLÉIA: Ó Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, /
reunidos em nome de Cristo, / pedimos a Deus Pai,
/ por vosso intermédio: / pela Igreja, / por seus
Sacerdotes e Ministros, / pelos mais necessitados e mais esquecidos, / pelos doentes, / por todos os homens de boa vontade, / e por nossas intenções pessoais.
3. Invocação, Intercessão e Oração (págs. 07 a 24).
4. Canto.
5. Leitura da Palavra de Deus e Homilia.
6. Oração pelas vocações, (pág. 25).
7. Comunhão.
8. Bênção aos doentes, (pág. 26).
9. Canto Final.
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1 º Dia
Mãe da Igreja
INVOCAÇÃO
Eis aos vossos pés, ó Mãe do Perpétuo Socorro, / uma parte da Igreja de vosso Filho Jesus! / Sois
a Mãe desta Igreja. / Por isso, sois a Mãe da Comunidade humana / regenerada pelo sangue
de Jesus. / Sois a mãe desta família aqui reunida.
/ Sois a mãe de cada um de nós. / Como filhos a
vós recorremos. / Não para deixar a vossos pés
nossas responsabilidades, / mas para pedir que
estejais conosco, / no testemunho que havemos
de dar de nossa fé, / de nossa esperança e amor /
ao nosso mundo de hoje. / É certo que muitas
vezes erramos em nossa vida particular / e no
convívio com nossos irmãos. / Ó Mãe da Igreja, / ajudai-nos em nossa luta pela libertação de
nossa situação de pecadores. / Pois queremos
libertar-nos de nosso egoísmo, / de nossas injustiças, / de nossos erros particulares e sociais. / Queremos renascer para a vida nova de fi7

lhos de Deus. / O que receamos é parar.
Por isso, ficai conosco nos momentos de desânimo, / para perseverarmos na procura do Cristo. / Ó Mãe da Igreja, nós vos pedimos, confiantes: / sede sempre nossa Mãe. / Amém.

INTERCESSÃO
Cel.: Maria, Mãe da Igreja.
Ass.: Socorrei os vossos filhos.
Cel.: Vós nos destes a Vida que é Jesus.
Ass.: Socorrei os vossos filhos.
Cel.: Ao pé da cruz ajudastes a Igreja a nascer.
Ass.: Socorrei os vossos filhos.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, / vós nos destes Maria, /
Mãe de vosso Filho, / como Mãe da Igreja. / Dai-nos que, / em todos os momentos de nossa peregrinação / de volta para Vós, / Maria esteja conosco, como esteve com Cristo, / e, assim,
desde já, / mereçamos participar de vossa vida.
/ Por Cristo Nosso Senhor. Amém.
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2 º Dia
Mãe da Esperança
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / eis vossos filhos que a vós recorrem e em vós confiam. / Mãe bondosa, compadecei-vos de nós! / Muitos vos proclamam esperança e refúgio dos pecadores. / Sede
nosso refúgio e esperança. / Nós nos confessamos pecadores. / Pelo amor que tendes a Jesus, socorrei-nos. / A vós nos recomendamos. /
Muitas vezes pecamos / porque negligenciamos recorrer à vossa intercessão. / Contudo, mãe bondosa, / com vosso auxílio havemos de vencer. /
Cumpriremos a tarefa que Deus nos confiou. / Ajudai-nos a encontrar Jesus, nossa salvação. / Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Refúgio dos pecadores.
Ass.: Levai-nos a Jesus, purificados de todo o mal.
Cel.: Jesus também vos salvou fazendo-vos imaculada.

Ass.:
Cel.:
Ass.:
Cel.:
Ass.:

Levai-nos a Jesus, purificados de todo o mal.
Maria, nossa esperança de vida nova.

Levai-nos a Jesus, purificados de todo o mal.
Rezemos.

Senhor Jesus Cristo, / vós nos destes vossa Mãe, Maria, / como Mãe sempre pronta a socorrer-nos, / e em seu insigne Ícone a veneramos. /
Concedei-nos receber, / por sua contínua assistência, / o fruto de nossa redenção. / Vós que viveis e reinais eternamente. Amém.
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3 º Dia
Consoladora dos Aﬂitos
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / concedei-nos a graça de invocar sempre o vosso nome, / que é socorro na vida, / alívio e consolação na doença e na morte. /
Ó Mãe dulcíssima, / que o vosso nome seja a aspiração de nossas vidas. / Não desprezeis nossas súplicas, / ó Mãe do Verbo encarnado! / Em nossas provações não deixaremos de invocar-vos: / Ó Mãe
do Perpétuo Socorro, socorrei-nos. / Que força, que consolação, / que doçura, / que confiança sentimos em nossas misérias, / quando
pronunciamos vosso nome bendito, / quando pensamos em vós! / Graças, Senhor, / por nos terdes dado esta Mãe / tão boa, tão santa e tão amável. / Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Saúde dos enfermos.
Ass.: Rogai por nós.
Cel.: Consoladora dos aflitos.
Ass.: Rogai por nós.
Cel.: Auxílio dos cristãos.
Ass.: Rogai por nós.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / acompanhastes Jesus carregando a cruz a caminho do Calvário; / depois o vistes ressuscitado. / Intercedei por vossos filhos / que carregam a pesada
cruz da doença corporal, / do trabalho, / da família, / das responsabilidades e provações espirituais. / Recordai-nos que o sofrimento / muitas vezes liberta /para a vida nova de ressuscitados.
Amém.
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4 º Dia
Mãe do Redentor
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / com grande confiança imploramos o vosso auxílio. / Confiamos no vosso materno e invencível amor. / Vistes as chagas abertas do Redentor / e seu sangue derramado sobre
a cruz / para a nossa salvação. / Mãe do Perpétuo Socorro, / pelas indizíveis dores do vosso coração materno, / ensinai-nos a associar-nos aos sofrimentos
de nossos irmãos. / Sabeis quão grande é o desejo de Jesus de aplicar-nos o fruto da Redenção. /
Obtende-nos a graça de colaborarmos convosco / e com vosso Filho, / para que todos o conheçam e o amem. / Convertei-nos, bondosa Mãe, / e ensinai-nos o caminho para Jesus. Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Mãe do Redentor.
Ass.: Intercedei por nós junto a Jesus.
Cel.: Sede a poderosa advogada de nossa salvação.
Ass.: Intercedei por nós junto a Jesus.
Cel.: Mostrai-nos Jesus.
Ass.: Intercedei por nós junto a Jesus.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Senhor Jesus Cristo, / a pedido de Maria, / transformastes a água em vinho, / nas bodas de Caná. /
Atendei bondosamente as preces de vossa Mãe. / Ela vos pede a nossa transformação / em verdadeiros filhos de Deus. Amém.
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5 º Dia
Auxílio dos Cristãos
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / reunidos
aos pés de vosso Ícone, / imploramos vosso socorro por nossos irmãos e irmãs / que estão ausentes; / por aqueles que vos desconhecem e a vosso Filho; / e pelos que
nunca se lembram de vós. / Sois a Mãe de todos,
/ e grande é o número dos necessitados de vosso auxílio. / Como Mãe nossa / não vos falta bondade; / como Mãe de Jesus, / não vos falta poder. / Socorrei-nos! / Nós vos imploramos: Lembrai-vos
piedosíssima Virgem Maria, / que nunca se ouviu dizer que alguém, / tendo recorrido à vossa proteção / e implorado o vosso auxílio, / fosse por
vós desamparado. / Animados, pois, de grande confiança, / a vós, ó Virgem das virgens, / ó nossa Mãe, / nos acolhemos. Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Para que vivamos e morramos na amizade de Deus.

Ass.: Socorrei-nos, ó Maria.
Cel.: Em todas as necessidades espirituais e corporais.

Ass.: Socorrei-nos, ó Maria.
Cel.: Nas doenças e sofrimentos, na pobreza e necessidades.

Ass.: Socorrei-nos, ó Maria.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Ó Deus, quisestes que a Mãe do vosso Filho / fosse o perpétuo socorro dos cristãos. / Concedei-nos a graça de, / em todas as necessidades corporais e espirituais, / a ela recorrermos com
confiança, / e, ajudados por sua proteção e auxílio, / chegarmos à visão de vossa glória no céu. Amém.
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6 º Dia
Socorro dos Cristãos
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / os nossos corações estão cheios de confiança em vós, / por esse nome que tendes. / Eis-nos, pois, aos vossos pés. / Aqui vimos expor-vos
todas as necessidades de nossa vida / e pedir-vos uma santa morte. / Dignai-vos escutar-nos,
ó Mãe! Nós vos imploramos: / em todos os nossos pensamentos, ações e palavras, / vinde em nosso socorro, / ó Mãe carinhosa: / se a doença enfraquecer nosso corpo e abater nossa vontade, / se
o pesar e a tristeza se apoderarem de nós, /
vinde em nosso socorro, ó Mãe carinhosa; /
quando nos aproximarmos da morte e entrarmos em agonia, / vinde em nosso socorro, ó Mãe carinhosa. / Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Ó Deus, fizestes de Maria o modelo perfeito de união convosco.

Ass.: Concedei aos cristãos a graça de imitá-la.
Cel.: Ó Deus, colocastes Maria ao lado de Jesus e de José.

Ass.:
Cel.:
Ass.:
Cel.:
Ass.:

Concedei aos cristãos a graça de imitá-la.
Ó Deus, coroastes Maria, Rainha do Céu.

Concedei aos cristãos a graça de imitá-la.
Rezemos.

Senhor, nosso Deus, / concedei a vossos servos a saúde da alma e do corpo. / Pela intercessão da Santa Virgem Maria, / fazei com que
saibamos superar as tristezas presentes / e conquistar, dia a dia, / a alegria eterna. Amém.

18

7 º Dia
Mãe dos Pecadores
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / nunca desprezastes as súplicas dos infelizes pecadores que a vós recorrem. / Deus vos fez tão poderosa e tão boa / para serdes o nosso
socorro. / Sois a protetora dos abandonados. /
Socorrei-nos em nossas tribulações. / Em vossas mãos colocamos a nossa salvação eterna. / Em o número de vossos servidores
queremos ser contados. / Acolhei-nos sob vossa proteção. / Se nos socorreis, / nada temos a temer.
/ Não temeremos as tentações, / pois sois mais poderosa que toda a maldade. / Só tememos deixar de vos invocar, / e assim,
por nossa negligência, / perdermos a vossa proteção. / Mãe do Perpétuo Socorro, / alcançai-nos / o perdão de nosso pecado, / o amor a Jesus Cristo, / a perseverança final / e a graça de vos invocar sempre.
Amém.
19

INTERCESSÃO
Cel.: Nos perigos e abandonos, nas penas e sofrimentos de toda a espécie.

Ass.: Vinde, ó Mãe, socorrer-nos.
Cel.: Na luta contra nossos defeitos e em todo o perigo de pecado.

Ass.: Vinde, ó Mãe, socorrer-nos.
Cel.: Quando estivermos na hora de partir.
Ass.: Vinde, ó Mãe, socorrer-nos.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Virgem Santíssima, / Mãe do Perpétuo Socorro, / refúgio e esperança dos desamparados, / ficai conosco na vida e na morte. / Não permitais, Mãe muito amada, / que ofendamos Jesus,
vosso divino Filho. / Para o dia de hoje e para
sempre, / dai-nos a vossa bênção. Amém.
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8º Dia
Mãe da Conﬁança
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / que vosso nome esteja sempre em nossos lábios. / Vosso nome significa confiança e proteção. / Não nos baste, porém,
pronunciá-lo com a boca; / que nossas vidas proclamem diariamente / nossa veneração e amor. / Muitas vezes nossa vida é acabrunhada por reveses e
provações, / problemas e dificuldades. / Compadecei-vos, então, de nós! / Cuidai de nossas precisões que têm sentido para o Reino. / Livrai-nos do sofrimento, / ou se tivermos de passar pela provação, /
ajudai-nos a enfrentá-la com amor e paciência, / tirando daí o maior proveito para a nossa salvação. / Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Agradeçamos a Deus Pai nossa vocação de filhos de Deus.

Ass.: Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa Mãe.
Cel.: Agradeçamos a Deus Filho nossa redenção.
Ass.: Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa Mãe.
Cel.: Agradeçamos a Deus Espírito Santo nossa santificação.

Ass.: Nós vos agradecemos, Senhor, por Maria, nossa Mãe.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / por vós
queremos agradecer a Deus / os favores recebidos por vossa intercessão. /
Obrigado, Senhor, / por esta advogada tão poderosa; / Obrigado, Senhor, / por essa auxiliadora em todas as nossas necessidades. Amém.
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9º Dia
Mãe da Divina Graça
INVOCAÇÃO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / jamais alguém vos invocou em vão. / Na terra tantas vezes prestastes socorro ao vosso divino Filho. / Com quanto desvelo o protegestes e o conduzistes na infância e na adolescência! /
Como o consolastes e animastes durante a vida
pública / e o confortastes nos momentos dolorosos ao pé da cruz! / Sede também para nós
a Mãe do Perpétuo Socorro! / Somos também vossos filhos. / Sabemos que vosso auxílio nunca faltou àqueles que vos amam e veneram. /
Olhai-nos com bondade e obtende-nos de vosso Filho / as graças que tanto vos pedimos. / Nós vos prometemos amor e gratidão todos os dias de nossa vida, / até que possamos agradecer-vos no céu.
/ Amém.
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INTERCESSÃO
Cel.: Para que amemos a Deus, o sumo Bem.
Ass.: Rogai por nós, Mãe da divina graça.
Cel.: Para que em tudo nos tornemos semelhantes a Jesus, Vosso bendito Filho.

Ass.: Rogai por nós, Mãe da divina graça.
Cel.: Para que tenhamos convosco, ó Virgem Santa, amor e devoção filial.

Ass.: Rogai por nós, Mãe da divina graça.
Cel.: Rezemos.
Ass.: Ó Mãe do Perpétuo Socorro, / socorrei
os que em vós confiam, / fortificai os fracos, / consolai os aflitos, intercedei pelo povo cristão; experimentem vossa assistência / todos os que imploram vosso perpétuo socorro. / Por Cristo Nosso
Senhor. Amém.
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Oração pelas Vocações
Senhor da messe e pastor do rebanho, faz ressoar
em nossos ouvidos o teu forte e suave convite: “Vem
e segue-me”! Derrama sobre nós o teu Espírito, que
Ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir a tua voz.
Senhor, que a messe não se perca por falta de
operários. Desperta as nossas comunidades para a
missão. Ensina a nossa vida a ser serviço. Fortalece
os que querem dedicar-se ao Reino, na vida consagrada e religiosa.
Senhor, que o rebanho não pereça por falta de
pastores. Sustenta a fidelidade dos nossos bispos,
padres e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens
para o ministério pastoral na tua Igreja.
Senhor da messe e pastor do rebanho, chamanos para o serviço do teu povo. Maria, Mãe do Perpétuo Socorro, modelo dos servidores do Evangelho,
ajuda-nos a responder “sim”. Amém!
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Bênção aos Doentes
Cel.: Senhor Jesus Cristo, uni à vossa Paixão, Morte
e Ressurreição, os sofrimentos e as dores de todos os que padecem, dos que vivem na solidão
e de todos os que estão doentes.

Ass.: Senhor, dai-lhes conforto e consolação.
L1: Que eles compreendam, Senhor: não estão sozinhos nesta hora! Continuais presente em suas
vidas, chorando com eles neste momento de
fragilidade e de dor, neles acendendo a chama
da esperança.

Ass.: Dai-lhes força e saúde, Senhor.
L2: Que a nossa caridade fraterna os apoie nesses
momentos difíceis.

Ass.: Senhor, dai força, paciência e serenidade aos
que se dedicam aos doentes com amor e carinho.
Cel.: Ó Deus, Nosso Pai, intercessão de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, abençoe os vossos
26

filhos e filhas aqui reunidos e lembrados, os doentes e todos os que estão sofrendo. Deus Pai
vos dê a sua bênção.

Ass.: Amém.
Cel.: Deus filho vos conceda saúde!
Ass.: Amém.
Cel.: Deus Espírito Santo vos ilumine!
Ass.: Amém.
Cel.: Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso!
Ass.: Amém.
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Cânticos
1. Ó DIVINO CORACÃO
1. Ó Divino Coração,
Insondável abismo de amor,
Atendei a nossa alma que reza
Esta prece tão cheia de dor.

Enviai, Senhor,
Operários à vossa messe,
Pois a messe é grande
E poucos os operários.
2. É com lágrimas de dor
Que pedimos em nossa aflição:
Ó Jesus, atendei com bondade,
Nossa mais fervorosa oração.
3. Nada mais vimos pedir,
Nada mais vos queremos expor;
Vede a messe tão grande das almas
E não há operários, Senhor!
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2. SOCORREI-NOS, Ó MARIA
1. Socorrei-nos, ó Maria,
Noite e dia, sem cessar;
Os doentes e os aflitos,
Vinde, vinde consolar!

Vosso olhar a nós volvei,
Vosso filhos protegei!
Ó Maria, ó Maria, vossos filhos socorrei!

2. Visitai os que padecem,
Aliviando-lhes a dor;
A nós todos volvei, hoje,
Um olhar cheio de amor!
3. Dai saúde ao corpo enfermo,
Dai coragem na aflição.
Sede a nossa doce estrela
A brilhar na escuridão.
4. Que tenhamos, cada dia,
Pão e paz em nosso lar;
E de Deus a santa graça
Vos pedimos neste altar.
5. Nas angústias e receios
Sede, ó Mãe, a nossa luz,
Dai-nos sempre fé e confiança
No amor do Bom Jesus.
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3. Ó MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO
Ó Mãe do Perpétuo Socorro,
ouvi nossa ardente oração
e vinde com amor socorrer-nos
em toda e qualquer aflição!
1. Ó Mãe bondosa e poderosa,
volvei ao mundo o vosso olhar;
e em seus terrores, os pecadores
a paz de Cristo hão de encontrar.
2. Em nossa vida, ó Mãe querida,
jamais nos falte o vosso amor.
Bondosamente, perpetuamente
rogai por nós ao Redentor.
3. Ó Virgem pura, Mãe de ternura,
sem vós quem poderá lutar?
E enfim, um dia, com alegria,
no céu a Cristo contemplar.
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4. MARIA DE NAZARÉ
1. Maria de Nazaré, Maria me cativou,
Fez mais forte a minha fé e por filho me adotou.
Às vezes eu paro e fico a pensar;
E sem perceber me vejo a rezar
E o meu coração se põe a cantar
Pra virgem de Nazaré.
Menina que Deus amou e escolheu
Pra Mãe de Jesus, o Filho de Deus.
Maria que o povo inteiro elegeu
Senhora e Mãe do Céu.
Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Mãe de Jesus.
2. Maria que eu quero bem,
Maria do puro amor. Igual a você, ninguém,
Mãe pura do meu Senhor.
Em cada mulher que a terra criou,
Um traço de Deus Maria deixou,
Um sonho de mãe Maria plantou,
Pro mundo encontrar a paz.
Maria que fez o Cristo falar,
Maria que fez Jesus caminhar,
Maria só viveu pra seu Deus,
Maria do povo meu.
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5. MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)
O Senhor fez em mim maravilhas!
Santo é seu nome!
1. A minh’alma engrandece o Senhor
Exulta meu espírito em Deus,
Meu Salvador.
2. Porque olhou para a humildade de sua serva,
Doravante as gerações
Cantarão os meus louvores.
3. O Poderoso fez em mim maravilhas,
E Santo é o seu nome!
4. Seu amor para sempre se estende,
Sobre aqueles que o temem.
5. Manifesta o poder de seu braço,
Dispersa os soberbos.
6. Derruba os poderosos de seus tronos,
E eleva os humildes.
7. Sacia de bens os famintos
Despede os ricos sem nada.
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8. Acolhe a Israel seu servidor,
Fiel ao seu amor.
9. Como havia prometido a nossos pais,
Em favor de Abraão
E de seus filhos para sempre.

6. IMACULADA MARIA DE DEUS
Imaculada Maria de Deus,
Coração pobre, acolhendo Jesus!
Imaculada Maria do povo,
Mãe dos aflitos que estão junto à cruz!
1. Um coração que era SIM para a vida,
um coração que era SIM para o irmão,
um coração que era SIM para Deus,
Reino de Deus renovando este chão!
2. Olhos abertos pra sede do povo,
passo bem firme que o medo desterra,
mãos estendidas que os tronos renegam.
Reino de Deus que renova esta terra!
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7. AVE, CHEIA DE GRAÇA
Ave, cheia de graça, Ave, cheia de amor
Salve, ó Mãe de Jesus
A ti nosso canto e nosso louvor.
1. Mãe do Criador,
Mãe do Salvador,
Do Libertador,
Mãe dos oprimidos,
Mãe dos perseguidos,
Dos desvalidos,

Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.
Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.

2. Mãe do boia-fria,
Causa da alegria,
Mãe das mães Maria,
Mãe dos humilhados,
Dos martirizados,
Marginalizados,

Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.
Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.

3. Mãe dos despejados,
Dos abandonados,
Dos desempregados,
Mãe dos pescadores,
Dos agricultores,
Santos e doutores,

Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.
Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.
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4. Mãe do céu clemente,
Mãe dos doentes,
Do menor carente,
Mãe dos operários,
Dos presidiários,
Dos sem salário,

Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.
Rogai.
Rogai.
Rogai por nós.

8. GLÓRIA A DEUS PAI
1. Glória a Deus Pai eu canto,
Porque fez o céu, a terra,
O mar e a mim também!
Eu canto glória a Deus nas alturas,
E para nós eu peço o amor,
A paz e o bem!
2. Glória a Jesus eu canto,
Porque veio ao mundo,
Por Maria, nos salvar!
3. Glória ao Amor eu canto,
Porque vive em mim,
Me ensina amar e a ser feliz!
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9. GLÓRIA
Glória, glória ao Pai criador,
Ao Filho redentor e ao Espírito, glória.
Ao Pai criador do mundo,
Ao Filho redentor dos homens
E ao Espirito de amor
Demos sempre Glória. (bis)

10. ALELUIA
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (bis)
1. Alguém do povo exclama:
Como é grande , Ó Senhor,
Quem te gerou, quem te alimentou!
Jesus responde: Ó mulher, pra mim é feliz
Quem soube ouvir a voz de Deus
E tudo guardou!
2. Nem todo que me diz:
Senhor, Senhor, chega ao Céu!
Mas só quem obedece ao Pai.
Jesus, se a Igreja louva tua Mãe, louva é a ti
E espera que as conduzas
Pela estrada onde vais.
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11. EU VIM PARA ESCUTAR...
1. Eu vim para escutar...
Tua palavra, Tua palavra,
Tua palavra de amor!
2. Eu gosto de escutar...
3. Eu quero entender melhor...
4. O mundo ainda vai viver....

12. SOBE A JERUSALÉM
1. Sobe a Jerusalém, virgem oferente sem igual
Vai, apresenta ao Pai teu Menino
Luz que chegou no Natal.
E, junto à sua cruz, quando Deus morrer ficar de pé.
Sim, Ele te salvou, mas O ofereceste
Por nós com toda fé
2. Nós vamos renovar este Sacrifício de Jesus:
Morte e Ressurreição,
Vida que brotou de sua oferta na Cruz.
Mãe, vem nos ensinar a fazer da vida uma oblação.
Culto agradável a Deus
É fazer a oferta do próprio coração.
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13. EU CANTO LOUVANDO A MARIA
Eu canto louvando a Maria, minha mãe.
A ela um eterno “obrigado” eu direi:
Maria foi quem me ensinou a viver.
Maria foi quem me ensinou a sofrer.
1. Maria, em minha vida, é luz a me guiar,
É Mãe que me aconselha,
Me ajuda a caminhar.
Mãe do Bom Conselho, rogai por nós!
2. Quando eu sentir tristeza,
Sentir a cruz pesar,
Ó Virgem Mãe das Dores,
De ti vou me lembrar.
Virgem Mãe das Dores, rogai por nós!
3. Se um dia o desespero vier me atormentar,
A força da Esperança em ti vou encontrar.
Mãe da Esperança, rogai por nós!
4. Que eu diga a vida inteira
O “Sim” aos meus irmãos.
O “Sim” que tu disseste de todo coração.
Virgem Mãe dos Homens, rogai por nós!
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14. VIRÁ O DIA EM QUE TODOS
Virá o dia em que todos ao levantar a vista
Veremos nesta terra reinar a liberdade! (bis)
1. Minha alma engrandece
O Deus Libertador
Se alegra meu espírito
Em Deus meu Salvador
Pois Ele se lembrou
Do seu povo oprimido
E fez de sua serva a mãe dos esquecidos.
2. Imenso é seu amor, sem fim sua bondade,
Pra todos que na terra
Lhe seguem na humildade
Bem forte é nosso Deus,
Levanta o seu braço
Espalha o seu braço
Espalha os soberbos,
Destrói todos os males.
3. Louvemos nosso Pai, Deus da Libertação
Que acaba com a injustiça,
Miséria e opressão,
Louvemos os irmãos que lutam com valia
Fermentando a história pra vir o grande dia.
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15. CONSAGRAÇÃO A MARIA
Ó Minha Senhora e
Também minha Mãe,
Eu me ofereço
Inteiramente todo a vós,
E em prova de minha devoção,
Eu hoje vou dou meu coração.
Consagro a vós meus olhos,
Meus ouvidos, minha boca.
Tudo o que eu sou,
Desejo que a vós pertença.
Incomparável Mãe,
Guardai-me, defendei-me,
Como filho/a
E propriedade vossa. Amém.
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16. QUANDO TEU PAI REVELOU
O SEGREDO A MARIA
1. Quando teu pai revelou o segredo a Maria
que, pela força do Espírito, conceberia, a ti Jesus,
ela não hesitou logo em responder: Faça-se em
mim, pobre serva, o que a Deus aprouver!
Hoje imitando a Maria que é imagem da igreja,
nossa família outra vez te recebe e deseja,
cheia de fé, de esperança e de amor,
dizer sim a Deus.
Eis aqui os teus servos, Senhor!

Que a graça de Deus, cresça em nós sem cessar!
E de ti nosso Pai venha o Espírito Santo de amor,
pra gerar e formar Cristo em nós.
2. Por um decreto do Pai ela foi escolhida para
gerar-te, ó Senhor, que és origem da vida; cheia
do Espírito Santo no corpo e no coração foi quem
melhor cooperou com a tua missão. Na comunhão
recebemos o Espírito Santo e vem contigo Jesus
o teu Pai sacrossanto; vamos agora ajudar-te no
plano da salvação: Eis aqui os teus servos, Senhor!
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3. No coração de Maria, no olhar doce e terno,
sempre tiveste na vida um apoio materno.
Desde Belém, Nazaré, só viveu para te servir;
quando morrias na cruz tua mãe estava ali.
Mãe amorosa da igreja quer ser nosso auxílio.
Reproduzir no cristão as feições de teu filho.
Como ela fez em Caná, nos convida a te
obedecer: Eis aqui os teus servos, Senhor!
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Venha nos conhecer
Localizado no estado do Rio de Janeiro, o Santuário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi
inaugurado em 1955 e se tornou um lugar de peregrinação de romeiros de todo o Brasil, principalmente no dia 27 de junho, em que se comemora
a Festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.

Venha você também nos fazer uma visita!
Av. Santo Afonso, 208 – Parque Rosário
CEP: 28027-141 - Campos dos Goytacazes – RJ
Fone: (22) 2722-0988 - Fax: (22) 2733-0026
E-mail: santuario@santuarioperpetuosocorro.org.br
Site: www.santuarioperpetuosocorro.org.br
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