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EDITORIAL 

Conheça a História e a 
Tradição do Ícone de Nossa 
Senhora do Perpétuo 
Socorro.

Dulcíssima esperança, nossa Perpétuo Socorro!

Você sabe qual o signifi cado 
deste Ícone? 

Como os Redentoristas 
perpetuam o culto e a 
devoção a Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro?

Dicas de Leitura.
Pra você rezar.

A Congregação do Santíssimo 
Redentor nasceu sob o amparo materno 
de Maria. Santo Afonso foi um fi el devoto 
da Virgem e a ela sempre recorria em suas 
preces. Afonso a chamava de Dulcíssima 
Esperança. Maria Santíssima sempre esteve 
em seu coração e, consequentemente, em 
suas canções, escritos e pregações! De Afonso 
aprendemos: “O fi el devoto de Maria nunca 
se perde”! É nesse amor que nasce e se 
desenvolve nossa Congregação. 

A missão de propagar o ícone bizantino 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
confi ada por Pio IX aos Redentoristas, foi 
acolhida com fervor por toda a Congregação. 
Disse o Papa, em Janeiro de 1866: “Fazei-a 
conhecida no mundo inteiro”! Em breve 
estaremos celebrando os 250 desse gesto de 
confi ança do papa.

Sendo enviados aos mais pobres e 
abandonados, os missionários Redentoristas 
apresentam Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro como aquela que nunca desampara 
seus fi lhos e fi lhas. O ícone retrata o olhar 
sereno e acolhedor de Maria ao tomar seu 
Filho Jesus nos braços, mostrando que Nele 
está nossa Salvação. 

Anunciar o Perpétuo Socorro de 
Maria é, para todos os redentoristas, um dom 
recebido da santa Igreja que se faz missão 
junto das pessoas que clamam pelo amparo 
de tão querida Mãe. A novena perpétua é 
uma efi caz ação missionária dos redentoristas 
que reúne o povo para louvar e agradecer o 
Perpétuo Socorro da Mãe de Deus. 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
é, para a Congregação Redentorista, amparo 
e modelo de perseverança. Ela nos socorre e 
nos inspira na Missão!

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, 
nossa Dulcíssima Esperança, rogai por nós!

Pe. Anísio Tavares, C.Ss.R.
Seminário Santo Afonso - Aparecida, SP
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O milagroso ícone

O milagroso ícone da Mãe de Deus, sob 
o título de Perpétuo Socorro, foi venerado até 
o século XV na ilha de Creta. Naquela época 
um negociante da ilha furtou o sagrado ícone, 
escondeu em suas bagagens e procurou no 
porto um navio a fi m de escapar às pesquisas.

Depois duma navegação perigosa, na 
qual Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
preservou de inevitável naufrágio o navio, em 
que ia o quadro, o negociante chegou a Roma, 
onde morreu poucos dias depois, na casa 
de um amigo. Antes de morrer lhe revelou 
como havia furtado o quadro venerável 
num santuário de Creta, suplicando-lhe que 
o oferecesse à veneração pública num dos 
templos de Roma. Porém, seu amigo, detido 
pelo respeito humano, não cumpriu o sagrado 
encargo, e conservou o ícone em seu poder.

A Santíssima Virgem apareceu-lhe 
por três vezes, ordenando-lhe que expusesse 
sua imagem ao culto dos fi éis em alguma das 
igrejas de Roma; aquele homem temerário 
outras tantas vezes negou fazê-lo.

Depois de uma nova aparição, caiu 
enfermo aquele depositário e morreu. A 
viúva obstinou-se em conservar em sua casa o 
precioso quadro. Para levá-la ao cumprimento 
da divina vontade, foram necessárias mais 
admoestações. Nossa Senhora tornou a 
aparecer ainda três vezes a uma fi lhinha 
menor, ordenando-lhe que dissesse à sua mãe 
que a Virgem do Perpétuo Socorro queria 
fosse sua imagem publicamente venerada no 
templo situado no Monte Esquilino.

O templo indicado pela Santíssima 
Virgem era o de São Mateus, que estava a 
cargo dos padres Agostinianos. Dessa vez 
cumpriram-se as ordens da Mãe de Deus. 
A imagem de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro foi venerada no referido templo de 
São Mateus durante o decurso de trezentos 
anos.

No princípio do século XIX o templo 
de São Mateus foi destruído pela revolução e, 
com o templo, desapareceu a santa imagem 
que se conservou oculta durante sessenta 
anos. Em 1866, uma série de acontecimentos, 
evidentemente dirigidos pelo dedo da 
providência, teve como resultado o 
descobrimento da sagrada imagem. O Papa 
Pio IX, que depois se tornou oblato da 
congregação, dispôs que o ícone de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro fosse colocado 
na Igreja de Santo Afonso Maria de Ligório, 
edifi cada na área do antigo templo de São 
Mateus.

Introdução
Manual da Arquiconfraria

de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

N. Sra do Perp. Socorro e Santos Redentoristas

Igreja Santo Afonso em Roma
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História

Desde então a devoção a Nossa Senhora propagou-se de modo admirável e o culto da 
Virgem milagrosa espalhou-se por toda a parte. A Virgem do Perpétuo Socorro, representada em 
seu ícone, foi coroada. A devoção a Nossa Senhora propagou-se com rapidez prodigiosa entre 
todos os povos católicos, tanto que milhares de igrejas lhe são consagradas ou pelo menos possuem 
uma sua imagem. Muitos fi éis se alistaram na Confraria que à Santa Sé aprouve erigir no ano de 
1871, e a qual já em março de 1876 foi elevada à dignidade de Arquiconfraria com a autorização 
de agregar outras.
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A Virgem da Paixão

Dentro da classificação dos grupos 
temáticos dos ícones, o quadro de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro é caracterizado 
pelos estudiosos da arte sacra como Virgem 
da Paixão. Isso porque toda a sua composição 
e a sua mensagem exprimem a Paixão de 
Jesus, o Redentor do homem. Nessa imagem 
observam-se os Arcanjos com instrumentos 
da Paixão, a agonia do Senhor, a postura 
defensiva do Menino e os rostos cobertos de 
tristeza e dor.

Comparando com os outros ícones 
da Virgem da Paixão, podemos depreender 
que o quadro de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro apresenta elementos iconográficos 
próprios: as estrelas na fonte e não nos ombros; 
e a cor das roupas. Mesmo considerando 
esses aspectos típicos do quadro de Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, quais os traços 
comuns e fundamentais das diversas imagens 
da Virgem da Paixão?

Os ícones da Virgem da Paixão 
costumam representar Nossa Senhora com 
o Menino Jesus nos braços e anjos de cada 
lado segurando os instrumentos da Paixão 
de Jesus. Na cultura brasileira tal título 
assemelha-se ao de “Virgem das Dores” ou 
“Nossa Senhora das Dores”.

P. Eugenio Bisinoto, C.Ss.R.
Santuário Nacional

Aparecida, SP

Significado do Ícone

Nos ícones da Virgem da Paixão, é 
característica a presença dos instrumentos 
da Paixão de Cristo, levados por Anjos ou 
Arcanjos, com uma inscrição latina ou grega 
na parte superior das figuras. Esse tipo de 
ícone retrata o movimento do Menino que 
vê os instrumentos da paixão, assusta-se com 
eles, busca refúgio nas mãos ou nos braços 
da Mãe e deixa ver a planta de um dos pés. 
O Menino move bruscamente a perna ou 
deixa desprender uma sandália, que, por sua 
vez, fica presa por um só de seus cordões. 
A Mãe, que acolhe o Menino com ternura e 
compaixão, olha para frente como se estivesse 
contemplando os sofrimentos de seu divino 
Filho. Outra possível explicação indica que o 
rei, quando fazia aliança com alguém, dava-
lhe a sandália, por isso a sandália solta-se dos 
pés do menino, indicando essa aliança de 
Deus com os seres humanos.

As imagens antigas da Virgem da 
Paixão são muito raras em comparação com 
os outros ícones. As que são atualmente 
conhecidas, que apresentam certa 
antiguidade, são cerca de cem imagens. De 
acordo com estudos feitos, esse tipo de ícone 
mariano originou-se na ilha de Creta e nas 
regiões vizinhas e espalhou-se, sobretudo, 

a partir do século XIV. No Ocidente, essa 
imagem difundiu-se muito em Veneza, na 
Itália.

O ícone da Virgem da Paixão salienta 
a centralidade salvífica da Paixão de Cristo e 
também a bondade da Mãe de Deus, sempre 
pronta a atender as necessidades daqueles 
que a veneram.

O quadro de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro traz belíssima e encantadora 
síntese mariológica em imagem. A Virgem 
Maria aparece como Mãe do Redentor, 
daquele que ela acolhe nos braços, protege 
e acompanha ao longo da vida; e indica aos 
devotos o Cristo, rodeado dos instrumentos 
de sua Paixão e Morte, logo quando criança. 
Ela é também a mãe dos redimidos, daqueles 
que seguem o caminho de Jesus. 

O quadro recebeu um título popular: 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Nele a 
Mãe de Deus aparece olhando com ternura 
e compaixão para seus devotos, pronta 
para socorrê-los e ampará-los em qualquer 
momento. Em 1896, Charles de Foucauld já 
dizia: “Este título fica tão bem à Santíssima 
Virgem! Nós, seres humanos fracos e 
vacilantes, precisamos tanto de sua constante 
ajuda”.
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Para estudar e aprofundar o tema, 
sugerimos os seguintes livros:

1. Pe. Eugênio Antônio Bisinoto. Quadro 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro: um 
dos ícones mais conhecidos. Coleção “Cadernos 
Marianos”, Aparecida, Ed. Santuário e Academia 
Marial, 2004.

2. Pe. Antônio Schneider. Nossa Senhora 
do Perpétuo Socorro: história, culto e devoção. 
Aparecida, Ed. Santuário, 1991.

3. DICIONÁRIO MARIANO. Porto, Ed. 
Perpétuo Socorro, 1988 (Distribuído no Brasil pela 
Editora Santuário). 

4. Pe. Ronoaldo Pelaquin. História de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro em pinturas. 
Aparecida, Ed. Santuário, 2002.
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Dica de Leitura

Expediente

Perpétuo Socorro - Icone

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Brasil

Ainda que o culto e a devoção a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro no Brasil sejam anteriores aos redentoristas, deve-se muito à 
Congregação Redentorista sua propagação. Hoje, a celebração das Novenas Perpétuas é um importante fator de evangelização e de valorização 
da religiosidade popular e as igrejas/santuários recebem cada semana um significativo número de pessoas com um total próximo dos 300 mil.

Aqui colocamos, como exemplo, algumas igrejas e alguns santuários atendidos pelos redentoristas, com o número de novenas e de 
participantes: 

Belém, PA: 16 novenas – aproximadamente 40 mil pessoas.
Curitiba, PR: 17 novenas – aproximadamente 35 mil pessoas.
Goiânia, GO: 15 novenas – aproximadamente 25 mil pessoas.
Campo Grande, MS: 17 novenas – aproximadamente 25 mil pessoas.
Manaus, AM: 14 novenas: aproximadamente 20 mil pessoas.
Teresina, PI: 13 novenas: aproximadamente 15 mil pessoas.
Fortaleza, CE: 7 novenas: aproximadamente 2.500 pessoas
Araraquara, SP: 8 novenas: aproximadamente 7 mil pessoas.
Campos, RJ: 3 novenas: aproximadamente 3.000 pessoas.
Campina Grande-PB: 6 novenas: aproximadamente 4 mil pessoas.

Um aspecto que chama atenção é o fato que na América Latina a “novena perpétua” é forte somente no Brasil.

1º Dia:
Bondosa Mãe do Perpétuo Socorro, vós que experimentastes as angústias desta vida, acolhei o 

meu pedido. Vós sois mãe e tendes o desejo de socorrer a todos. Aqui está alguém que é pecador, mas 
que recorre a vós. Bondosa Mãe, socorrei-nos sem demora. Ave, Maria...

2º Dia:
Mãe do Perpétuo Socorro, ajudai-nos a ser sempre de Deus. Tudo passa como vento, só Deus 

permanece. Eu quero ser de Deus e por isso vos suplico: Socorrei-me nesta vida. Ajudai-me a não 
perder Deus nos sofrimentos e nas necessidades. Bondosa Mãe, aumentai a nossa fé e confiança e 
socorrei-nos com vosso amor. Ave, Maria...

3º Dia:
Bondosa Mãe, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, compreendestes e sempre fizestes o que 

Deus queria. Afastai de mim a dureza do coração, o orgulho e o egoísmo de pensar só em mim. 
Ajudai-me, bondosa mãe, a seguir a vontade de Deus e concedei-me as graças de que necessito. Ave, 
Maria...

4º Dia:
Mãe de Jesus e minha mãe, dai-me um coração generoso para ajudar o próximo, um coração 

misericordioso para perdoar sempre, humilde e manso, para carregar e suportar suas fraquezas. Jesus 
disse que sempre faço a ele o que faço aos outros, por isso ajudai-me a melhor amar a Deus e meus 
irmãos. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-me nesta graça que vos peço. Ave, Maria...

5º Dia:
Bondosa mãe, assim como vivestes com José em sua casa de Nazaré, ajudai-me a viver em 

minha casa e em minha família.
Concedei-me amar meus irmãos e aceitar cada um em seu jeito de ser. Dai-nos a paz, a 

compreensão, a bondade, a alegria para que o espírito de Jesus permaneça sempre conosco. Bondosa 
mãe, pedi a Ele por todos nós. Ave, Maria...

6º Dia:
Pode a mãe esquecer seu filho? Eu sei, ó Maria, que não nos esqueceis, mas tenho medo de eu 

me esquecer de vós. Peço-vos nunca perder a Deus, nem minha fé e sempre confiar em vós. Ó Maria, 
feliz de quem vos conhece e a vós recorre, como o filho recorre a sua mãe. Ajudai-me em minha prece. 
Amém. Ave, Maria...

7º Dia:
Ó Maria, sempre fizestes tudo o que Deus vos pediu. Para que eu também seja assim, ajudai-

me a ouvir a Palavra de Deus, a meditar e viver o que Jesus ensinou. Atendei meu pedido nesta novena 
e não deixeis que eu fique acomodado na vida. Amém. Ave, Maria...

8º Dia:
Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, quantas vezes me torno orgulhoso, vaidoso, 

confiante demais nas coisas que passam. Tudo isso pode ocupar o lugar de Deus em meu coração. 
Maria, livrai-me desta tentação de trocar Deus pelas coisas da terra e descuidar da casa de Deus em 
mim. Bondosa mãe, socorrei-me com a graça de vosso filho Jesus. Ave, Maria...

9º Dia:
Quantas vezes, ó Maria, meu coração fica triste, atribulado, cheio de dúvidas e angustiado. 

Isso acontece porque não me recolho no silêncio da oração e nem procuro ver o que Deus quer de 
mim. Ainda não sei escutar Deus. Maria, peço-vos a graça de acreditar que Deus me ama sempre, 
mesmo na dor e na incerteza. Amém. Ave, Maria...

Devoção

Pra você rezar
Novena a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro


