
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Ícone do Amor

Conforme a lenda foi São Lucas, evangelista, que 

pintou um ícone. 

O culto do ícone do Perpétuo Socorro começou na 

ilha de Creta. Depois ele foi roubado e levado a Roma, 

e colocado na igreja São Mateus, no ano de 1499. 

Durante a invasão de Napoleão, em 1798, a igreja foi 

destruída e o ícone ficou sobre a guarda dos padres 

agostinianos. 

A Congregação dos Missionários Redentoristas, 

fundada por Santo Afonso, em 1732, construiu a casa 

do noviciado no terreno da antiga igreja São Mateus. 

Sabendo da presença do ícone nesse lugar, o padre 

Geral Nicolau Mauron, em 1865, pediu ao papa Pio IX, 

que deixasse o ícone voltar ao lugar onde foi venerado 

por 300 anos. O papa permitiu com a seguinte 

recomendação: “Fazei-a conhecida no mundo inteiro”. 

Hoje o ícone original está na igreja Santo Afonso de 

Ligório, em Roma, e o culto da Mãe do Perpétuo 

Socorro está espalhado por todos os continentes. A 

Mãe do Perpétuo Socorro é a padroeira das Santas 

Missões Redentoristas.

No ano de 2015/2016 celebramos o Jubileu dos 150 

anos da presença do ícone nas mãos dos Missionários 

Redentoristas, com o lema: “Mãe do Perpétuo Socorro, 

ícone do Amor”.

história do ícone

A palavra “ícone”, vem do grego “eikón”, e significa 
“imagem”. O ícone é a representação, em forma de 
pintura, da mensagem escrita por palavras nos 
Evangelhos.  

A base bíblica do ícone encontramos nas palavras 
de Jesus: ‘‘Quem me viu, viu o Pai’’ (Jo 14,9). 

Os temas da iconografia são: Cruz ortodoxa, 

Jesus Cristo, Anjos, Santos, festas religiosas. Maria 

é apresentada em quatro tipos de ícones: Orante, 

do Caminho, da Ternura e da Paixão. 

significado do ícone 

novena perpétua
Uma das formas mais populares da devoção a 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é a Novena 
Perpétua. Geralmente é celebrada nas quartas-
feiras. 

Consiste na escuta da Palavra de Deus, 
apresentação dos pedidos e agradecimentos pelas 
graças alcançadas, a oração perante o ícone e a 
bênção pela imposição das mãos.  

A Novena começou a 11 de julho de 1922, na 
igreja de Santo Afonso, em São Luiz, nos Estados 
Unidos. 

www.mariologiapopular.blogspot.com
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letras gregas personagens
Título do ícone. Duas palavras que 

significam: “Mãe de Deus” Lc 1,31-35; 

Gl 4,4.

A abreviatura que significa “Arcanjo 

Miguel”. Este nome em hebraico 

designa: ‘‘Quem como Deus’’.

A abreviatura que significa “Arcanjo 

Gabriel”. Este nome em hebraico 

designa: ‘‘Deus é minha proteção’’.

A abreviatura que significa “Jesus 

Cristo”. Este nome em hebraico 

designa: ‘‘Deus é salvação’’. Lc 1,31.

cores
O fundo dourado lembra eternidade e a 

ressurreição. O livro Ap 21,15-21 

apresenta a cidade de Jerusalém 

Celeste com a praça de ouro onde tudo 

acontece.

Azul é cor do céu e lembra o mistério 

divino, e a maternidade. Refere-se a 

anunciação quando ela foi coberta do 

céu Lc 1,35.

Vermelho é cor do sofrimento e da 

virgindade. A túnica vermelha de Maria 

lembra-nos a dor interior dela, assim 

como anunciava Simeão em Lc 2,35. 

Marrom simboliza a vida terreste, 

humana. Jesus veste o manto marrom;  

pois Ele assumiu a vida humana Lc 2,12.

Verde simboliza divindade e a 

esperança. A túnica de Jesus é verde 

pois Ele é a esperança da vida eterna. 

1Cor 15,19.

Maria e Menino Jesus estão no centro do 

ícone. Maria, Mãe de Jesus está com 

cabeça inclinada para Jesus num gesto 

de escuta d´Aquele que nos socorre com 

sua Palavra e seus gestos. Jesus é o 

nosso Redentor e Perpétuo Socorro. Lc 

10,30-37.

Arcanjo São Miguel segura os 

instrumentos da paixão: a lança, vara com 

esponja e cálice. Na Bíblia é reconhecido 

como protetor do povo (Dn 12,1) que luta 

contra o mal Ap 12,7-8.

Arcanjo São Gabriel segura a cruz e os 

cravos. Ele anuncia a Boa Nova  para 

Maria (Lc 1,26-31) e pastores (Lc 2,8-14). 

Consola Jesus (Lc 22,43), anuncia a 

ressurreição (Mt 28,5-6) e futura vinda 

de Jesus At 1,10. 

gestos
Os olhos de Maria estão abertos e 

voltados sempre para nós, seus filhos (Jo 

19,26-27). Ela vê as nossas necessidades 

Jo 2,1-11.

A boca e os lábios de Maria são 

pequenos e fechados. É a mulher da 

escuta e do silêncio. Ela é a bela noiva no 

livro do Cântico dos Cânticos 4,1-11.

A mão esquerda segura e serve como 

apóio para Jesus. O trono de Salomão 

(2Cr 9, 17) prefigura a Maria chamada de 

‘Trono de Sabedoria’.  

A mão direita aponta para Jesus nosso 

Caminho (Jo 14,6). A Ele devemos escutar 

(Jo 2,5). As mãos de Jesus apoiam-se na 

mão de Maria Lc 2,6-7. 

símbolos
A estrela guiou os magos para Belém 

(Mt 2,9) e nos conduz para Jesus 

(Mt 2,2). No Ap 12,1 Maria é coroada de 

doze estrelas. 

A sandália desatada simboliza aliança de 

Jesus com a humanidade (Rt 4,7). Só 

Jesus é Redentor, Mt 3,11. 

A faixa vermelha era usada pelos reis. 

Jesus é Rei (Lc 23,37). Simboliza a união 

entre a humanidade e a divindade de 

Jesus, Flp 2,7. 
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