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Ícone  
é o nome dado a uma pintura que, não sendo 
apenas um quadro ou uma obra de arte, é 
carregada de significados sagrados e leva seu 
observador à oração.  

 

O Ícone  
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é formado 
por quatro figuras:  

Nossa Senhora, o Menino Jesus e dois arcanjos.  



A aparição dos arcanjos com uma lança e a cruz mostram 
ao Menino Jesus os instrumentos de sua Paixão.  
Assustado corre aos braços da Mãe.  
Por causa do movimento brusco desamarra a sandália. 
Maria o acolhe com ternura e lhe transmite segurança.  
O olhar de Nossa Senhora não se dirige ao Menino, mas a 
nós.  
Porém, sua mão direita nos aponta Jesus, o Perpétuo 
Socorro. As mãos de Jesus estão nas mãos de Maria.  
Gesto de confiança do Filho que se apóia na Mãe.  
Na riqueza de seus símbolos, o ícone bizantino tem ainda 
muito a revelar. 

 



 
 

ABREVIATURA  
DE  

“ARCANJO  
SÃO MIGUEL” 

Ele apresenta a 
lança, a vara com a 

esponja e o cálice 
da amargura. 
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ABREVIATURA  
DE  

“ARCANJO GABRIEL” 

Ele segura a cruz e 
os cravos, 
instrumentos da 
morte de Jesus 
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ABREVIAÇÃO 
GREGA  

 
 

de 
  

“Mãe de Deus” 
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ABREVIAÇÃO 
 
 

de 

  

Jesus Cristo 
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ESTRELA  
no véu de Maria 

 

é a estrela-guia, que 
nos conduz como 

conduziu os reis 
magos, ao encontro 

com Jesus. Que 
nos   guia no mar da 

vida até o porto da 
salvação. 
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OS OLHOS DE MARIA 
 

grandes, voltados 
sempre para nós, a 
fim de acolher-nos 

e ver todas as 
nossas 

necessidades. 
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A BOCA DE MARIA 
 

guarda silêncio.  

Ela que falava pouco, 
mas comunica muito 
a partir do seu olhar 

sereno.  

Guarda tudo em seu 
coração. 
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TÚNICA 
VERMELHA 

 

distinguia  
as virgens  

do tempo de  
Nossa Senhora.  
Sinal de pureza, 

mas também  
da força da fé. 
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MANTO AZUL 
 

referência das mães 
daquela época.  

Maria é  
a virgem-mãe  

de Deus... 
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AS MÃOS DE JESUS 
 

apoiadas nas mãos 
de Maria, 

significando 
confiança total. 
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A MÃO ESQUERDA 
DE MARIA 

 sustenta Jesus.  

A mão que apóia, 

 acolhe e protege 

 aqueles que, 

nos sustos da vida, 

 correm para 

os braços da Mãe. 
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A SANDÁLIA DESATADA 

Nos desesperos da vida, 
assustados pelas 

dificuldades e medos, 
corremos o risco de 

perder-nos.  

Mas resta ainda um fio 
que nos une à salvação. 
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O CENTRO DO ÍCONE 

Maria,  

ao mesmo tempo  

que nos acolhe  

com seu olhar,  

com a mão aberta  

nos indica Jesus Cristo 
como nosso redentor, 

nosso Perpétuo Socorro. 
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O FUNDO 

todo do quadro é 
dourado e dele saem 

reflexos ressaltando as 
roupas e simbolizando a 

alegria do céu, para 
onde caminhamos 

levados pelo Perpétuo 
Socorro de Maria. 
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Oração à Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
Senhora do Perpétuo Socorro, 
  
Que dirigis o olhar e a atenção a todos quantos vos buscam, estendei vossa 
mão para que possa encontrar apoio e segurança como o vosso Divino Filho, 
o menino Jesus. 
Mãe querida carregai-me no colo quando me assustar diante das cruzes da 
vida. 
Quando meus pés tropeçarem e minhas sandálias escorregarem, sede o fio 
de esperança a quem possa recorrer. 
Que o meu olhar repouse em vosso olhar e meu coração no vosso coração. 
Sois a estrela a me guiar e que em vosso silêncio eu aprenda a aquietar meu 
coração. 
Vós indicais Jesus Cristo como Redentor, o nosso Perpétuo Socorro, de quem 
sois eterna Mãe. 
Amém 

 


