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III SEMANA 

 Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Consolação 

Esta devoção mariana vem dos tempos dos Santos Apóstolos. Após a morte e ressurreição de Jesus, 

eles tinham Maria por verdadeira Mãe e Mestra consumada na ação do Espírito Santo, o consolador 

prometido. Maria é a própria consoladora do espírito, a fortaleza que reconforta os sofredores, o porto 

seguro dos aflitos. A antiga tradição narra que em suas aflições Santa Mônica sempre recorreu à Nossa 

Senhora. Primeiro com as desolações provocadas por seu marido. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora da Consolação – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora das Dores 

Acompanhar Nossa Senhora em todas as fases de sua vida terrestre, admirar os altos desígnios de 

Deus na pessoa sacrossanta de sua Mãe é sempre delícia para um coração devoto à SS. Virgem. Mais 

apropriada não podia ser a nossa meditação das dores, senão ocupando-nos com os sete dolorosos 

lances de sua existência terrena, ou propriamente “as sete dores”, a saber: 

 Ave Maria 

Nossa Senhora das Dores – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora de Fátima 

Em todo o Portugal e em todos os pa¡ses do mundo, particularmente no Brasil, tem-se criado, no 

decorrer da hist¢ria, fortes ra¡zes à devoção a Nossa Senhora de Fátima. O início e características 

desta devoção muito de semelhante tem à de Nossa Senhora de Lourdes. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora de Fátima – Rogai por nós! 

 

http://www.cot.org.br/igreja/ns-consolacao.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-dores.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-fatima.php
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Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Glória  

Embora sejam representadas de maneiras diferentes, trata-se da mesma festa litúrgica em que a Igreja 

celebra a glorificação de Maria, assunta ao Céu, coroada como Rainha da Glória. Por isso é 

representada trazendo uma coroa na cabeça, um cetro na mão e nos braços o Menino Jesus. Sua 

devoção chegou até nós pelos colonos portugueses, que em 1503, construíram em Porto Seguro a 

primeira igreja a ela dedicada. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora da Glória – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora das Graças 

O ano de 1830 ficou marcado pela manifestação da Imaculada Virgem Maria que, do Céu veio trazer-

nos o seu retrato da Medalha bendita, à qual por causa dos seus prodígios e milagres, o povo cristão 

deu o título de Milagrosa. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora das Graças– Rogai por nós! 

 

 

 

 

 

 

http://www.cot.org.br/igreja/ns-gloria.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-gracas.php

