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 V – SEMANA 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora dos Navegantes 

Consta que o início da devoção à Nossa Senhora dos Navegantes originou-se na Idade Média por 

ocasião das Cruzadas, quando os cristãos invocavam a proteção de Maria Santíssima. Sob o título de 

“Estrela do Mar”, rogavam sua proteção os cruzados que faziam a travessia pelo Mar Mediterrâneo em 

direção à Palestina. + a padroeira não só dos navegantes, mas também de todos os viajantes. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora dos Navegantes– Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora das Neves 

No século IV vivia em Roma um ilustre descendente de nobre família romana, o qual, não possuindo 

herdeiros, resolveu em combinação com a esposa consagrar sua imensa fortuna à glória de Deus. 

Estava pensando seriamente no assunto, quando a Rainha do Céu, com o Menino Jesus no colo, 

apareceu-lhe em sonhos e disse-lhe: – “Edificar-me-eis uma basílica na colina de Roma que amanhã 

aparecerá coberta de neve”. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora das Neves– Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

Pouco se sabe a respeito da autoria artística do quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, apesar 

de conhecidíssimo pelos católicos do mundo inteiro. Segundo especialistas, há forte indício que o artista 

seja grego, pois as inscrições estão neste idioma. Esta pintura deve ter sido executada no período 

compreendido entre os séculos XIII e XIV. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

http://www.cot.org.br/igreja/ns-navegantes.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-neves.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-perpetuo-socorro.php
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Nossa Senhora Rainha 

Nossa Senhora, verdadeira Mãe de Jesus Cristo, Rei do Universo, é invocada hoje com o título de 

Rainha do Céu e da Terra. Antigamente a festa da realeza de Nossa Senhora era celebrada no dia 31 

de maio. 

A liturgia sagrada já invoca a Mãe de Deus com os títulos de Rainha dos Anjos, dos Patriarcas, dos 

Profetas, dos Apóstolos, dos Mártires, dos Confessores, das Virgens, de todos os Santos, Rainha 

Imaculada, Rainha do Santíssimo Rosário, Rainha da Paz e Rainha Assunta ao Céu. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora Rainha– Rogai por nós! 

 

 

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

