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Títulos de N. Senhora 

Em 580 D.C., o capitão Maurício, desviado pelos ventos, chegou a uma aldeia calabresa, na Itália. O 

monge foi-lhe ao encontro e lhe disse: “Não foram os ventos que te conduziram para cá, mas Nossa 

Senhora, para que tu – uma vez Imperador – lhe construas um templo”. Em 582, Maurício tornou-se de 

fato Imperador e, cedendo à insistência do monge, decretou a construção do Santuário, que bem 

depressa chegou ao término. 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora de Salette 

Nossa Senhora apareceu em 19 de setembro de 1846 nos Alpes Franceses apareceu a dois 

pastorzinhos, a que eles chamaram de Bela Senhora. Apareceu chorando com as mãos cobrindo o 

rosto, sentada numa pedra e quando aproximam-se levanta e diz para as crianças não terem medo e 

lhes diz de sua tristeza por ser obrigada a pedir pelos homens a seu filho Jesus para que não os 

abandone, e estes nem ligam. Fala que o que torna isto mais difícil são os carroceiros juram usando 

nome de seu Filho, as pessoas que trabalham todos os dias da semana e lembra que somente algumas 

pessoas idosas vão à missa e ainda que as pessoas não faziam o jejum da quaresma e que 

reclamavam da colheita blasfema Amém. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora de Salette – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora Aparecida 

Desde o descobrimento do Brasil cultiva-se aqui a devoção de Nossa Senhora. Os portugueses 

descobridores do país tinham-na aprendido e usado desde a infância; os primeiros missionários 

recomendavam e propagavam-na. Aonde se fundavam cidades, construíram-se igrejas em honra de 

Nossa Senhora Aparecida e celebravam-se com grandes solenidades as suas festas… 

 Ave Maria 

Nossa Senhora Aparecida – Rogai por nós! 

 

 

 

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

Nossa Senhora de Assunção 

A festa da Assunção de Nossa Senhora é uma das mais antigas da Igreja. No ano de 600 já a Igreja 

Católica festejava este dia de glória de Maria Santíssima. A festividade de hoje lembra como a Mãe de 

Jesus Cristo recebeu a recompensa de suas obras, dos seus sofrimentos, penitências e virtudes. Não 

só a alma, também o corpo da Virgem Santíssima fez entrada solene no céu. Ela, que durante a vida 

terrestre desempenhou um papel todo singular, entre as criaturas humanas, com o dia da gloriosa 

Assunção começou a ocupar um lugar no céu que a distingue de todos os habitantes da celeste Sião… 

 Ave Maria 

Nossa Senhora de Assunção – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora Auxiliadora 

A festa de Nossa Senhora Auxiliadora foi instituída pelo Papa Pio VII, pelo decreto de 16 de setembro 

de 1816, sendo mais uma confirmação brilhante da memorável profecia da Mãe de Jesus: “Eis que me 

chamarão bem-aventurada todas as gerações” (Lc. 1). Instituindo esta festa, a Igreja com isto 

tencionou: a comemorar um dos acontecimentos mais notáveis da história do cristianismo, em que 

Maria de um modo tão patente, mostrou o seu poder, animar os fiéis à confiança na intercessão de 

Maria Santíssima. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora Auxiliadora – Rogai por nós! 

 Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora do Bom Conselho  

A devoção que comemoramos hoje, remonta a Igreja Primitiva, de forma que não temos dados precisos 

sobre sua origem. Tão antiga é a devoção que a Mãe do Bom Conselho é invocada na Ladainha 

Lauretana. Sabemos, contudo, que entre os anos de 432 e 440, o Papa Xisto III mandou construir uma 

Igreja dedicada a Nossa Senhora do Bom Conselho na cidade de Genezzano, Itália, ao lado de um 

convento fundado por Santo Agostinho. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora do Bom Conselho – Rogai por nós! 

http://www.cot.org.br/igreja/ns-assuncao.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-auxiliadora.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-bom-conselho.php

