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 II SEMANA 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora das Candeias  

A festa que a Igreja hoje celebra, tem os nomes de Nossa Senhora das Candeias e Apresentação de 

Jesus Cristo no templo. Hoje o dia da bênção das velas (candeias) e em muitas igrejas, antes da 

celebração da santa Missa, se organiza solene procissão, em que são levadas as velas acesas, 

símbolo de Jesus Cristo que, apresentado a Deus no templo de Jerusalém, pelo santo velho Simeão foi 

saudado, como a luz que veio para iluminar os povos. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora das Candeias – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora do Caravaggio 

No princípio do século XV vivia em Caravaggio, lugarejo a 38 km de Milão, na Itália, uma jovem muito 

piedosa chamada Giannetta Vacchi, muito devota de Nossa Senhora. Não deixava passar um só dia 

sem se recomendar à Mãe de Deus. Contra sua vontade, casou-se com Francisco Varoli, que se 

transformou em verdadeiro carrasco. Ela suportava as calúnias, insultos e espancamentos. No dia 26 

de maio de 1432, o marido agrediu-a de forma ainda mais brutal. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora de Caravaggio – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora do Carmo 

A festa de Nossa Senhora do Carmo prende-se intimamente à Ordem Carmelitana, cuja origem 

remonta aos tempos antigos, envolvidos em nuvens de venerandas lendas. A Ordem dos Carmelitas 

tem por propósito especial o culto da Mãe de Deus, Maria Santíssima, e pretende ter origem nos 

tempos do profeta Elias. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora do Carmo – Rogai por nós! 

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

Nossa Senhora da Conceição Imaculada 

Com as palavras “Maria Concebida Sem Pecado” confessamos, que Maria, por uma exceção especial, 

em virtude dos futuros merecimentos de cristo, desde o primeiro instante de sua vida ficou isenta do 

pecado original e revestida foi da graça santificante. Não é assim com as outras criaturas humanas. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora da Conceição – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Conceição Montesina 

No ano de 1854, a 08 de Dezembro, foi proclamado pelo Santo Padre, o Papa Pio IX o “Dogma da 

Imaculada Conceição da Virgem Maria”. Em 1865 como fluxo de romeiros aumentava, foi necessário 

ampliar a Capela. Após a chegada dos italianos que se deu em 1889 a 1896, a Sagrada Imagem 

passou a ser vista com uma coroa simples e ser chamada de Virgem Montesina. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora da Conceição Montesina      – Rogai por nós! 

 

 

 

 

 

http://www.cot.org.br/igreja/ns-conceicao-imaculada.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-conceicao-montesina.php

