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 IV – SEMANA 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Guia 

Sob o aspecto histórico o título de Nossa Senhora da Guia tem sua origem na Igreja Ortodoxa, onde a 

Santíssima Virgem é invocada sob o nome “Odigitria”, que significa “Condutora”, “Guia” de Jesus desde 

a infância até o início de sua vida pública, consequentemente invocada como guia e protetora do povo 

de Deus. São diversos os locais onde Nossa Senhora da Guia passou a ser venerada. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora da Guia – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora dos Impossíveis 

O título de Nossa Senhora dos Impossíveis vem do fato de ter acontecido com Nossa Senhora três 

coisas humanamente impossíveis, a saber: 

Maria concebida sem pecado original 

Maria Virgem e Mãe 

Maria Mãe de Deus 

Na Serra do Lima, paróquia de Patú – diocese de Mossoró – no Rio Grande do Norte, existe o santuário 

de Nossa Senhora dos Impossíveis, onde todos os anos ocorrem milhares de romeiros de toda parte do 

Brasil. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora dos Impossíveis – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora de Lourdes 

Lourdes é uma cidade situada no Sudeste da França, pertencente à diocese de Tarbes; dos santuários 

marianos, um dos mais frequentados. 

Segundo as declarações de Bernadete Soubirous, menina de 14 anos, filha de pobre moleiro do lugar, 

teve ela na gruta de Massabielle 18 aparições de Nossa Senhora, das quais a primeira foi em 11 de 

fevereiro de 1858 e a última em 16 de julho do mesmo ano. 

http://www.cot.org.br/igreja/ns-guia.php
http://www.cot.org.br/igreja/nsaimpossiveis.php
http://www.cot.org.br/igreja/ns-lourdes.php
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 Ave Maria 

Nossa Senhora de Lurdes – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Luz  

A devoção à Nossa Senhora da Luz nasceu em Portugal, no período em que este Reino empenhava-se 

na realização das viagens marítimas e na conquista da -frica. 

O protagonista do culto à Nossa Senhora da Luz, chamava-se Pero Martins, natural de Carnide, 

povoado próximo à Lisboa. Pero Martins, participou das viagens à -frica em busca de aventuras e 

riquezas, mas por volta de 1459 caiu prisioneiro nas mãos de piratas árabes. 

A sua liberdade só seria restituída mediante o pagamento de um resgate. Ninguém se interesso em 

pagar seu resgate. Ficou abandonado na prisão sofrendo todo tipo de humilhação e crueldade. 

 Ave Maria 

Nossa Senhora da Luz – Rogai por nós! 

Mês de Maio – Rezando com Nossa Senhora 

Nossa Senhora da Medalha Milagrosa 

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 da Medalha Milagrosa – Rogai por nós! 

 

 

 

 

 

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

