
 

 
 

Sociedade das Ciências Antigas 

 
A Beatíssima Virgem Maria 

 
Principais Manifestações de sua Misericórdia 

 
Maria se mostra como Mãe de Misericórdia no que diz respeito à “saúde dos enfermos, refugio dos 
pecadores, consoladora dos aflitos, socorro dos cristãos”. Esta gradação exprimida na ladainha, e 
muito representativa, pois mostra que Nossa Senhora exerce a Misericórdia em relação àqueles que 
sofrem em seus corpos para curar a alma, e que em seguida os consola nas aflições e os fortifica no 
meio das dificuldades que têm para superar. Nada nas criaturas é ao mesmo tempo mais elevado e 
mais acessível a todos, mais prático e mais doce para os reerguer do que a doença e sua 
recuperação. 
 
Saúde dos enfermos 
 
Cura principalmente as quatro feridas espirituais, que são as conseqüências do pecado original e dos 
pecados pessoais, feridas da Concupiscência, Imperfeições, Ignorância e Malícia. 
 
Cura a Concupiscência ou a cobiça que está na sensibilidade, amortecendo o ardor das paixões, 
quebrando os hábitos criminosos. Faz com que o homem comece a queres mais fortemente o bem 
para afastar os maus desejos e também fique insensível a embriagues das honras e o atrativo das 
riquezas. Assim ela cura “a Concupiscência da carne e dos olhos”. 
 
Traz remédio às feridas das Imperfeições que é a fraqueza em relação ao bem, a preguiça espiritual. 
Ela dá a vontade à constância para aplicar a virtude e desprezar os atrativos do mundo para se 
lançar nos braços de Deus. Fortalece os que titubeiam e reergue os que caem. 
 
Dissipa as trevas da Ignorância, fornece os meios para abandonar o erro. Lembra as verdades 
religiosas, ao mesmo tempo, tão simples e tão profundas exprimidas no Pai Nosso. Com isto 
esclarece a inteligência e a eleva a Deus. Santo Alberto o Grande que dela recebera a luz para 
perseverar em sua vocação e superar as armadilhas das trevas, disse muitas vezes que Ela protege 
os homens dos desvios que lhes tiram a retidão e a firmeza do julgamento, que os cura da lassidão 
na procura da verdade e que os leva a um conhecimento profundo das coisas divinas. Ele mesmo, 
em seu “Mariale” fala de Nossa Senhora com uma espontaneidade, uma admiração, um frescor, 
uma abundância que raramente se encontra em um homem de estudo. 
 
Enfim Ela cura a ferida espiritual da Malicia, compelindo para Deus as vontades rebeldes, tanto 
com tenros avisos, como com severas repreensões. Por sua doçura detém os desatinos da cólera, por 
sua humildade abafa o orgulho e afasta as tentações do mal. Inspira os homens para que renunciem 
a vingança e se reconciliem com seus irmãos, fazendo-os entrever a paz que se encontra na casa de 
Deus. Em uma palavra, ela cura o homem das feridas do pecado original agravadas pelas faltas 
pessoais. 
 
Refugio dos pecadores 
 
Nossa Senhora é o refugio dos pecadores porque é a mãe de todos os homens. Justamente porque 
afasta o pecado que assola as almas, longe de abominar os próprios pecadores, os acolhe e os 
convida ao arrependimento. Livra-os das cadeias dos maus hábitos pelo poder de sua intercessão. 
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Obtém sua reconciliação com Deus pelos méritos de seu Filho lembrando-os em favor dos 
pecadores. 
 
Consoladora dos aflitos 
 
Nossa Senhora é a consoladora dos aflitos, desde sua vida terrestre. Em relação a Jesus, sobretudo 
no Calvário. Depois da Ascensão, em relação aos Apóstolos, no meio das imensas dificuldades que 
encontraram para a conversão do mundo pagão, Maria lhes obtinha de Deus o espírito de força e 
uma santa alegria no sofrimento. 
 
Durante a lapidação de Santo Estevão, primeiro mártir da Cristandade, Ela o assistia 
espiritualmente com suas preces. Tirava os infelizes de seu abatimento, lhes obtinha a paciência 
para sofrer a perseguição. Vendo tudo o que ameaçava a igreja nascente, resistia firme, guardando 
um rosto sereno, expressão da tranqüilidade de sua alma e de sua confiança em Deus. A tristeza 
nunca tomava conta de seu coração. O que se conhece da força de seu amor a Deus faz pensar, 
dizem os autores piedosos, que Ela permanecia alegre nas aflições, que não se lamentava na 
indigência e na privação, que as injurias não podiam embaciar as graças de sua mansidão. Somente 
por seu exemplo confortava muitos que sofriam e que estavam acabrunhados de tristeza. 
 
O Espírito Santo é chamado Consolador sobre tudo porque faz verter lágrimas de contrição que 
lavam os pecados, angustias e sofrimentos dos homens e restitui a alegria da Reconciliação com 
Deus. Pela mesma razão, Nossa Senhora é a consoladora dos aflitos, fazendo-os chorar santamente 
pelas faltas cometidas. Nas ladainhas de Loreto, estas quatro invocações: saúde dos enfermos, 
refugio dos pecadores, consoladora dos aflitos e socorro dos Cristãos, lembram incessantemente aos 
fieis que Nossa Senhora é a Mãe da Divina Graça, e por isso Mãe da Misericórdia. 
 
RAINHA DAS VIRGENS 
 
Rainha das virgens porque teve a virgindade no mais eminente grau, porque conservou a virgindade 
na concepção, no parto do Salvador e para sempre. Por isso, ela fez as almas compreenderem o 
valor da virgindade, que não é apenas, como o pudor, uma inclinação louvável da sensibilidade, 
mas uma virtude, isto é, uma força espiritual. Ela mostra que a virgindade consagrada a Deus é 
superior à simples castidade, porque promete a Deus a integridade do corpo e a pureza do coração 
por toda a vida. Santo Tomas de Aquino diz que a virgindade está para a castidade assim como a 
munificência para a simples liberalidade, pois ela é um dom por si mesma, que manifesta a perfeita 
caridade. Nossa Senhora preserva as virgens no meio dos perigos, sustenta-as em suas lutas e as 
conduz, se elas são fieis, a uma grande intimidade com seu Divino Filho. 
 
MARIA E AS ALMAS CONSAGRADAS 
 
Qual é o seu papel em relação às almas consagradas? Estas almas são chamadas “as esposas de 
Cristo”. Seu perfeito modelo é evidentemente a Santíssima Virgem. A seu exemplo, devem ter em 
união com Nosso Senhor, uma vida de oração, de reparação ou de imolação pelo mundo e pelos 
transgressores. Elas devem também consolar os aflitos, lembrando o que diz o Evangelho, que o 
consolo que elas levam sobrenaturalmente aos membros sofredores do Cristo, é a Ele que elas 
levam, para fazer-lhe esquecer tantas ingratidões, friezas e mesmo profanações. Por isso a vida 
destas almas deve se esforçar para produzir as virtudes de Nossa Senhora e continuar, em certa 
medida, seu papel em relação a Nosso Senhor e aos fieis. 
  

LADAINHA DE NOSSA SENHORA 
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Na ladainha é invocada Nossa Senhora sucessivamente em cinco prerrogativas distintas que aliás se 
completam sob seus títulos de mãe e de virgem, como obra prima de Deus designada em figuras e 
símbolos, como socorro em toda espécie de aflições e finalmente como rainha por excelência. 
  
Algumas dessas desinências pedem uma palavra de esclarecimento. Espelho de justiça: o termo 
justiça é usado no sentido bíblico de santidade; se diz da Virgem que ela é espelho de justiça por ser 
ela quem melhor reflete a santidade de Deus. O termo vaso, três vezes repetido, tem também 
sentido bíblico. Neste caso parece legítimo dar-lhe a significação de ser, de criatura. Maria é vaso 
espiritual porque é a criatura, a única e singular criatura humana, que foi sempre residência do 
Espírito Santo. É vaso honorífico no sentido de que é digna de toda honra mais do que qualquer 
criatura no céu e na terra. Finalmente como Nossa Senhora nunca deixo de ser devotada aos 
desígnios de Deus, ao seu mais alto desígnio que é a encarnação redentora, se reconhece ser Ela 
animada pela insigne devoção: eis a serva do senhor. Ninguém ignora que a rosa é o símbolo do 
amor. Já que Nossa Senhora é cheia de graça e de amor o homem a proclamou de rosa mística. 
Nossa Senhora protege com força e inteligência de mãe contra a serpente infernal e suas hostes, por 
isso pode ser comparada à uma torre. Ela protege tanto mais firmemente contra os liames do pecado 
porque Ela própria nunca a deu a eles menor alternativa. 
 
Pureza, castidade e proteção estão sempre conexas nas intervenções de Nossa Senhora, por isso é 
torre de marfim. Em seu seio virginal Maria deu ao Filho de Deus a natureza humana, é comparada, 
então, a uma moradia de beleza inestimável: casa de ouro. A arca da aliança abrigava somente as 
Tábuas da Lei, mas Maria abrigou aquele que o céu e a terra não podem conter. 
  
Maria se aproxima de Deus muito mais do que o mais sublime dos anjos já que é mãe de Deus; está 
também mais próxima de Deus porque deu corpo ao Filho de Deus e por isto, se encontra mais 
elevada que os anjos, tem sobre eles autoridade e estes ficam radiantes por serem súditos de seu 
império, e se sentem honrados de executar suas ordens. Ela é verdadeiramente a Rainha dos Anjos. 
Os patriarcas e os profetas que esperavam e anunciavam o Messias, o Redentor da humanidade 
devia inevitavelmente levantar os olhos para a Mãe do Messias, Aquela que finalmente iría 
esmagar a cabeça da Serpente. Esta espera que se prolongou por séculos, começara no coração de 
Adão e Eva, os primeiros pais do gênero humano, logo após o primeiro pecado e o primeiro perdão 
do Pai Celeste. A espera, a esperança e o anúncio profético ficaram mais precisos ao longo do 
Antigo Testamento. E assim os Patriarcas e Profetas anunciaram ao mesmo tempo o Redentor e Rei 
dos reis e a Virgem Santíssima que o traria ao mundo e reinaria à sua direita (Salmo 44: astitit 
Regina a dextris tuis). Com toda a propriedade Maria é invocada como Rainha dos Patriarcas e dos 
Profetas. 
  
Depois ela veio na véspera do dia em que começaria a plenitude dos tempos, na primeira autora que 
precederia imediatamente o dia de nossa libertação, eis que sobre o galho de Jessé uma flor se abria. 
Apareceu enfim no mundo a menininha que os Patriarcas e Profetas tanto esperavam, a filha de 
Joaquim e Ana, a filha de Adão e Eva que não tinha vestígios sequer do pecado dos primeiros pais. 
Ela veio cheia de graça e de santidade, mais santa do que jamais seriam os santos da Igreja do Santo 
dos santos. Ela está na linhagem de santidade só a ela reservada: a santidade de mulher bendita que 
deveria dar a natureza humana a uma alma divina; santidade daquela que podendo dizer a Deus, 
com toda propriedade, meu Filho é introduzida por isso mesmo na intimidade da Trindade muito 
além do que qualquer outra criatura. Situada numa linha de santidade absolutamente própria e 
reservada, por ser tão próxima do Redentor a ponto de ser sua Mãe, é inevitável que ela possua em 
abundância a graça e a caridade que forma os santos. Sua excelência em relação a eles é coisa 
necessária. Foi ela quem melhor penetrou nos segredos do Evangelho, meditou-os em seu coração 
com mais fervor e inteligência que os Apóstolos e os Evangelistas. Eis porque, sem ter pregado o 
Evangelho, é chamada de Rainha dos Apóstolos. Sua união à dolorosíssima paixão de Jesus foi mais 
dilacerante do que os suplícios dos maiores mártires, logo é Rainha dos Mártires. 
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Sem ter nunca celebrado os santos mistérios nem ter confessado a fé à maneira comum dos 
confessores, testemunhou desta fé na presença de Deus, dos anjos e dos bons homens com a força e 
constância da Santa Mãe de Deus; logo é com toda razão que pode ser aclamá-la Rainha dos 
Confessores. Enfim, sua virgindade foi de tal modo humilde, transparente e penetrada de caridade 
para com Deus, que mereceu tornar-se mãe de Deus permanecendo virgem; de algum modo o 
Verbo de Deus se obriga a consagrar a virgindade daquela que lhe dava a natureza humana: 
verdadeiramente Rainha das Virgens e Rainha de todos os Santos. 
 

Senhor, tende piedade de nós, 
Jesus Cristo, tende piedade de nós. 

Senhor, tende piedade de nós, 
Jesus Cristo, ouvi-nos. 

Jesus Cristo, atendei-nos. 
Deus, Pai dos céus, tende piedade de nós. 

Deus Filho, Redentor do mundo, 
Deus Espírito Santo, 

Santíssima Trindade, que sois um só Deus, 
Santa Maria, rogai por nós. 

Santa Mãe de Deus, 
Santa Virgem das virgens, 

Mãe de Jesus Cristo, 
Mãe da divina graça, 

Mãe puríssima, 
Mãe castíssima, 
Mãe imaculada, 

Mãe intacta, 
Mãe amável, 

Mãe admirável, 
Mãe do bom conselho, 

Mãe do Criador, 
Mãe do Salvador, 

Virgem prudentíssima, 
Virgem venerável, 
Virgem louvável, 
Virgem poderosa, 
Virgem benigna, 

Virgem fiel, 
Espelho de Justiça, 
Sede de sabedoria, 

Causa de nossa alegria, 
Vaso espiritual, 
Vaso honorífico, 

Vaso insigne de devoção, 
Rosa mística, 

Torre de David, 
Torre de marfim, 

Casa de ouro, 
Arca da aliança, 

Porta do céu, 
Estrela da manhã, 

Saúde dos enfermos, 
Refúgio dos pecadores, 
Consoladora dos aflitos, 
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Auxílio dos cristãos, 
Rainha dos anjos, 

Rainha dos patriarcas, 
Rainha dos profetas, 

Rainha dos apóstolos, 
Rainha dos mártires, 

Rainha dos confessores, 
Rainha das virgens, 

Rainha de todos os santos, 
Rainha concebida sem pecado original, 

Rainha assunta ao céu, 
Rainha do santo Rosário, 

Rainha da paz, 
 

Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, atendei-nos, Senhor. 
Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. 

Rogai por nós, santa Mãe de Deus. 
Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. 

 
Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais 
a vossos servos lograr perpétua saúde de alma e 
corpo; e que pela gloriosa intercessão da bem- 

aventurada sempre Virgem Maria sejamos livres 
da presente tristeza e gozemos da eterna alegria. 

Por Cristo Nosso Senhor. Amém. 
Amem. 

 
Manifestações da Virgem Maria Invocadas no Brasil 

 
Em princípio, as invocações de Nossa Senhora no Brasil, seguiram os padrões da origem Litúrgica, 
Histórica ou Popular. As primeiras foram criadas pela Igreja Católica e estão relacionadas à 
Liturgia: como por exemplo: Nossa Senhora da Conceição, do Ó, da Guia, da Assunção, Mãe da 
Igreja, etc. As históricas referem-se aos títulos criados durante os vinte séculos do cristianismo e 
geralmente recebem os nomes dos lugares onde seu culto foi iniciado: como por exemplo: Nossa 
Senhora de Caravaggio, Lourdes, Fátima, Guadalupe, Penha de França, Nazaré, Rocio, etc. As de 
origem popular receberam denominações dadas espontaneamente pelos devotos, conforme os ritos 
usados ou as necessidades do momento: como por exemplo: Nossa Senhora da Carpição, Brotas, 
Boa Viagem, Bom Parto, etc. 
 
Origem da Iconografia de Nossa Senhora 
 
Por outro lado, não podemos esquecer que as primeiras imagens da Virgem Maria foram as Virgens 
Orantes das Catacumbas, representadas de pé, rezando com os braços abertos, como era o costume 
nos tempos do Cristianismo Primitivo, ou então em cenas de sua vida, relatadas nos textos bíblicos 
ou Apócrifos. 
 
O grande propagador da Paixão da Virgem Maria foi São Bernardo (1055 – 1133), através das suas 
“Lamentações” e das figuras da Natividade foi Santa Brígida, a quem a Santíssima Virgem lhe 
apareceu no final do século XIV, narrando as cenas mais importantes do nascimento de Jesus. 
Datam ainda, de aquela época as invocações de Nossa Senhora do Rosário, do Carmo, das Mercês, 
assim como as de Nossa Senhora da Soledade, das Angústias e da Piedade, estas duas últimas 
representadas como a Virgem tendo em seus braços o Cristo Morto. O humanismo dos últimos 
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séculos da Idade Media, refletido na mentalidade gótica, transformou a Virgem Maria numa simples 
mãe carinhosa olhando para o Menino Jesus em seu regaço ou a Mãe Dolorosa, de fisionomia 
angustiada e debulhada em lágrimas, junto à cruz onde foi sacrificado o Filho de Deus para salvar a 
humanidade. 
 
Séculos depois tomaram grande incremento as representações da Mãe Santíssima tendo em seu colo 
o Menino Jesus, que abençoa os devotos. Muitas destas efígies eram de estilo bizantino, pintadas 
sobre madeira ou feitas em mosaicos, geralmente hieráticas, esguias e de olhos fixos, copiada, 
segundo a tradição, do retrato da Virgem Maria pintado por São Lucas o Evangelista. Desta forma, 
chegaram até o Brasil as Senhoras das Neves, do Povo, do Perpétuo Socorro, de Monte Claro e de 
Casaluce. No Renascimento as imagens da Mãe Santíssima alcançaram o seu maior esplendor, 
devido às magníficas esculturas e pinturas de gênios como Miguelangelo, Leonardo da Vinci, 
Rafael, Ticiano e outros grandes artistas que retrataram diversos episódios da vida da Virgem. 
 
As imagens executadas depois do século XX são em sua grande maioria esculturas que mostram a 
Virgem em majestade, sentada no trono com seu filho no colo, ambos coroados e segurando o cetro 
ou o globo terrestre. Desta época são os títulos de Nossa Senhora de Montserrat, de Nazaré, da 
Guia, etc. 
 
Iconografia de Nossa Senhora no Brasil 
 
No século XVII, várias devoções que até então estavam restritas ao litoral do território Brasileiro 
começaram a penetrar ao interior através das “Entradas”, da migração pastoril ao longo do Rio São 
Francisco e posteriormente das “Bandeiras”. Entre elas encontravam-se: Nossa Senhora do Carmo, 
do Porto, da Oliveira, de Nazaré, etc. Eram ainda muito veneradas nessa época as Senhoras do 
Rosário e da Lampadosa, protetoras dos escravos africanos e as do Terço e das Mercês, preferidas 
pelos pardos. O estilo barroco, patrocinado pela Igreja e pelos soberanos portugueses, propagou as 
invocações de Nossa Senhora Mãe dos Homens, das Brotas, dos Remédios, do Bom Sucesso, alem 
de aquelas dedicadas aos sofrimentos de Maria, surgindo no século XVIII o título de Nossa Senhora 
das Dores, aprovado pelo papa Bento XIII. No final do período, os temas pastoris influenciados 
pelos enciclopedistas e pela reação à monarquia absolutista criam a imagem da Divina Pastora. 
 
O Brasil do século XIX recebeu as devoções resultantes das aparições da virgem Maria em Salete, 
Lourdes e Pontmain, assim como aquelas trazidas pelos imigrantes italianos: Caravaggio, Pompéia, 
Bom Conselho, Aquiropita, etc. Com a chegada das congregações provenientes da Europa para 
educação da juventude ou expulsas de seus paises pelas perseguições religiosas, diversos oragos 
tais como: Nossa Senhora de Sion, da Divina Providencia, do Sagrado Coração, vieram enriquecer 
o número de invocações no Brasil. 
 
As mais recentes são a de Fátima, que data do primeiro quarto de nosso século, a Rainha dos 
Apóstolos, divulgadas pelas Congregações Palotinas e Paulinas, que se dedicam à imprensa 
católica, Nossa Senhora do Brasil, trazida da Itália em 1930, Nossa Senhora dos Pobres, da 
Confiança e a da Mãe da Igreja, instituída pelo Concílio Vaticano II em 1964. 
 
Iconografia e Geografia 
 
Além dos aspectos acima citados devem ser mencionados os aspectos geográficos do Brasil, pois 
algumas invocações da Virgem Maria são mais comuns no Nordeste e Norte e outras no Sul. 
Geralmente, as mais antigas e as de origem Portuguesa possuem mais devotos nas primeiras regiões 
colonizadas ou nas velhas cidades da região Sudeste, como Santos, São Paulo e Rio de Janeiro, 
enquanto as mais modernas têm maior divulgação no Sul do Brasil. 
 



Artigo – A Beatíssima Virgem Maria                              Sociedade das Ciências Antigas                               7 
 

 

As padroeiras dos pescadores e marinheiros se encontram quase sempre na região litorânea. Nossa 
Senhora da Guia, dos Mares, da Boa Viagem, dos Navegantes, enquanto Nossa Senhora das Brotas, 
protetora dos agricultores e criadores de gado é venerada no interior do país. Na Bahia merecem 
menção especial àquelas que são sincretizadas com os orixás afro-brasileiros, tais como: Nossa 
Senhora da Conceição e Candeias. Em Goiás e Triângulo Mineiro, predominam a Virgem da 
Abadia, enquanto na zona da mineração as mais comuns são: Nossa Senhora da Assunção, Carmo, 
Bom Sucesso, Piedade, Rosário, etc. 
 
É interessante notar que estas influências regionais são devidas também às diversas Ordens 
Religiosas, as que vieram no período inicial da colonização Brasileira para evangelizar os indígenas 
e as que chegaram posteriormente com finalidades missionárias ou educativas. Como exemplo 
podem ser citados os Jesuítas, propagadores das invocações de Nossa Senhora da Ajuda, da Fé, da 
Luz, da Natividade, da Candelária, encontradas em várias partes do território nacional, porém 
sempre em lugares por onde passaram os sacerdotes da Companhia de Jesus. O mesmo aconteceu 
com os Franciscanos, divulgadores das Senhoras da Conceição, dos Anjos e das Neves; Beneditinos 
com Nossa Senhora de Montserrat, Soledade e Angústias; Agostinianos com Nossa Senhora da 
Consolação, Correia, Bom Despacho e Boa Hora; Dominicanos com Nossa Senhora do Rosário e 
Terço; Salesianos com Nossa Senhora Auxiliadora e varias outras ordens. 
 

A Virgem Maria e suas Iconografias 
 
As imagens de Nossa Senhora podem ser classificadas de acordo com as fases da vida da Virgem, 
derivando de aqui a sua Iconografia: 
 
Infância: Natividade, Apresentação e várias representações de Nossa Senhora Menina, sozinha, 
acompanhada de Santa Ana ou de seus pais: Ana e Joaquim. 
 
Imaculada Conceição: A Virgem ainda jovem, com as mãos unidas junto ao peito, de cabelos 
soltos ou com véu, variando conforme a época e lugar. Nossa Senhora da Conceição, Lapa, 
Aparecida, Lourdes, Fátima, Líbano, etc. 
 
Encarnação: Referem-se à Encarnação do Verbo e vão desde a saudação do Anjo Gabriel até o 
nascimento de Jesus. As principais iconografias são: Nossa Senhora da Anunciação, Encarnação, 
Boa Hora, Bom Despacho, Amor Divino, Expectação, etc., aparecendo em algumas delas a figura 
simbólica do Espírito Santo (a pomba). 
 
Virgem Mãe: São a grande maioria das invocações da Virgem, nas quais ela se apresenta com o 
Menino Jesus nos braços. Nas mais antigas a Virgem aparece sentada e nas outras ela está de pé. O 
que distingue umas das outras são os símbolos que Jesus e sua Mãe trazem nas mãos. Neste grupo 
estão incluídas aquelas em que aparecem outras personagens, tais como: Nossa Senhora Mãe de 
Deus e Desterro (São José), Presépio (Reis Magos e Pastores), Rosário e Carmo (São Domingos, 
Santa Catarina e São Simão Stock), Desamparados e Salete (crianças), Mercês (prisioneiros), 
Misericórdia (personagens diversos) e Rainha dos Apóstolos (com os 12 Apóstolos no Cenáculo). 
 
Paixão: São as imagens ligadas ao sofrimento de Nossa Senhora durante a Paixão e Morte de Seu 
Divino Filho: Nossa Senhora da Soledade, Saudade, Lágrimas, Dores, Angustias e Piedade. Nesta 
iconografia pode ser incluída a de Nossa Senhora da Salete, pois a Virgem aparece chorando por 
causa dos pecados dos homens. 
 
Glória: Referem-se à glorificação de Maria após a Sua morte e coroação no Mundo Divino: Nossa 
Senhora da Boa Morte, Assunção, Glória, Anjos assim como Nossa Senhora das Graças, medianeira 
entre Deus e a humanidade. 
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A Virgem Maria e suas Iconografias no Brasil 
 
1.- Nossa Senhora da Abadia 
 

 
 
Iconografia: Representa a Virgem Maria de pé, segurando com as duas mãos o Menino Jesus nu, 
deitado sobre elas (como a da Nossa Senhora do Parto). Está coberta por um longo manto que vai 
da cabeça até os pés, embaixo dos quais aparece uma nuvem com três cabeças de anjos. Usa uma 
coroa fechada e pontiaguda. 
 
2.- Nossa Senhora da Ajuda 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora é representada de pé, com o menino Jesus sentado em seu braço 
esquerdo. Em algumas imagens Ela segura seu filho com a mão direita, enquanto em outras Ela está 
com a mão levantada num gesto de benção. Na Igreja de Porto Seguro (Bahia) a imagem 
seiscentista de Nossa Senhora está sentada e tem um cetro nas mãos, parecendo-se com a Virgem de 
Amparo. 
 
3.- Nossa Senhora do Amor Divino 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora de pé, com os cabelos soltos sobre os ombros, tem as mãos cruzadas 
na cintura e sobre elas vê-se uma pomba, símbolo do Espírito Santo. Coroa real e resplendor em 
cima da cabeça. Semelhante à Nossa Senhora da Encarnação. Não deve ser confundida com Nossa 
Senhora do Divino Amor, que se apresenta sentada sobre uma nuvem, tendo aos pés um Crescente 
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Lunar. De pé, sobre seus joelhos está o Menino Jesus segurando com a mão esquerda o seu coração 
e com o braço direito estendido para os fieis. Nossa Senhora vestida com uma túnica vermelha e um 
manto azul tem sobre a cabeça um curto véu marrom. Com a mão esquerda sustenta seu coração, 
trespassado por uma espada e com a mão direita segura seu Filho (em algumas imagens Ela apenas 
aponta para o seu coração). Nossa Senhora do Divino Amor assemelha-se iconograficamente à 
Nossa Senhora do Sagrado Coração. Seu culto está localizado em Irajá no estado do Rio de Janeiro. 
 
4.- Nossa Senhora do Amparo 
 

 
 
Iconografia: Atualmente Nossa Senhora do Amparo é representada sentada, segurando com a mão 
esquerda o Menino Jesus de pé sobre seus joelhos e abençoando os devotos com a mão direita. 
Ambos aparecem coroados, sendo que algumas vezes a Virgem tem um cetro na mão. 
 
5.- Nossa Senhora das Angustias 
 

 
 
Iconografia: Semelhante a Nossa Senhora da Soledade, a Virgem Maria está de pé vestida com 
uma túnica branca e um véu roxo ou azul escuro bordado, que vai da cabeça aos pés. Tem uma 
expressão angustiada e segura um lenço de renda na mão. Todas as antigas imagens que são 
conhecidas desta invocação são de roca e, portanto as vestimentas são de tecidos bordados e os 
cabelos naturais, doados por devotos. Em Portugal e na Espanha, Nossa Senhora da Piedade recebe 
muitas vezes o nome de Nossa Senhora das Angustias, devido à expressão de sua fisionomia. 
 
6.- Nossa Senhora dos Anjos 
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Iconografia: Geralmente representada em pintura ou baixo relevo, Nossa Senhora dos Anjos se 
assemelha à Nossa Senhora da Assunção. Pois aparece de pé ou sentada sobre nuvens e cercada de 
anjos. Ela está coroada e algumas vezes leva um ramo de flores na mão. 
 
7.- Nossa Senhora Aparecida 
 

 
 
Iconografia: É uma imagem de Nossa Senhora da Conceição preta (pois a original era de barro 
cozido, escurecido pela longa permanência nas águas do rio), coberta por um manto ornamental 
grosso e bordado, que cobre a cabeça e seu corpo, deixando ver apenas o rosto e as mãos unidas 
junto ao seu peito. Na cabeça usa geralmente uma coroa imperial. Atualmente, algumas efígies de 
Nossa Senhora Aparecida apresentam um rosário pendendo de suas mãos, talvez devido à 
popularidade da devoção a Nossa Senhora de Fátima, e sob seus pés estão esculpidas as armas da 
República Brasileira. 
 
8.- Nossa Senhora Aparecida de Cabo Frio 
 
Iconografia: É uma escultura de madeira representando Nossa Senhora da Conceição, com cerca 
de 30 cm, desbotada e coberta por um manto semelhante ao da Virgem de Aparecida. 
 
9.- Nossa Senhora da Apresentação 
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Iconografia: Geralmente afresco ou pintura a óleo representando Maria Santíssima ainda menina, 
sendo apresentada ao Sumo Sacerdote, no templo, por seus pais: Joaquim e Ana. 
 
10.- Nossa Senhora Aquiropita 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria está sentada com as pernas de lado, sobre um estrado revestido de 
púrpura, colocado encima das nuvens. Ela veste uma túnica da mesma cor e um manto azul, que 
cobre sua cabeça e quase todo o seu corpo. Segura com as duas mãos o Menino Jesus, vestido com 
uma camisola cor de rosa, de pé sobre uma almofada púrpura, ornamentada com pingentes 
dourados. O Divino Infante apóia-se com os bracinhos no ombro de sua mãe. Ambos usam uma 
coroa real, sendo que sobre a cabeça de Maria aparece um resplendor de ouro. Apesar da imagem 
original ser uma pintura, a da paróquia de São Paulo é uma escultura e está colocada sobre o altar 
mor. 
 
11.- Nossa Senhora da Assunção 
 

 
 
Iconografia: A Mãe de Deus aparece com as mãos juntas, olhando para o céu, de pé sobre nuvens 
carregadas por anjos. Em algumas imagens Ela está com os braços abertos. 
 
12.- Nossa Senhora Auxiliadora 
 

 
 



Artigo – A Beatíssima Virgem Maria                              Sociedade das Ciências Antigas                               12 
 

 

Iconografia: Nossa Senhora está de pé, segurando com o braço esquerdo o Menino Jesus vestido 
com uma camisola branca. Ela usa uma capa presa ao pescoço, que cobre as pernas do Seu Divino 
Filho e tem o braço direito estendido, segurando com a mão o meio do cetro. Ambos usam uma 
coroa real. É geralmente em estilo neoclássico. 
 
13.- Nossa Senhora de Belém 
 

 
 
Iconografia: Existem várias representações da Senhora de Belém. Em Lisboa, na capela dos 
Jerônimos, Ela aparece com São José e o Menino Jesus de pé entre seus pais, usando roupas 
bordadas. O Divino Infante aparenta uma criança de mais de um ano, pois está de pé. Segundo 
alguns historiadores Ele teria esta idade quando aconteceu o episodio da Matança dos Inocentes e 
da Fuga para o Egito. As imagens de Nossa Senhora de Belém, existentes na fachada e no altar mor 
da Sé paraense, representam a Virgem Maria de pé com o Menino Jesus já maior, sentado em seu 
colo e abraçando sua mãe. Já a colocada no mesmo altar mostra São José e Nossa Senhora reclinada 
sobre a manjedoura, onde repousa Jesus recém nascido. Acredita-se que esta tela seja mais uma 
lembrança do Presépio, devido ao nome dado ao forte, do qual se originou a cidade. 
 
14.- Nossa Senhora do Belo Ramo 
 

 
 
Iconografia: A antiga imagem de Nossa Senhora do Belo Ramo, em estilo gótico é cópia da 
primitiva, representa a Mãe de Deus sentada, vestida com uma túnica vermelha clara e de um manto 
azul que lhe cobre a cabeça e cai até os pés. Sentada sobre Seu joelho esquerdo está o Menino 
Jesus, vestido de azul. Com a mãozinha direita acaricia a mão direita da Virgem Maria, que segura 
um ramo de prata. Nenhum dos dois está coroado. A escultura de Renoir é de mármore branco, 
representando a Virgem Santíssima sentada, segurando com a Mão esquerda o Menino Jesus 
sentado em Seu colo e com a mão direita o pezinho dele. Jesus tem as mãozinhas estendidas para os 
devotos. Nossa Senhora usa sobre a túnica um manto que vai até os pés e apresenta os cabelos 
soltos, caídos sobre os ombros e parcialmente cobertos por um véu curto. Junto ao seu pé esquerdo, 
que aparece sobre as vestes, encontra-se o Belo Ramo que deu origem à invocação. É uma bonita 
imagem, em estilo realista e de comovente delicadeza. 
 
15.- Nossa Senhora da Boa Hora 
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Iconografia: A imagem representa Maria Santíssima de pé, com as mãos unidas sobre seu peito, 
como as Senhoras da Encarnação e do Bom Despacho, das quais deve ter derivado. Sob seus pés 
podem-se ver cabeças de anjos aladas. 
 
16.- Nossa Senhora da Boa Morte 
 

 
 
Iconografia: Maria Santíssima deitada em uma cama ou em um esquife, com as mãos cruzadas 
sobre o peito. Algumas imagens mais antigas, como as das Igrejas do Senhor do Bonfim, da Saúde e 
Glória, em Salvador, são de roca e com os cabelos naturais, doados por devotos. Em outras, como a 
do Seminário de Mariana, Ela se assemelha à Nossa Senhora da Assunção. 
 
17.- Nossa Senhora da Boa Nova 
 

 
 
Iconografia: Apesar do título de Nossa Senhora da Boa Nova não ser litúrgico, mas local, podendo 
variar conforme a região em que aparece, em Portugal e no Brasil, a Virgem é geralmente 
representada de pé, com o Menino Jesus no braço esquerdo, segurando com a mão direita a 
perninha dele. Usa uma túnica branca e um manto azul ornamentado de folhas de ouro e na cabeça 
tem uma coroa real. 
 
18.- Nossa Senhora da Boa Viagem 
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Iconografia: A Virgem Maria aparece de pé, segurando com o Menino Jesus sentado em seu braço 
esquerdo e segura com a mão direita uma nau. Sobre a cabeça tem um véu grosso e sob seus pés, 
que repousam em uma nuvem, vê-se o mar e alguns veleiros. Tanto a Virgem Maria como o 
Menino Jesus usam uma coroa real. 
 
19.- Nossa Senhora do Bom Conselho 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora usando sobre uma túnica uma capa bordada (nas costas), segura o 
Menino Jesus no braço esquerdo. Ela está de pé sobre uma nuvem carregada por anjos. Ambos 
usam uma coroa real. 
 
20.- Nossa Senhora do Bom Despacho 
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Iconografia: Semelhante à Nossa Senhora da Encarnação, só que está com as mãos unidas em 
oração e tem a cabeça coberta por um véu escuro e curto. Usa sobre a cabeça uma coroa real. 
 
21.- Nossa Senhora do Bom Socorro 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria está de pé e com o Menino Jesus ao colo. As gravuras desta 
invocação representam a Virgem a meio corpo, mas sempre com o Divino Infante. Ambos têm o 
semblante sorridente e os braços abertos, parecendo convidar os fiéis à confraternização. 
 
22.- Nossa Senhora do Bom Sucesso 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora está sentada com o Menino Jesus recém nascido e nu deitado em seu 
braço esquerdo e segurando-o com mão direita. Sobre sua cabeça semicoberta por um curto véu vê-
se uma coroa real. Algumas vezes está de pé e tanto Ela como o Menino Jesus seguram flores. 
 
23.- Nossa Senhora do Brasil 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria com feições indígenas segura no braço esquerdo o Menino Jesus. 
Ambos ostentam no peito os respectivos corações em cor vermelha, sendo que o Divino Infante 
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segura o seu com a mão esquerda e com a direita aponta para o de sua Mãe. Nossa Senhora veste 
uma túnica bordada e tem sobre ela um longo véu, que vai da cabeça aos pés. Ambos usam uma 
coroa real. 
 
24.- Nossa Senhora das Brotas 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora está de pé, vestida com uma túnica pregueada e envolvida por um 
manto estrelado que lhe cobre a cabeça. Não tem coroa nem o Menino Jesus e uma de suas mãos 
está escondida nas dobras do manto. Muitas vezes aparece colocada sobre um pinheiro e tem aos 
pés uma vaca morta. 
 
25.- Nossa Senhora de Caacupé 
 

 
 
Iconografia: É uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, representando a Virgem Maria de pé 
sobre o globo terrestre, tendo embaixo um crescente lunar. Ela tem as mãos postas sobre o peito e 
os cabelos aloirados naturais caindo sobre os ombros e as costas. Suas vestes são compostas de uma 
túnica branca e um manto azul, em tecido ornamentado com bordados de ouro. Sobre a cabeça 
apresenta uma coroa imperial. 
 
26.- Nossa Senhora da Cabeça 
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Iconografia: A Virgem Maria está de pé e com o Menino Jesus no braço esquerdo, segura com a 
mão direita uma cabeça masculina de cera. Está vestida com uma túnica branca e um manto 
ornamentado de dourado, que lhe envolve o corpo, passando sobre o braço direito. Sob seus pés 
aparecem vários anjos, uns de corpo inteiro, outros apenas com as cabeças aladas. O Menino Jesus 
veste uma camisola branca e ambos usam uma coroa imperial. 
 
27.- Nossa Senhora do Cabo da Boa Esperança 
 
Iconografia: A Virgem Maria está de pé e com o Menino Jesus no braço esquerdo e um cetro 
comprido e torneado na mão direita. Ambos estão coroados. Assemelha-se às representações da 
Virgem do Livramento e da Senhora do Cabo Espichel. Seus pés repousam sobre nuvens. 
 
28.- Nossa Senhora do Cadeado 
 
Iconografia: Nossa Senhora está de pé, vestindo uma túnica branca e um manto azul, com a cabeça 
coberta por um curto véu, segurando na mão esquerda, colocada embaixo da direita, uma corrente 
da qual pende um cadeado. Sob os pés da Virgem surge uma fonte de água cristalina, que forma um 
pequeno regato. 
 
29.- Nossa Senhora das Candeias 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora das Candeias ou da Purificação se apresenta de pé com o Menino 
Jesus nu sentado em seu braço esquerdo e um círio ou candeia na mão direita. Em algumas imagens 
o Divino Infante segura um ramalhete de flores e a Virgem um castiçal. 
 
30.- Nossa Senhora da Candelária 
 

 
 
Iconografia: Igual à da Nossa Senhora das Candeias da qual é variante. 
 
31.- Nossa Senhora do Caravaggio 
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Iconografia: Nossa Senhora está de pé, vestida como camponesa no centro de um arco de flores, 
abençoando uma jovem representando Giannetta Vacchi, que se encontra ajoelhada a seus pés. 
 
32.- Nossa Senhora do Carmo 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora está sentada com o Menino Jesus sobre seus joelhos, entregando o 
escapulário a São Simão Stock vestido com o hábito de frade carmelita. Em algumas imagens a 
Virgem Maria está de pé, vestida de freira carmelita, mas com os cabelos soltos, sem véu e tem em 
seu braço esquerdo o Menino Jesus. Ambos seguram com a mão direita o escapulário com o brasão 
da Ordem do Monte Carmelo. 
 
33.- Nossa Senhora da Carpição 
 
Iconografia: Igual à da Nossa Senhora do Bom Sucesso. 
 
34.- Nossa Senhora de Casaluce 
 

 
 
Iconografia: A imagem original é de uma Virgem Bizantina, pintada sobre madeira, representando 
Nossa Senhora a meio corpo, com a cabeça e tórax cobertos por um manto marrom. Ela está 
olhando para o Menino Jesus, sentado sobre seu braço esquerdo, vestindo uma camisola branca 
plissada e segurando com a mão esquerda um rolo de pergaminho. As cabeças de ambos estão 
cercadas de auréolas. A imagem da igreja do Brás em São Paulo, foi mandada fazer pelo antigo 
pároco Padre Antonio Fusari e é uma copia moderna do quadro original. Ela está colocada em uma 
moldura de metal dourada e apresenta sobre a pintura dois anjos de prata, um de cada lado da 
Virgem Maria, colocando a coroa em sua cabeça. As auréolas de Jesus e de sua Mãe são 
contornadas de metal dourado e as coroas duplas de ambos, também sobrepostas e são de prata, 
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abertas (semelhantes às de Marquês), adornadas de cabeças de anjos douradas entremeadas de 
estrelas prateadas. As coroas duplas devem representar as duas coroações da imagem de Nossa 
Senhora de Casaluce, em 1801 e 1901. Apesar da pintura original representar uma “Virgem Negra”, 
como a maioria das efígies bizantinas, o artista brasileiro a pintou com a tez muito branca, 
contrariando a tradição da Madona morena, queimada pelo sol. Alguns dizem que a cor da pintura 
original é devida a um incêndio, que escureceu a figura da Virgem Maria. 
 
35.- Nossa Senhora de Ceuta 
 

  
 
Iconografia: A Virgem Maria está de pé e com o Menino Jesus sentado em seu braço esquerdo e 
tem na mão direita um bastão. Ela tem os cabelos compridos caindo sobre os ombros e o Divino 
Infante segura com a mão direita uma cruz. 
 
36.- Nossa Senhora da Conceição 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora, sobre o Globo terrestre, esmaga com os pés uma cobra, símbolo da 
concupiscência. Ela está de mãos juntas em atitude de oração e tem os cabelos longos caídos sobre 
os ombros 
 
37.- Nossa Senhora da Conceição da Lapa 
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Iconografia: Igual à Senhora da Conceição 
 
38.- Nossa Senhora da Confiança 
 

 
 
Iconografia: Imagem de Nossa Senhora de pé, vestida de uma túnica branca, presa à cintura por 
um cinto dourado. As costas são cobertas por um manto azul, que cai até os pés. Tem sobre o peito 
o seu Imaculado Coração, em vermelho, cercado de um resplendor dourado. Segura com o braço 
esquerdo, junto ao peito, uma cruz, símbolo da Fé; uma âncora, que significa a Esperança; e um 
coração, simbolizando a Caridade. Sua mãe direita, estendida, distribui os raios dourados de suas 
graças. Sobre a cabeça tem um véu branco, curto, e uma coroa dourada, aberta, ornamentada de 33 
pedrinhas coloridas, representando os anos que Jesus passou na terra. A imagem original era de 
mármore branco, medindo cerca de meio metro de altura, semelhante às estátuas encontradas sobre 
as tumbas dos cemitérios e não possuía os emblemas das virtudes teologais, nem os raios partindo 
de suas mãos, que foram mandados colocar posteriormente pela Irmã Alice Marie, quando escolheu 
o título de Nossa Senhora da Confiança. Segundo informações posteriores, esta estátua teria sido 
colocada no cemitério do Redentor por uma senhora católica, casada com um protestante, sobre o 
túmulo do marido. Quando ela faleceu, jogaram a imagem no lixo. 
 
39.- Nossa Senhora Conquistadora 
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Iconografia: Nossa Senhora Conquistadora, sendo uma pintura da Imaculada Conceição, é 
representada de pé sobre um crescente de lua, sustentado por uma nuvem, de onde surgem três 
cabeças aladas de anjos. Ela tem as mãos postas e está circundada por um resplendor. Em volta de 
sua cabeça, cujos longos cabelos caem sobre os ombros, vê-se uma auréola luminosa. O quadro de 
Bagé foi colorido em 1975 pela pintora Marli Meira, que deu à Virgem Maria uma túnica branca e 
um manto azul, que envolve seu corpo, indo até os pés. Sob o crescente de lua, em vez da nuvem 
com anjos, aparece o globo terrestre.  
 
40.- Nossa Senhora da Consolação 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora se apresenta sentada sobre nuvens sustentadas por anjos e tem o 
Menino Deus de pé sobre seus joelhos, segurando a correia que cinge a cintura de sua Mãe. Não 
usam coroas, mas as cabeças de ambos estão adornadas de um resplendor. Ela veste uma túnica 
vermelha, manto azul e um véu curto bege, que lhe cobre parcialmente a cabeça, deixando ver seus 
longos cabelos. Em algumas imagens não aparece a sagrada correia e em outras ela entrega o cinto 
a Santo Agostinho e Santa Mônica, ajoelhados a seus pés. 
 
41.- Nossa Senhora de Copacabana 
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Iconografia: Semelhante à Virgem das Candeias ou da Purificação, com a diferença de apresentar 
as feições indígenas. Segura uma vela comprida com o formato de uma flor e a figura do menino 
Jesus é desproporcional em relação à sua Mãe. A imagem da igrejinha de Copacabana está vestida 
de uma túnica e o manto ornamentado de dourado cobre a sua cabeça e passa sobre o braço 
esquerdo  tendo o Menino sentado sobre ele. Somente a Virgem usa coroa imperial. 
 
42.- Nossa Senhora da Correia 
 

 
 
Iconografia: Semelhante à Senhora da Consolação. Em algumas imagens ela está vestida de preto 
com a sagrada correia à cintura, como apareceu a Santa Mônica. 
 
43.- Nossa Senhora da Corrente 
 
Iconografia: Nossa Senhora de pé, com o Menino Jesus nu, sentado em seu braço esquerdo, usa 
uma túnica enfeitada de desenhos dourados e tem na cabeça um véu curto, caindo sobre os ombros. 
Segura com a mão direita uma corrente de ouro. Sob seus pés, no meio de nuvens, aparecem três 
cabeças de anjos. 
 
44.- Nossa Senhora dos Desamparados 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora dos Desamparados é representada com o Menino Jesus ao colo, 
segurando com a mão direita um ramalhete de açucenas. Ambos são coroados e, protegidas pelo 
mando da Virgem, que cai até o chão, vêem-se duas crianças. Uma das mais interessantes efígies 
desta invocação é a da cidade castelhana de Ceuta, no norte da África, antiga praça forte 
portuguesa, anexada à Espanha após a restauração da monarquia lusitana e, 1640. É uma bela 
imagem, e a Virgem Maria tem na mão um ramo de flores de prata, lembrando os benefícios 
concedidos por Ela a todos os seus devotos. O Menino segura uma cruz na mão esquerda. 
 
45.- Nossa Senhora do Desterro 
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Iconografia: Representa São José conduzindo o burrinho que carrega Maria Santíssima, sentada de 
lado com o Menino Jesus ao colo. São José segura na mão um cajado, símbolo dos viajantes. 
 
46.- Nossa Senhora, Divina Pastora 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora vestida de pastora, com a cabeça coberta por um chapéu de abas 
largas, está sentada numa pedra e acaricia um dos cordeirinhos que a rodeiam. Em algumas 
imagens, como a do Convento do Desterro, em Salvador, ela tem na mão direita um cajado de 
pastor; em outras, o Menino Jesus, sentado em seu colo, é quem segura o cajado (matriz de 
Sergipe), que nem sempre aparece nas pinturas e esculturas dedicadas a esta invocação. 
 
47.- Nossa Senhora, a Divina Providência 
 

 
 
Iconografia: Pintura ou gravura representando Nossa Senhora, a meio corpo, com a cabeça coberta 
por um véu transparente, olhando carinhosamente para uma criança (representando a Humanidade) 
deitada em seu colo, enquanto segura sua mãozinha, como para protegê-la. Somente a cabeça da 
Virgem está cercada por uma auréola fina e luminosa, que se destaca sobre o fundo escuro do 
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quadro. Nossa Senhora da Divina Providência, protetora dos padres barnabitas e das Irmãs 
Angélicas, ambos filhos espirituais de Santo Antônio Maria Zaccaria, possui 5 paróquias no Brasil. 
 
48.- Nossa Senhora das Dores 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria está de pé, com a fisionomia angustiada, vestida geralmente de roxo 
e envolvida por um manto que lhe cobre a cabeça e vai até os pés. Tem o peito atravessado por uma 
espada ou sete punhais, uma das mãos apertando o coração e a outra estendida em sinal de 
desolação. Quando apresenta sete punhais cravados em seu corpo, 4 estão do lado direito e 3 do 
lado esquerdo (às vezes é ao contrário). Aparece também com um lenço de renda na mão, porém 
nesses casos é uma adaptação da Senhora das Angústias ao orago de “das Dores”, mais recente. 
 
49.- Nossa Senhora da Encarnação 
 

 
 
Iconografia: A Anunciação é geralmente representada em pinturas e nelas aparece Maria, 
ajoelhada ou sentada, recebendo a mensagem do arcanjo Gabriel. Sobre a cena vê-se a pomba, 
símbolo do Espírito Santo. As esculturas são sempre denominadas Nossa Senhora da Encarnação e 
representam a Virgem de pé, com as mãos cruzadas sobre o peito, em atitude humilde, ou, como a 
imagens de Coimbra e Ilhéus, com um livro aberto na mão esquerda e a direita estendida em sinal 
de admiração ante o anúncio do Anjo. Algumas vezes aparece sobre o livro, ou sobre as mãos de 
Maria, a pomba do Espírito Santo. 
 
50.- Nossa Senhora da Escada 
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Iconografia: Semelhante à Senhora da Conceição. Às vezes aparece junto à Virgem uma escada, 
um dos símbolos da Paixão de Cristo e também de Maria, pois Ela é comparada à escada de Jacó, 
que punha em comunicação o céu com a terra. 
 
51.- Nossa Senhora da Esperança 
 

 
 
Iconografia: A imagem clássica portuguesa da Senhora a Esperança representa a Virgem Maria de 
pé com o menino Jesus sentado em seu braço esquerdo, segurando com a mão direita o pezinho 
dele. O Divino Infante aponta com a mãozinha direita para um pomba (símbolo do Espírito Santo), 
que repousa sobre o braço direito de sua Mãe. A Nossa Senhora de Pontmain é alta e esguia, está de 
pé vestida com um manto azul-marinho semeado de estrelas douradas e segura com a mão direita 
levantada um crucifixo vermelho. Usa uma coroa aberta sobre a cabeça. 
 
52.- Nossa Senhora da Estrela 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria está de pé, com o Menino Jesus sentado em seu braço esquerdo e 
segura com a mão direita um bastão com uma estrela na ponta. Maria veste uma túnica e um longo 
véu que lhe cobre a cabeça e cai até os pés. O Menino está nu e nenhum dos dois usa coroa. Na 
imagem portuguesa de Marvão ela segura somente a estrela sem bastão. 
 
53.- Nossa Senhora de Fátima 
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Iconografia: Maria se apresenta de pé, vestida de branco, com o rosário pendendo de suas mãos 
unidas sobre o peito, ou de seu pescoço. Sobre sua cabeça vê-se um véu branco e a coroa real. A 
seus pés aparecem em algumas imagens, principalmente em pinturas e gravuras, os três pastorinhos: 
Lúcia, Francisco e Jacinta, ajoelhados. 
 
54.- Nossa Senhora da Fé 
 

 
 
Iconografia: Maria Santíssima está de pé, segurando um cálice ou uma cruz (símbolo da fé) na mão 
direita levantada, como para mostrá-la ao mundo. Não tem Menino e está cercada de nuvens, das 
quais surgem três anjos: o primeiro com a coroa papal, representando a Igreja Católica; o segundo 
com os olhos vendados, pois a fé é cega; e o terceiro com um livro na mão, representando os 
Evangelhos. 
 
55.- Nossa Senhora da Glória 
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Iconografia: A Virgem Maria está de pé com o Menino Jesus sentado em seu braço esquerdo de 
costas para Ela e com os braços abertos. A Mãe de Deus segura cm cetro na mão direita e tanto ela 
quanto seu filhos usam ricas vestes bordadas a ouro e uma coroa real na cabeça. 
 
56.- Nossa Senhora da Graça 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria aparece de pé, segurando com ambas as mãos o seu Divino Filho. A 
antiga imagem do altar-mor foi reformada no final do século passado por um toreuta, que modificou 
suas feições e sua vestimenta. Na pintura de Lopes Rodrigues vê-se Paraguaçu ajoelhada, com as 
mãos cruzadas sobre o peito, olhando para a Virgem Maria, que aparece sentada sobre uma nuvem, 
segurando com as duas mãos o Menino Deus, sentado sobre seu joelho esquerdo e vestido de uma 
camisola branca. 
 
57.- Nossa Senhora das Graças 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora das Graças é representada como aparecu à irmã Catarina Labouré, isto 
é, pisando a cobra sobre o globo terrestre e com as mãos estendidas, desprendendo-se delas os raios 
de suas graças. Usa sobre a cabeça uma coroa aberta, terminando em pontas. Nossa Senhora 
Medianeira é semelhante à Virgem das Graças, diferenciando-se no fato de sobre a sua cabeça 
aparecer a Santíssima Trindade, que canaliza os raios das graças sobre Maria, para Ela distribuí-las 
ao mundo com suas mãos. 
 
58.- Nossa Senhora de Guadalupe 
 



Artigo – A Beatíssima Virgem Maria                              Sociedade das Ciências Antigas                               28 
 

 

 
 
Iconografia: Parecida com Nossa Senhora da Conceição, diferenciando-se dela pelo manto 
salpicado de estrelas que cobre a sua cabeça e cai nas costas até os pés. Veste uma túnica decorada 
com folhagens estilizadas e tem sobre o peito as mãos unidas em oração. Ela está ligeiramente 
virada para a direita e tem sob os pés um crescente de lua e um anjo com os braços abertos, que 
aparece sustentá-la. A imagem inicial é uma pintura sobre tecido e tem em volta da Virgem uma 
espécie de resplendor elíptico. As esculturas da Virgem de Guadalupe seguem aproximadamente a 
figura da capa do índio Diego. Existe ainda a Nossa Senhora de Guadalupe espanhola, encontrada 
por um pastor numa escarpada montanha perto de Sevilha. É uma Virgem morena, que sustém na 
mão esquerda o Menino Jesus e empunha na direita um cetro de ouro, ornado de pedras preciosas. 
Esta imagem é pouco divulgada no Brasil. 
 
59.- Nossa Senhora da Guia 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria se apresenta geralmente, segurando com as mãos o Menino Jesus, 
como se quisesse ampará-lo. No entanto, na fachada da igreja de Cabedelo, Ela está com a mão 
direita estendida aos devotos, como para guiá-los. As representações modernas da Senhora da Guia 
são pinturas ou gravuras e mostram Maria a meio corpo, vestida de uma túnica branca franzida no 
decote e um manto azul. Tem a cabeça semi coberta por um véu branco curto e as mãos unidas em 
oração. Não tem Menino nem coroa e de cada lado vêem-se dois anjos, um em cima e outro 
embaixo. Ela aparece também algumas vezes com uma estrela na mão direita, lembrando o 
simbolismo da Estrela de Belém, que guiou os Magos até a manjedoura, onde se encontrava o Deus 
Menino. 
 
60.- Nossa Senhora dos Humildes 
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Iconografia: Semelhante à imagem de Nossa Senhora da Oliveira, de quem Romão Gramacho 
Falcão era grande devoto. 
 
61.- Nossa Senhora do Imaculado Coração 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora de pé, vestida de uma túnica vermelha (ou branca), presa à cintura por 
um cinto dourado e nas costas um manto azul celeste, tem um véu branco e curto sobre a cabeça. 
Com a mão esquerda mostra o seu coração, em vermelho, cercado de um resplendor e trespassado 
por um punhal. A mão direita está estendida para fiéis. Usa uma coroa aberta e seus pés repousam 
sobre uma nuvem, onde aparecem dois anjos. Em algumas imagens aponta para o coração com as 
duas mãos. Em algumas imagens, Ela aparece com o Menino Jesus sentado em seu braço direito, 
vestido de azul claro, segurando com a mão esquerda o seu coração, rodeado por um resplendor, e 
com a mão direita estendida. Maria usa um véu amarelo transparente, preso na frente por um 
medalhão. O seu coração, trespassado por um punhal e cercado de resplendores, está envolvido por 
uma coroa de flores.Rodeando sua cabeça aparecem doze estrelas douradas. Não tem coroa. Esta 
imagem é muito semelhante à de Nossa Senhora do Divino Amor.  
 
62.- Nossa Senhora dos Impossíveis 
 

 
 
Iconografia: Notícia enviada pelo Instituto Histórico e Geográfico de Vitória de Santo Antão 
(Pernambuco). 
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63.- Nossa Senhora da Lampadosa 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora tem na mão direita um coração, e sentado em seu braço esquerdo o 
Menino Jesus, que segura uma pomba, símbolo do Espírito Santo. Parecida com a Virgem da 
Esperança. 
 
64.- Nossa Senhora da Lapa 
 

 
 
Iconografia: A Senhora da Lapa é representada geralmente de pé sobre nuvens, cercada de 
resplendor e de mãos postas. Usa uma coroa real e às vezes aparece sobre Ela a pomba do Espírito 
Santo. Entretanto em algumas imagens Ela tem o Menino sobre o braço esquerdo. 
 
65.- Nossa Senhora do Leite 
 

 
 
Iconografia: A Virgem Maria aparece sentada ou de pé (Igreja do Carmo de Belém do Pará) 
amamentando ao seio o Menino Jesus. Algumas imagens são esculpidas em madeira e outras 
pintadas a óleo. 
 
66.- Nossa Senhora do Líbano 
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Iconografia: Nossa Senhora é representada de pé com os braços abertos, como para receber os 
fiéis, e está vestida de uma túnica branca e um manto azul. Tem os cabelos longos caídos sobre os 
ombros e usa uma coroa aberta sobre a cabeça. Seus pés repousam numa torre circundada pela 
rampa em espiral. Na matriz da Tijuca (Rio de Janeiro) vê-se em torno da estátua um arco de flores 
prateadas. 
 
67.- Nossa Senhora do Livramento 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora de pé, vestida com uma túnica e um manto curto, que lhe cinge o 
corpo, segura com o braço esquerdo o Menino Deus e tem na mão direita estendida um cetro. 
Ambos usam uma coroa real. 
 
68.- Nossa Senhora do Loreto 
 

 
 



Artigo – A Beatíssima Virgem Maria                              Sociedade das Ciências Antigas                               32 
 

 

Iconografia: Nossa Senhora alta e magra usa sobre a túnica uma capa triangular, que lhe vai até os 
pés, cobrindo seus braços, deixando perceber que o Menino Jesus está de pé sobre eles. Sua cabeça 
está coberta por um véu curto e não usa coroa. A única imagem trazida para o Brasil pela FAB é 
toda bordada com desenhos que parecem asas de aviões. A Virgem usa ao peito vários colares e 
Jesus tem na mão um globo terrestre. 
 
69.- Nossa Senhora de Lourdes 
 

 
 
Iconografia: Maria de pé, vestida de uma túnica branca e um véu da mesma cor, que lhe cobre a 
cabeça e cai nas costas até os pés, tem as mãos juntas ou cruzadas sobre o peito. Na cintura usa uma 
faixa azul e de seu braço direito pende um rosário. Usa algumas vezes uma coroa aberta adornada 
de estrelas. 
 
70.- Nossa Senhora de Lujan 
 

 
 
Iconografia: É uma pequena escultura de cerca de 45 cm. De altura. Representa Nossa Senhora da 
Conceição com a lua debaixo dos pés e todo o corpo coberto por um manto bordado, deixando 
aparecer somente as mãos e o rosto da Senhora. Sobre ele pende um enorme colar, terminando com 
uma cruz e na cabeça ela usa uma coroa imperial. Geralmente sua vestimenta é de cetim branco 
bordado a ouro. 
 
71.- Nossa Senhora da Luz 
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Iconografia: Nossa Senhora da Luz é geralmente representada vestida de uma túnica e coberta por 
um manto que lhe cai até os pés. Tem no braço esquerdo o Menino Jesus, que segura uma vela ou 
uma lamparina na mão direita. Ambos são coroados, muitas vezes com um diadema aberto, como 
uma coroa de duque. Algumas esculturas da Senhora da Luz são parecidas com as Virgens da 
Candelária e da Purificação, pois Maria segura um círio e o Menino Jesus uma flor. Na bela 
imagem de Nossa Senhora a Luz trazida para São Paulo em 1603, e atualmente em exposição no 
Museu de Arte Sacra, a Virgem Maria segura um círio comprido na mão esquerda, tem o Divino 
Infante nu, sentado em seu braço direito (o que raramente acontece na iconografia Mariana), e 
ambos usam a coroa real. A Santa de Curitiba, apesar de ter o Menino mutilado, lembra um pouco a 
efígie da Senhora da Esperança trazida ao Brasil por Pedro Álvares Cabral, pois a Virgem segura o 
pezinho de seu filho. Acreditamos que ela tivesse nas mãos uma vela como acontece com a bonita 
imagem de Nossa Senhora da Luz da Fazenda de São Bento e Iguaçu, no Rio de Janeiro, 
apresentada por Frei Clemente Maria Nigra na revista do SPHAN. Apesar da semelhança entre a 
representação iconográfica destas duas esculturas antigas, na de Curitiba a Virgem tem a cabeça 
coberta por um véu, enquanto na outra seus cabelos caem soltos sobre os ombros. Nenhuma delas 
se apresenta com coroa.  
 
72.- Nossa Senhora Mãe de Deus 
 

 
 
Iconografia: A representação de Santa Maria Madre de Deus mostra a Virgem e São José 
ajoelhados e de mãos juntas, adorando o Menino Deus recém-nascido, deitado num berço ou numa 
caminha. Em algumas imagens Maria e José de pé e geralmente sobre suas cabeças aparece uma 
auréola. 
 
73.- Nossa Senhora Mãe da Igreja 
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Iconografia: Como o título de Nossa Senhora Mãe da Igreja é muito recente, não existe ainda uma 
imagem característica desta invocação. 
 
74.- Nossa Senhora Mãe dos Homens 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora é representada de pé, vestindo uma túnica e um manto curto, que lhe 
envolve o corpo, tendo sobre a cabeça um véu, também curto, que cai sobre seus ombros. Traz 
sentado em seu braço esquerdo um Menino seminu, que segura com a mãozinha direita uma cruz. O 
braço da Virgem está levantado e sua mão direita abençoa os devotos. Ambos usam uma coroa real. 
 
75.- Nossa Senhora Mãe Rainha 
 

 
 
Iconografia: É uma pintura representando Nossa Senhora a meio corpo, cercada de nuvens, 
vestindo uma túnica vermelha, um manto azul e um véu branco, cruzado no pescoço, cuja ponta 
envolve o Menino abraçado a Ela. Ela segura amorosamente o seu Divino Filho e tem a cabeça 
rodeada por uma auréola, sobre a qual aparece uma coroa aberta. A cabeça de Jesus está circundada 
por um resplendor. O quadro da igreja de Schoenstatt é oval e a moldura que o cerca representa o 
santuário alemão onde a Mãe de Deus estabeleceu seu trono de graças. 
 
76.- Nossa Senhora das Maravilhas 
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Iconografia: Semelhante à Senhora do Parto. Maria de pé, vestida de uma túnica e um manto 
drapeado que lhe cai até os pés, segura sobre as duas mãos estendidas e Menino Deus, recém-
nascido e nu, como para apresentá-lo ao mundo. Ela está sem véu e seus cabelos longos caem sobre 
os ombros. Não usa coroa. 
 
77.- Nossa Senhora dos Mares 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora está de pé e tem o Menino Jesus sentado em seu braço esquerdo. Com 
a mão direita segura o pezinho dele. É de madeira e está adornada de uma coroa de prata. 
 
78.- Nossa Senhora Menina 
 

 
 
Iconografia: A representação mais comum é de Sant’Anna sentada em uma cadeira, com um livro 
na mão, ensinando sua filha, ainda menina a ler. Maria está de pé junto à sua Mãe. Santa Anna tem 
a cabeça coberta por um véu, enquanto Maria tem os cabelos caídos sobre os ombros. Na igreja de 
São Miguel Paulista encontra-se uma imagem do século XVII representando Santa Anna de pé com 
Maria, ainda criança de colo, sentada em seu braço direito. A igreja da Candelária, do Rio de 
Janeiro, homenageia Nossa Senhora Menina em um altar do lado da epístola. Ela está com as mãos 
cruzadas no peito e olha para o céu, como em êxtase, e sobre sua cabeça foi colocada uma coroa de 
ouro. À sua direita está sua mãe e à esquerda seu pai São Joaquim. A imagem de Porto Seguro 
representa Nossa Senhora Menina de pé, vestida de uma túnica branca, segurando um livro com as 
duas mãos, os longos cabelos caídos sobre os ombros. 
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79.- Nossa Senhora das Mercês 
 

 
 
Iconografia: A representação mais comum da Senhora das Mercês é a Virgem de pé, vestida de 
uma túnica presa à cintura por um cinto e sobre ela um escapulário com as armas da ordem Maria 
aparece de véu curto ou com os cabelos longos caídos sobre os ombros. Veste nas costas uma capa 
presa o pescoço, que cai até o chão sobre os braços abertos em sinal de proteção. Abrigados pelo 
manto da Mãe de Deus aparecem dois cativos ajoelhados, sendo que um deles tem algemas e 
grilhões nos braços. Algumas imagens representam Nossa Senhora das Mercês semelhante à 
Virgem do Carmo, pois ela segura uma espécie de insígnia com o brasão dos Mercedários. O 
Menino Jesus nu, sentado em seu braço esquerdo, tem na mão esquerda um ramo de flores. O item 
que distingue a Senhora das Mercês é principalmente a sua vestimenta. Quanto aos outros detalhes 
variam, porquanto pode ter Menino ou não, aparecer sentada ou de pé, trazer na mão um cetro, um 
bentinho, ou grilhões e instrumentos simbólicos de escravidão e suplício. 
 
80.- Nossa Senhora dos Milagres 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora dos Milagres é geralmente representada de pé, com as mãos cruzadas 
sobre o peito, véu curto e um manto ornamentado que cai até os pés. Sobre a cabeça usa uma coroa 
real. Algumas imagens deste invocação, em Portugal, mostram a Mãe Santíssima com o Menino 
Jesus nos braços ao lado de São Miguel, que segura a espada e a balança (que pesa os pecados e as 
boas ações das almas). Não sendo um título histórico nem litúrgico, Nossa Senhora dos Milagres 
pode ser representada de diversas maneiras, conforme a imagem milagrosa que lhe deu origem. Em 
Portugal, por exemplo, temos sob o orago de Nossa Senhora dos Milagres as Virgens: da Luz, do 
Rosário, da Natividade, da Encarnação, do Leite. Na Argentina, é a imaculada Conceição. 
 
81.- Nossa Senhora da Misericórdia 
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Iconografia: Semelhante a Nossa Senhora das Mercês. A Virgem Maria de pé, com os braços 
abertos, abriga sob as dobras de seu manto: um papa, vários bispos, um frade, um rei, uma rainha, 
dois fidalgos e enfermos pobres. 
 
82.- Nossa Senhora do Monte 
 
 

 
 
Iconografia: Como o título é mais local do que litúrgico, existem várias representações de Nossa 
Senhora do Monte. Em algumas a Virgem está de pé sobre nuvens ou sobre outeiros e com as mãos 
postas, enquanto em outras ela tem o Menino Jesus nos braços. Na imagem do templo de Lisboa, 
tanto ela como o seu Divino Filho estão coroados e seguram flores na mão direita. 
 
83.- Nossa Senhora de Monte Claro 
 

 
 
Iconografia: A imagem de Nossa Senhora de Monte Claro é uma pintura sobre madeira, em estilo 
bizantino, lembrando um pouco a Virgem do Perpétuo Socorro. Maria de apresenta a meio corpo, 
vestida de uma túnica bordada a ouro e com a cabeça coberta por um véu decorado com os mesmos 
desenhos da túnica. Sua mão direita está sobre o peito e traz, sentado em seu braço esquerdo, o 
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Menino Jesus, vestido de uma camisola, que lhe cobre as pernas. O menino Deus segura com o 
braço esquerdo um livro e com a mão direita acaricia sua Mãe. O quadro original está marchetado 
de pedras raras e jóias finíssimas doadas pelos devotos. As cabeças de Maria e de Jesus estão 
circundadas por auréolas e sobre a de Maria aparece uma coroa de pérolas que lhe foi oferecida 
pelo povo polonês na época de sua coação como Rainha da Polônia. 
 
84.- Nossa Senhora de Montserrat 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora, sentada em um trono, segura o Menino Jesus também sentado sobre o 
seu joelho esquerdo. Sobre a cabeça tem um véu, que lhe cai até a cintura e não usa coroa. Atrás 
dela vê-se uma montanha com picos aguçados como serra de madeira. O Divino Infante traz na mão 
direita uma romã. Ambos são pretos, talvez pelo fato de a imagem primitiva ter ficado enegrecida 
pelo tempo, após o longo período em que esteve escondida na gruta da montanha. 
 
85.- Nossa Senhora do Muquém 
 

 
 
Iconografia: Igual à Senhora da Abadia. 
 
86.- Nossa Senhora da Natividade 
 

 
 
Iconografia: A Natividade de Maria e geralmente apresentada em pinturas e gravuras mostrando 
Sant’Ana deitada numa cama e uma mulher segurando a Virgem recém-nascida. Chamam também 
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Senhora da Natividade a Maria, Mãe de Jesus. A representação é então a do presépio, aparecendo 
São José e Maria adorando o Menino Jesus reclinado numa manjedoura. Em Portugal existe uma 
Senhora da Natividade de pé sobre nuvens, com o Menino nos braços. Ambos estão coroados e 
ricamente trajados. Nossa Senhora da Natividade é alta, magra, aparentando uns 40 anos e se 
apresenta de pé, com as mãos juntas acima da cintura, e os pés descalços, vestindo uma túnica azul 
claro, de mangas largas e um manto igual na cabeça. Como destaque interessante, os pés e as mãos 
são dourados. 
 
87.- Nossa Senhora dos Navegantes 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora com o Menino Jesus no braço esquerdo estão de pé dentro de uma 
barca. Na igreja da Candelária do Rio de Janeiro, sob os pés da Virgem com o Menino, vê-se o mar 
com alguns navios a vapor, assemelhando-se à Imagem da Senhora da Boa Viagem. 
 
88.- Nossa Senhora de Nazaré 
 

 
 
Iconografia: As esculturas geralmente representam a Senhora de Nazaré sentada (às vezes de pé) 
segurando o Menino Deus em seu colo, do lado esquerdo. Ela veste uma túnica presa à cintura, 
adornada ao pescoço com correntes e colares. Sobre a cabeça tem um longo véu, que cai abrindo até 
os pés, e usa uma coroa real, assim como seu Filho. As pinturas das igrejas mineiras mostram o 
milagre de Nazaré. Nelas a Virgem Maria (de pé ou sentada) aponta para um rochedo, onde se vê o 
cavalo de D. Fuás Roupinho preso à terra pelas patas traseiras e o fidalgo pedindo socorro à Mãe de 
Deus, que aparece cercada de nuvens e anjos. Embaixo, o mar e a corça se precipitando nele. 
 
89.- Nossa Senhora das Necessidades 
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Iconografia: A imagem tradicional de Lamego representa a Mãe de Deus de pé, sem Menino, com 
os braços estendidos para o povo. A de Lisboa, sendo uma efígie de Nossa Senhora da Saúde, tem a 
mão esquerda sobre o peito, simbolizando a sua compaixão pelas necessidades de seus devotos e a 
mão direita estendida, distribuindo as suas graças.  
 
90.- Nossa Senhora das Neves 
 

 
 
Iconografia: As representações européias de Nossa Senhora das Neves são geralmente pinturas 
sobre madeira, em estilo bizantino. Todavia, a imagem da Ilha da Maré, na Bahia, é uma estátua de 
madeira que mostra Maria Santíssima de pé, sem Menino, com a mão esquerda sobre o peito e a 
direita estendida, como para distribuir favores. Em algumas imagens portuguesas ela tem o Menino 
nos braços e ambos seguram flores. 
 
91.- Nossa Senhora do Ó 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora aparece grávida, com um manto pregueado cobrindo a túnica, os 
cabelos longos caindo sobre os ombros e os braços cruzados sobre a cintura. Em algumas imagens 
ela tem as mãos postas, em oração sobre o peito. 
 
92.- Nossa Senhora da Oliveira 
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Iconografia: Nossa Senhora da Oliveira é representada de pé, tendo sentado em seu braço esquerdo 
o Menino Jesus, com os braços abertos em forma de cruz. Ela usa uma túnica branca e uma capa 
azul, e tem na cabeça um véu curto, deixando aparecer seus longos cabelos caídos sobre os ombros. 
Em algumas imagens Maria e Jesus estão coroados enquanto em outras, não. Na bonita escultura da 
cidade de Oliveira, a Virgem tem o Menino no braço direito e segura com a mão esquerda um ramo 
de oliveira, quando geralmente a planta aparece em sua mão direita. A Senhora da Oliveira de 
Guimarães aparece ricamente vestida, está de pé sobre as nuvens e tem as mãos postas. Ao fundo 
vê-se (nas estampas) o seu santuário. 
 
93.- Nossa Senhora do Bom Parto 
 

 
 
Iconografia: A imagem do Rio de Janeiro mostra a Virgem Santíssima grávida, de pé sobre 
nuvens, vestida de uma camisola branca e um manto azul com desenhos dourados. Tem as mãos 
juntas sobre o peito e delas pende um coração preso a uma corrente de ouro. Na nuvem sob seus pés 
aparecem três cabeças de anjos. Ela não usa véu nem coroa e tem os cabelos caídos sobre os 
ombros. As imagens comuns da Senhora do Parto apresentam a Virgem Maria de pé sobre nuvens 
com cabeças de anjos, vestida de uma túnica e uma capa que lhe cai dos ombros até os pés. Segura 
com as duas mãos o Menino Jesus nu e recém-nascido deitado sobre elas. Tem na cabeça um véu 
curto e não usa coroa. 
 
94.- Nossa Senhora do Patrocínio 
 
Iconografia: Geralmente Nossa Senhora do Patrocínio é representada de pé, com o Menino Jesus 
sentado em seu braço esquerdo, segurando na mão direita um cetro. Algumas vezes, como na 
escultura de Jaú, Ela aparece sentada em rico trono, parecendo-se com a invocação da Senhora do 
Amparo. Em diversas gravuras do século XVIII a Virgem está de pé sobre nuvens, tem a mão 
direita encostada no peito e o braço esquerdo estendido para baixo, segurando na mão um cetro, que 
aponta para a terra. Não tem Menino e usa na cabeça uma coroa real sobre um véu curto. Na matriz 
de Caldas ela está de pé e veste uma túnica presa à cintura por um cordão e uma capa bem ampla 
atada ao pescoço e caindo das costas até os pés. Tem em seu braço esquerdo o Menino Jesus 
apontando para o cetro que sua mãe segura com a mão direita. Sobre a cabeça ela usa um véu curto 
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e uma coroa aberta,semelhante às de duque, enquanto seu Filho ostenta um diadema fechado, como 
os de príncipe. 
 
95.- Nossa Senhora da Paz 
 

 
 
Iconografia: Maria Santíssima de pé, com o Menino Deus no braço esquerdo, segura com a mão 
direita um ramo de oliveira. Símbolo da paz. Jesus tem na mão direita um globo terrestre e na 
esquerda outro ramo de oliveira. Quando a invocação é de Nossa Senhora Rainha da Paz, ela está 
geralmente coroada. 
 
96.- Nossa Senhora da Pena 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora, de pé, veste uma túnica decotada e presa à cintura por um cordão, 
tendo sobre ela um manto decorado a ouro, que lhe envolve o corpo. Sentado em seu braço 
esquerdo, mas de costas para a sua Mãe, o Menino Jesus está com a cabeça virada de lado, olhando 
para uma pena de ave que Maria segura com a mão direita. A Virgem não usa véu e sobre seus 
longos cabelos caídos nos ombros está colocada uma coroa de prata, alta na frente e diminuindo 
para trás, igual à de seu Divino Filho. 
 
97.- Nossa Senhora da Penha 
 

 
 
Iconografia: A imagem comum do título é a do viajante a cavalo, atacado por uma cobra e salvo 
por um jacaré (versão brasileira do lagarto). No alto vê-se Nossa Senhora da Penha com o Menino 
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Jesus no braço esquerdo e a mão direita estendida segurando às vezes um cetro. Esta representação 
da Virgem da Penha é geralmente em pinturas, pois as esculturas mostram só Maria com o Menino 
ao colo. 
 
98.- Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 
 

 
 
Iconografia: O quadro histórico é uma pintura bizantina sobre madeira dourada. Representa a 
Virgem Maria a meio corpo, vestida de uma túnica vermelha e um manto escuro, que lhe cobre a 
cabeça. O Menino Jesus, sentado em seu braço esquerdo, olha assustado para os instrumentos de 
sua paixão, que lhe são apresentados pelos anjos São Miguel e São Gabriel. Suas mãozinhas 
apertam a mão de Maria, como para pedir-lhe proteção, e com o movimento de horror a sandália do 
pé esquerdo de desamarra. Maria abriga-o com ternura e Jesus sente-se seguro nos braços de sua 
mãe. Ambos têm uma auréola em volta da cabeça e usam uma coroa aberta semelhante às de duque. 
Ao alto, dos dois lados estão umas letras do alfabeto grego. As esculturas da Senhora do Perpétuo 
Socorro mostram a Virgem Maria de pé, com as mesmas características do quadro bizantino, tendo 
atrás de todo o seu corpo um resplendor elíptico de madeira dourada, sobre o qual aparecem os 
anjos e usa na cabeça uma coroa pontiaguda. 
 
99.- Nossa Senhora da Piedade 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora aparece sentada, algumas vezes em frente à cruz, e tem Jesus Cristo 
morto em seu colo. Segura com a mão direita o corpo inerte de seu Divino Filho. Ela não usa coroa, 
aparecendo apenas uma auréola em torno de sua cabeça e seu olhar demonstra simultaneamente 
angústia e tristeza. 
 
100.- Nossa Senhora do Pilar 
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Iconografia: Nossa Senhora de pé sobre uma coluna, tendo o Menino Jesus nu sentado em seu 
braço esquerdo, aponta com a mão direita para o local onde seu templo deveria ser construído. Está 
vestida com uma túnica de mangas largas e um manto curto que lhe envolve o corpo. Sobre a 
cabeça usa pequeno véu que deixa ver seus cabelos caídos nos ombros. Nem ela nem o filho usam 
coroa. 
 
101.- Nossa Senhora dos Pobres 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora está de pé, vestida de branco com um cinto azul e um véu que cai até 
os pés. Seu pé direito aparece fora da túnica e tem sobre ele uma rosa de ouro. Tem as mãos unidas 
e traz sobre o punho direito o terço caído, com a cruz na ponta. Seus olhos estão voltados para 
baixo, onde se encontrava a vidente Mariette Beco. 
 
102.- Nossa Senhora de Pompéia 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora sentada, vestida de uma túnica vermelha e um manto azul entrega o 
rosário da Santa Catarina de Sena, representada por uma freira dominicana. O Menino Jesus 
sentado no colo se sua Mãe entrega outro rosário a São Domingos. Jesus e Maria usam coroas de 
estrelas, aparecendo uma delas sobre a cabeça de cada santo. Eles estão ajoelhados e no pedestal 
que se encontra sob a cadeira da Virgem podem-se ler as palavras AVE MARIA. 
 
103.- Nossa Senhora da Ponte 
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Iconografia: A imagem venerada na matriz de Sorocaba é do século XVIII e representa Maria 
Santíssima de pé com o Menino Jesus no braço esquerdo, apresentando as vestimentas de Maria em 
panejamento ondulante, típico do estilo barroco. É de madeira e acredita-se que seja originária do 
Porto, em Portugal. 
 
104.- Nossa Senhora das Portas do Céu 
 
Iconografia: Maria está de pé, vestida de uma túnica branca e um manto azul ornamentado de 
folhas de ouro. Tem o Menino Jesus sentado em seu braço esquerdo e segura com a mão direita 
uma chave dourada. Sob seus pés aparece o globo terrestre sustentado por três anjos. Ambos estão 
coroados. 
 
105.- Nossa Senhora do Porto 
 
Iconografia: A Virgem Maria alta e magra, em estilo gótico, está vestida de uma túnica pregueada 
e um manto que lhe cobre o braço direito (abaixado em posição natural) e as pernas do Menino 
Jesus sentado em seu braço esquerdo. Ela não usa véu e seus longos cabelos caem sobre os ombros. 
Não são coroados. 
 
106.- Nossa Senhora do Povo 
 

 
 
Iconografia: Pintura em estilo renascentista, representando a Virgem Maria a meio corpo, virada ¾ 
para a esquerda, com o Menino Jesus ao colo. Sua cabeça está coberta por um véu e não usa coroa. 
Apesar de ser uma cópia da imagem de Roma, a Madona do Popolo da igreja de Salvador é mais em 
estilo renascentista do que bizantino. 
 
107.- Nossa Senhora dos Prazeres 
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Iconografia: A Virgem Maria está de pé, vestida de uma túnica de mangas largas e um manto que 
envolve o seu corpo. Tem sentado em seu braço esquerdo o Menino Jesus nu, com os braços abertos 
e segurando com a mão direita um cetro pequeno. Sua cabeça está semi coberta por um véu curto e 
sob seus pés aparecem 7 cabeças aladas de anjos, correspondentes aos 7 grandes prazer de dua vida. 
Em algumas imagens as alegrias de Maria são simbolizadas por 7 rosas. A imagem de Nossa 
Senhora dos Prazeres da catedral de Maceió (Alagoas) representa a Virgem Maria de pé, sem 
Menino, segurando uma flor com a mão esquerda, tendo a direita sobre o peito. Ela está coroada e 
tem aos pés os 7 anjos convencionais à invocação. 
 
108.- Nossa Senhora do Presépio 
 

 
 
Iconografia: Denomina-se Nossa Senhora do Presépio a todas as imagens da Virgem Maria que 
aparecem nas representações da natividade de Cristo ao lado de São José e com a presença dos 
pastores e dos Reis Magos. Geralmente ela se apresenta de joelhos e com as mãos postas, adorando 
o seu Divino Filho, deitado sobre as palhas da manjedoura. 
 
109.- Nossa Senhora da Rainha dos Apóstolos 
 

 
 
Iconografia: Os discípulos de São Vicente Pallotti representam a Rainha dos Apóstolos sentada, 
com as mãos juntas, vestida de uma túnica vermelha coberta por um manto azul, que oculta seus 
cabelos e rodeada por duas santas mulheres e pelos apóstolos, ajoelhados em oração. No alto o 
Divino Espírito, figurado por uma pomba no centro de um resplendor de fogo, distribui a chamas da 
sabedoria, que aparecem sobre os presentes. A Padroeira dos Paulinos está vestida de uma túnica 
azul escuro e um manto da mesma cor, mas em tom claro. Tem a cabeça coberta por um véu 
cruzado ao pescoço, caindo uma parte na frente e outra nas costas. Segura com ambas as mãos o 
Menino Jesus, também de pé parcialmente coberto por um lençol branco, deixando os ombros e os 
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bracinhos nus, abertos em cruz. Ele tem na mão esquerda um rolo de pergaminho, simbolizando o 
Evangelho, e com a direita abençoa os fiéis. As imagens comuns, geralmente pinturas ou gravuras, 
apresentam a Mãe de Deus a meio-corpo, não mostrando os apóstolos que a rodeiam no painel 
original. 
 
110.- Nossa Senhora dos Remédios 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora se apresenta de pé, com o Menino Jesus nu, sentado em seu braço 
esquerdo, e a mão direita estendida como para socorrer os seus devotos. Está vestida de uma túnica, 
um manto que lhe envolve p corpo e um véu curto cobrindo parcialmente os seus cabelos. Na igreja 
da Conceição da Praia (Salvador) ela usa sobre a túnica um longo escapulário que vai até os pés 
com uma cruz de Cristo vermelha na altura da cintura. Sob seus pés aparecem cabeças de anjos 
(como em quase todas as imagens desta invocação) e tem na mão direita uma fita azul. Nem ela 
nem Jesus são coroados e, às vezes, tanto ela quanto o Menino seguram bentinhos nas mãos. 
 
111.- Nossa Senhora do Rocio 
 

 
 
Iconografia: É semelhante à Virgem do Rosário. A santa de Paranaguá está coberta por um manto 
cor-de-rosa, tem o Menino nu sentado em seu braço esquerdo e segura com a mão direita um 
rosário. Ela usa uma coroa real e Jesus apenas um resplendor. Seus pés repousam sobre o globo 
terrestre cercado de nuvens, nas quais aparecem cabeças aladas de anjos. Na fachada do templo do 
Rocio pode-se admirar um painel de azulejos representando um navio afundando no mar revolto e 
os náufragos implorando o socorro da Virgem do Rosário, que aparece sobre as nuvens, cercada de 
cabeças de anjos. 
 
112.- Nossa Senhora do Rosário 
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Iconografia: Maria se apresenta geralmente sentada, com o Divino Filho sobre seu joelho esquerdo 
e segurando um rosário com a mão direita. Como a maioria das efígies da Senhora do Rosário 
obedecem ao estilo barroco, suas vestimentas possuem panejamentos ondulantes e com ornamentos 
dourados. Algumas imagens representam a Virgem Maria dando o rosário a São Domingos e em 
outras, além de São Domingos, aparece ainda Santa Catarina de Siena recebendo o rosário do 
Menino Jesus. A posição pode ser também invertida, isto é, Maria dá o rosário a Santa Catarina e 
Jesus a São Domingos, porém esta inversão é mais comum em painéis pintados do que em 
esculturas. Entre os dois santos é comum o aparecimento do simbólico “cão com archote”. 
 
113.- Nossa Senhora do Sagrado Coração 
 

 
 
Iconografia: Maria, vestida de uma túnica vermelha e um manto azul debruado de ouro, sustém o 
Menino Jesus no braço esquerdo e com a mão direita segura o coração de seu Filho, cercado de 
resplendor. Jesus mostra com a mão esquerda o seu coração e com a direita aponta para sua Mãe. O 
Menino Deus usa uma coroa de príncipe e sua Mãe um diadema aberto. Seus pés esmagam a 
serpente, símbolo do pecado original. Em algumas representações Maria está de pé, em outras ela 
aparece sentada e cercada de crianças (2 meninos e 2 meninas). A primeira imagem, feita de um 
“vitreau” e reproduzida em estampas, representava a Virgem de pé tendo em sua frente Jesus 
aparentando uns 12 anos, também de pé, mostrando com a mão esquerda o seu coração e com a 
direita sua Mãe. 
 
114.- Nossa Senhora da Salete 
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Iconografia: Nossa Senhora sentada no chão, vestida de camponesa, chorando, com os cotovelos 
apoiados sobre os joelhos e o rosto entre as mãos. Sobre a cabeça, circundada por uma auréola, usa 
um diadema alto na frente e abaixando para trás. Algumas estampas representam outra fase da 
aparição e mostram a Virgem de pé, com a cabeça coberta por uma coroa de flores, segurando um 
crucifixo e tendo junto a elas dois pastorzinhos, Maximino à sua direita e Melânia à sua esquerda. 
 
115.- Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento 
 

 
 
Iconografia: Maria está de pé, vestida de uma túnica rosa, e sua cabeça está coberta com um manto 
azul, que vai até os pés. Tem no braço esquerdo o Menino Jesus e com a mão direita segura um 
ostensório. Em algumas imagens Ela segura na mão direita um cálice com a hóstia em vez do 
ostensório. 
 
116.- Nossa Senhora da Saudade 
 
Iconografia: Estátua de mármore representando a Virgem Maria vestida de uma túnica e um manto 
que lhe envolve o corpo e passa sobre seu ombro esquerdo, caindo atrás na altura dos joelhos. Com 
a mão esquerda segura um punhal cravado em seu coração e com a direita estendida apresenta a 
“coroa da Saudade”, que é uma espécie de terço, com uma medalha na ponta. Sua cabeça está 
coberta por um véu longo e sobre ele vê-se uma coroa aberta, semelhante à de visconde. Pisa sobre 
o globo terrestre. 
 
117.- Nossa Senhora da Saúde 
 

 
Iconografia: A Virgem Maria está de pé, sem o Menino, vestida de uma túnica bordada e um 
manto, que em algumas imagens parece mais uma capa, caindo dos ombros até os pés e em outras é 
curto e apenas envolve o seu corpo. Tem as duas mãos sobre o peito, mas separadas, uma um pouco 
mais alta do que a outra e usa um véu curto que cobre parcialmente sua cabeça deixando ver os 
cabelos. Às vezes traz sobre o véu uma coroa real. 
 
118.- Nossa Senhora de Sion 
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Iconografia: Maria está de pé vestindo a indumentária das mulheres de Israel e tem sobre a cabeça, 
em cima do véu curto, uma coroa de quatro pontas. Segura com as mãos, em sua frente, o Menino 
Jesus aparentando mais de um ano, sentado sobre elas e de costas para sua Mãe. 
 
119.- Nossa Senhora da Soledade 
 

 
 
Iconografia: A Mãe de Deus está de pé, com o olhar angustiado e as mãos juntas sobre o peito, 
com os dedos cruzados, ou segurando um lenço para enxugar suas lágrimas. Ela está vestida de 
preto ou de roxo e tem a cabeça coberta por um longo véu, que vai até os pés. Algumas vezes ela 
aparece sentada ou de pé junto à cruz, mirando com os olhos debulhados de lágrimas o instrumento 
de suplício de seu Divino Filho, e traz nas mãos uma toalha, simbolizando o sudário que envolveu o 
corpo de Cristo. Pelo fato de ser uma invocação muito antiga, suas imagens são comumente de roca 
e as roupas da Senhora em tecido bordado. 
 
120.- Nossa Senhora do Terço 
 

 
 
Iconografia: Igual à imagem comum de Nossa Senhora do Rosário, isto é, só a Virgem com o 
Menino, sem os santos, que às vezes apareces ao seu lado. A única diferença é que, em vez de um 
rosário, Maria tem um terço na mão. 
 
121.- Nossa Senhora da Visitação 
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Iconografia: Maria, de pé, cumprimenta sua prima Isabel, que aparece também de pé, mas com os 
braços estendidos e a cabeça abaixada em sinal de respeito para com a Mãe de Jesus. A 
representação de Nossa Senhora da Visitação é mais comum em pintura. Em algumas imagens 
Santa Isabel está ajoelhada e Maria lhe oferece um ramalhete de flores. 
 
122.- Nossa Senhora da Vitória 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora é representada de pé, com o Menino Jesus no braço esquerdo, 
segurando com a mão direita a palma, símbolo da vitória. Maria veste uma túnica coberta por um 
manto enfeitado de desenhos dourados. Sobre o véu usa uma coroa, que aparece também na cabeça 
de seu Filho. A Senhora das Vitórias da igreja de São Francisco de Paula, no Rio de Janeiro, tem na 
mão direita um estandarte de cetim branco, bordado a ouro. Há duas imagens de Nossa Senhora da 
Vitória que correspondem à descrição iconográfica dada acima: uma na Catedral de Nossa Senhora 
dos Prazeres, em Maceió (Alagoas) e outra no antigo Colégio Assunção, no Rio de Janeiro, cuja 
capela é dedicada a este orago. 
 
123.- Nossa Senhora das Vitórias 
 

 
 
Iconografia: Nossa Senhora das Vitórias é representada de pé, vestida de uma túnica branca e de 
um manto azul que lhe envolve o corpo. Segura com as duas mãos o Menino Jesus, já crescido, de 
pé sobre o globo terrestre, colocado no chão à direita de Maria. Ambos estão coroados. 
 

FIM 


