APRESENTAÇÃO
Este ano 2011 queremos apresentar para as novenas do mês de maio, como a devoção de
Nossa Senhora está presente em vários países no mundo inteiro. Afirma o Santo Padre,
o Papa João Paulo II: “não apenas as pessoas individualmente ou grupos locais, mas por
vezes inteiras nações e continentes procuram o encontro com a Mãe do Senhor, como
Aquela que é feliz porque acreditou que é a primeira entre aqueles que acreditaram e
por isso se tornou a Mãe do Emanuel”. Esta procura do encontro com Maria e com
Jesus, de maneira mais frequente acontece nos santuários. O Papa chama atenção que
estes lugares nos atraem: “o apelo da Terra da Palestina, pátria espiritual de todos os
cristãos, porque foi a pátria do Salvador do mundo e da sua Mãe; de igual modo, o apelo
dos numerosos templos que a fé cristã ergueu no decorrer dos séculos em Roma e no
mundo inteiro; e, ainda, o apelo de centros como Guadalupe, Lourdes, Fátima e os
outros espalhados pelos diversos países, entre os quais, como poderia eu deixar de
recordar o da minha terra natal, Jasna Góra? Talvez se pudesse falar de uma geografia
específica da fé e piedade marianas, a qual abrange todos estes lugares de particular
peregrinação do Povo de Deus; este busca o encontro com a Mãe de Cristo, procurando
achar no clima de especial irradiação da presença materna daquela que acreditou, a
consolação da própria fá”. (Encíclica “Repemptoris Mater”).
Assim como em outros anos peço, que nas novenas do mês de maio, cada dia se leia e
reflita o que está propondo este subsídio. Espero que com esta proposta possa
aumentar a nosso devoção à Nossa Senhora, como também, através de Maria estejamos
mais próximo de Jesus Cristo, Emanuel, que chegou para estar conosco, principalmente
através da Eucaristia.
Que Deus abençoe todos.

Dom Eduardo Zielski
Bispo de Campo Maior.

01 de maio de 2011
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA

A história de Nossa Senhora da Conceição Aparecida tem seu início pelos meados de
1717, quando chegou a notícia de que o Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida de
Portugal , governador da Província de São Paulo e Minas Gerais, iria passar pela Vila de
Guaratinguetá, a caminho de Vila Rica, hoje cidade de Ouro Preto - MG.
Convocado pela Câmara de Guaratinguetá, os pescadores Domingos Garcia, Filipe
Pedroso e João Alves saíram a procura de peixes no rio Paraíba. Desceram o rio e nada
conseguiram. Depois de muitas tentativas sem sucesso, chegaram ao porto Itaguaçu.
João Alves lançou a rede nas águas e apanhou o corpo de uma imagem de Nossa
Senhora da Conceição sem a cabeça. Lançou novamente a rede e apanhou a cabeça da
mesma imagem. Daí em diante os peixes chegaram em abundância para os três humildes
pescadores.
Durante 15 anos seguidos, a imagem ficou com a família de Felipe Pedroso, que a levou
para casa, onde as pessoas da vizinhança se reuniam para rezar. A família construiu um
oratório, que logo se tornou pequeno. Por volta de 1734, o vigário de Guaratinguetá
construiu uma capela no alto do Morro dos Coqueiros, aberta à visitação pública em 26
de julho de 1745. A 08 de setembro de 1904, a Imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida foi coroada, solenemente por Dom José Camargo Barros. No dia
29 de Abril de 1908, a igreja recebeu o título de Basílica Menor. Em 1929, por
determinação do Papa Pio XI Nossa Senhora foi proclamada RAINHA DO BRASIL E
SUA PADROEIRA OFICIAL. Em 1980, ainda em construção, foi consagrada pelo Papa
João Paulo II e recebeu o título de Basílica Menor. Em 1984, a Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) declarou oficialmente a Basílica de Aparecida: Santuário
Nacional; "maior Santuário Mariano do mundo".

02 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

O índio Juan Diego, nasceu em 1471, perto da cidade do México, na aldeia de Cautitlán,
pertencente aos índios Mazehuales. Era então arcebispo da cidade do México, Dom
Juan de Zumárraga, franciscano basco. Era o segundo bispo da Nova Espanha.
Conforme a lenda e tradição, no sábado, 09 de dezembro de 1531, pelas seis horas da
manhã, quando o índio Juan Diego se dirigia de sua aldeia para a de Tolpetlac para
assistir uma cerimônia religiosa na missão franciscana de Tratetolco e quando passava
pelo monte Tepeyac, as margens do lago Texcoco, viu uma jovem de uns 15 anos, que lhe
ordenou ir falar com o bispo a fim de pedir-lhe que construísse um templo no vale
próximo. No mesmo dia a tarde por volta das cinco horas da tarde, Juan Diego viu
novamente a jovem e lhe relata a incredulidade do bispo e pede que escolha outro
mensageiro. Porém a jovem insiste em sua missão de ir ter novamente com o bispo e
pedir a construção do templo. No dia seguinte, domingo dia 10 de dezembro, às três
horas da tarde, Juan Diego fala novamente com o bispo, que ainda não acredita e pede
algum sinal. Pela terceira vez a jovem lhe "aparece" e ordena a Juan Diego que volte ao
monte no dia seguinte para receber o sinal pedido pelo bispo.

Entretanto, no dia seguinte, Juan Diego, não vai ao monte devido a doença de seu tio
Juan Bernardino. Na madrugada do dia 12 de dezembro, terça-feira, devido à
gravidade da doença de seu tio, Juan Diego sai de sua aldeia para buscar um sacerdote,
e rodeia o monte para não encontrar a virgem. Porém, mesmo assim ela lhe "aparece",
fala que seu tio ficará curado, e pede que vá ao monte buscar rosas que seria o sinal.
Ao seu regresso, a virgem diz: “Estas diferentes flores são a prova, o sinal, que levarás
ao bispo. Diga-lhe que veja nelas meu desejo, e com isso, execute minha vontade”. Ao
mesmo tempo, que Juan Diego encontra a jovem, ela "aparece" também a seu tio
doente, cura instantaneamente suas enfermidades e manifesta seu nome: "Sempre
Virgem Santa Maria de Guadalupe".
No dia 12 de dezembro, após a quarta "aparição", Juan Diego leva em seu poncho, como
prova, rosas frescas de Toledo (e isto em pleno inverno mexicano). Já na casa do bispo,
por volta do meio dia, na hora que abriu o poncho (ayate) onde estavam embrulhadas as
flores, estava a imagem: "A Virgem de Tequatlaxopeuh". A mesma que hoje se venera
na Basílica de Guadalupe.

03 de maio de 2011
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA – PORTUGAL

A 13 de maio de 1917, três crianças apascentavam um pequeno rebanho na Cova da Iria,
freguesia de Fátima, conselho de Vila Nova de Ourém, hoje diocese de Leiria-Fátima.
Chamavam-se Lúcia de Jesus, de 10 anos, e Francisco e Jacinta Marto, seus primos, de
9 e 7 anos. Por volta do meio dia, depois de rezarem o terço, como habitualmente
faziam, entretinham-se a construir uma pequena casa de pedras soltas, no local onde
hoje se encontra a Basílica. De repente, viram uma luz brilhante; julgando ser um
relâmpago, decidiram ir embora, mas, logo abaixo, outro clarão iluminou o espaço, e
viram em cima de uma pequena azinheira (onde agora se encontra a Capelinha das
Aparições), uma "Senhora mais brilhante que o sol", de cujas mãos pendia um terço
branco. A Senhora disse aos três pastorinhos que era necessário rezar muito e
convidou-as a voltarem à Cova da Iria durante mais cinco meses consecutivos, no dia 13
e àquela hora. As crianças assim fizeram, e nos dias 13 de junho, julho, setembro e
outubro, a Senhora voltou a aparecer-lhes e a falar-lhes, na Cova da Iria. A 19 de
Agosto, a aparição deu-se no sítio dos Valinhos, a uns 500 metros do lugar de Aljustrel,
porque, no dia 13, as crianças tinham sido levadas pelo Administrador do Conselho, para
Vila Nova de Ourém. Na última aparição, a 13 de outubro, estando presentes cerca de
70.000 pessoas, a Senhora disse-lhes que era a "Senhora do Rosário" e que fizessem
ali uma capela em sua honra. Depois da aparição, todos os presentes observaram o
milagre prometido às três crianças em julho e setembro: o sol, assemelhando-se a um
disco de prata, podia fitar-se sem dificuldade e girava sobre si mesmo como uma roda
de fogo, parecendo precipitar-se na terra.
Posteriormente, sendo Lúcia religiosa de

Santa Dorotéia, Nossa Senhora apareceu-lhe novamente em Espanha (10 de dezembro
de 1925 e 15 de fevereiro de 1926, no Convento de Pontevedra, e na noite de 13/14 de
junho de 1929, no Convento de Tuy), pedindo a devoção dos cinco primeiros sábados
(rezar o terço, meditar nos mistérios do rosário, confessar-se e receber a Sagrada
Comunhão, em reparação dos pecados cometidos contra o Imaculado Coração de Maria)
e a Consagração da Rússia ao mesmo Imaculado Coração. Este pedido já Nossa Senhora
o anunciara em 13 de julho de 1917. Anos mais tarde, a Ir. Lúcia conta ainda que, entre
abril e outubro de 1916, tinha aparecido um Anjo aos três videntes, por três vezes,
duas na Loca do Cabeço e outra junto ao poço do quintal da casa de Lúcia, convidandoos à oração e penitência.
Desde 1917, não mais cessaram de ir à Cova da Iria milhares e milhares de peregrinos
de todo o mundo, primeiro nos dias 13 de cada mês, depois nos meses de férias de
verão e inverno, e agora cada vez mais nos fins de semana e no dia-a-dia, num montante
anual de cinco milhões.

04 de maio de 2011
NOSSA SENHORA CZESTOCHOWA - POLÔNIA

Jasna Gora em polonês significa: “Montanha de Luz” ou “Monteclaro”; e Czestochowa é
o nome da cidade que ao longo dos séculos, cresceu a fé do povo polonês. Portanto
Nossa Senhora de Czestochowa, ou Monte Claro é a mesma Rainha e Padroeira da
Polônia. Os Monges Paulinos construíram um Mosteiro no Monte Claro ou Montanha de
Luz e foi para este mosteiro que foi doado o famoso quadro da Virgem Maria.
O quadro está cercado de histórias e lendas, uma muito interessante nos diz que foi
São Lucas Evangelista quem o pintou utilizando, inclusive, a madeira de uma pequena
mesinha da casa de Nazaré. Alguns historiadores chegam até afirmar que o quadro,
depois de longas viagens foi entregue a Santa Helena, Mãe do Imperador Constantino
e, no Palácio Imperial de Constantinopla, permaneceu até o ano de 431. Porém o que se
pode afirmar com certeza é que o quadro lembra alguns ícones bizantinos do quinto
século. A tradição nos diz também que o famoso quadro foi doado pelo rei de
Constantinopla ao príncipe Russo Lew, que o levou para sua casa, e com sua família
permaneceu até os ataques dos Tártaros. Com a invasão e os ataques dos Tártaros o
quadro foi levado para Polônia e lá permanece até os dias de hoje.
Segundo algumas fontes, o quadro foi doado ao Mosteiro dos Paulinos, de Monte Claro
em 1382 e desde que lá chegou recebeu o título de “Porta dos Milagres”. Um grande
número de príncipes e também o povo simples começaram as peregrinações até o
Santuário, em busca de milagres. Quando contemplamos o quadro da Santíssima Virgem
de Czestochowa percebemos que sobre o seu rosto encontram-se dois cortes que
segundo a tradição, foram feitos pela espada do Chefe do Exército dos Hussistas
(Sectários da Heresia de João Huss). Conta-se que no ano de 1430, o quadro foi

quebrado e o templo saqueado e praticamente destruído. Os religiosos juntaram os
pedaços do quadro, e a pedido do rei Jagiello trouxeram vários pintores estrangeiros
para restaurá-lo. Achou-se por bem deixar as marcas na face como sinal de vitória. Em
1655 foi a vez dos Suecos invadirem a Polônia, e também tinham o desejo de destruir o
Mosteiro Luminoso e seus Monges (que contaram então aproximadamente 200
religiosos). Eis que o Exército Sueco com 3000 homens foi derrotado pela intercessão
da Jasna Gora. No ano seguinte o rei da Polônia oficialmente declarou Nossa Senhora
de Monte Claro – Rainha e Padroeira da Polônia. A Polônia tornou-se o baluarte da
Santa Sé na Europa Oriental, permanecendo ao lado do Papa todas as vezes que a
Igreja precisou de seu auxílio. Desde 966 quando o príncipe Miesko I, sob a influência
de sua esposa tcheca, Dobrowa, a Polônia converteu-se ao cristianismo. No ano de 1966,
em pleno regime comunista, os Poloneses corajosamente fizeram peregrinações e
romarias ao Santuário de Jasna Gora e participaram de todos os festejos em
Czestochowa apesar das proibições e boicotes do governo comunista polonês. Afinal
estavam celebrando o milênio do cristianismo de sua pátria. O rosto da Virgem Maria é
escuro, e este detalhe explica-se pelo fato do quadro ter sido pintado sobre uma
madeira que no decorrer do tempo escureceu. Os poloneses e todos os peregrinos
carinhosamente a chamam de “Madona Preta”. O mais expressivo devoto da Virgem da
Czestochowa foi sem dúvida o Polonês Karol Wojtyla, eleito Papa como João Paulo II.
Nos últimos tempos mais de quatro milhões de peregrinos visitam anualmente o
santuário, e centenas vão a pé. Foi aos pés da Virgem que João Paulo II entregou seu
pontificado. Foi aos pés da Nossa Senhora de Czestochowa, que os poloneses iniciaram
o 1º Cerco de Jericó em preparação da visita do Papa à sua terra natal em 1979. Ainda
sob o regime comunista. João Paulo II em 4 de Junho de 1979, em sua consagração a
Nossa Senhora de Jasna Gora assim falou: “ Ó Mãe da Igreja! Faz que a Igreja goze de

liberdade e Paz cumprimento da sua missão salvífica, e que para este fim atinja nova
maturidade de fé e de unidade interior, ajuda-nos a vencer as oposições e dificuldade.
Ajuda-nos a descobrir de novo toda a simplicidade e dignidade da vocação crista”!
“Santifica as famílias”. “Olha pelos jovens e pelas crianças”. Que a Virgem de Jasna
Gora de Czestochowa nos oriente e nos conduza! Amém Paz e Bem!

05 de maio de 2011
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DO LORETTO – ITÁLIA

É provável que muitos católicos não tenham ainda ouvido falar na Santa Casa de Loreto.
Por isso, e para compreenderem a razão do título Nossa Senhora de Loreto, falaremos
primeiro, resumidamente, sobre a referida casa. A Santa Casa de Loreto é a casinha
que testemunhou o grande mistério da Encarnação do Filho de Deus. É, portanto, a

casinha em que morava Nossa Senhora, e onde lhe apareceu o arcanjo São Gabriel para
anunciar-lhe que tinha sido escolhida para ser a Mãe do Messias que ia nascer. E foi
nessa casinha privilegiada que Jesus Cristo habitou durante os 30 anos de sua vida
oculta. A piedosa imperatriz Santa Helena fez encerrar a Santa Casa de Nazaré, que
assim ficaria num magnífico templo, conservando intacta essa casa preciosa em que
habitava a Santa Família, a qual foi sempre visitada pelos mais ilustres personagens.
Tendo, porém, os muçulmanos do Egito, no fim do século XIII, feito uma irrupção na
Palestina, destruíram o templo em que se achava a casinha de Nazaré, que assim ficaria
exposta a todas as profanações. Mas Deus subtraiu ao furor dos ímpios esse precioso
santuário por meio de um dos maiores prodígios que reza a história!
No dia 10 de maio de 1291, viram, de repente, perto de Tersato, na Dalmácia, uma
casinha situada num outeiro onde nunca se tinha visto nem a mais simples choupana. E a
surpresa ainda foi maior quando algumas pessoas afirmaram ter visto essa casa
suspensa no ar antes de pousar no outeiro. Espalhando-se a notícia do prodígio, o povo
acode de todos os lados para examinar a casinha de perto e nota com espanto que está
assentada em um terreno desigual e sem alicerces. Penetrando no interior, o povo ainda
mais se admira com os objetos religiosos que descobre: um altar, uma cruz e uma
imagem representando Maria Santíssima com o Menino Jesus. De repente, chega
também ao santuário o pároco do lugar, que estava doente havia três anos, sem
esperança de sarar, e conta que Maria Santíssima lhe tinha aparecido, e depois de
curá-lo lhe dissera que a casa recém-chegada ao seu país era sua casinha de Nazaré,
onde, por obra do Espírito Santo, concebera o Verbo de Deus. O povo ficou muito
alegre vendo seu pároco repentinamente curado e ouvindo a narração do que lhe fora
revelado por Maria Santíssima! O governador da Dalmácia, admirado de tão maravilhosa
transladação, manda a Nazaré quatro emissários para verificarem se de fato a casa de
Maria tinha desaparecido, se os seus alicerces tinham ficado lá, etc. E os delegados,
chegados a Nazaré, adquiriram plena certeza de que a casa aparecida na Dalmácia era
realmente a casa em que tinha morado a Sagrada Família.
Mas não se sabe por que motivo a Dalmácia perdeu tão depressa o precioso tesouro.
Em 10 de dezembro de 1294, a Santa Casa se elevou de novo nos ares e, atravessando o
mar Adriático, foi colocar-se no meio de um bosque de loureiros, a pouca distância da
cidade de Recanati. O bosque de loureiros no qual foi pousar a Santa Casa parece ser a
origem do nome que se lhe deu, de Santa Casa de Loreto, e depois, Nossa Senhora de
Loreto, por causa da imagem de Nossa Senhora que havia no interior da casinha. Os
primeiros a contemplar este novo prodígio foram simples pastores que velavam durante
a noite guardando seus rebanhos. Uma luz estranha que rodeava a Santa Casa inspiroulhes o desejo de verem de perto a causa desse fenômeno. Aproximando-se, ficaram
admirados à vista de uma casa desconhecida e dos objetos religiosos que encerrava, e
com profunda veneração passaram o resto da noite em oração naquele lugar sagrado. A
notícia desse acontecimento espalhou-se logo e atraiu grande número de piedosos
romeiros, sendo em breve esse movimento de fé favorecido por milagres e graças
extraordinárias. Enquanto uma multidão de piedosos fiéis acode a essa nova fonte de
graças, o inimigo do gênero humano (demônio) infesta aqueles lugares de furtos e

rapinas, por cuja causa ia diminuindo o concurso dos fiéis. Deus, porém, remediou esse
inconveniente com uma nova transladação: oito meses depois de sua chegada ao bosque
de loureiros, a Santa Casa foi transportada de repente para um outeiro situado
também a pouca distância da cidade de Recanati, lugar pertencente a dois irmãos. Mas,
como esses dois irmãos se armassem um contra o outro, excitados pela cobiça das ricas
ofertas que ali se faziam Deus, que detesta as dissensões fraternas e a cobiça,
transportou mais uma vez a Santa Casa, colocando-a a pequena distância, em um outeiro
mais elevado. Esta última transladação deu-se quase no fim de 1295, e o outeiro sobre
o qual pousou foi depois nivelado e se acha agora no centro da cidade que ali se erigiu e
que tomou o nome de Loreto. As quatro transladações da casinha de Nossa Senhora
contribuíram para despertar cada vez mais a curiosidade e a devoção dos fiéis, não
somente das províncias próximas, mas até dos países mais remotos, enriquecendo-se
este augusto santuário com os mais preciosos donativos. A Santa Casa de Loreto foi
depois encerrada em uma vasta e magnífica igreja. O Papa Sixto V fez gravar na
fachada, em caracteres de ouro, esta breve, mas sublime inscrição: "Casa da Mãe de
Deus, Onde o Verbo se fez carne". Pode-se dizer sem contradição que esse santo
lugar se tornou um dos mais privilegiados do mundo. A igreja forma uma cruz latina,
cujo centro é coroado por uma esplêndida cúpula ornada de uma lanterna, que o
peregrino saúda de muitas léguas de distância como o navegante saúda o farol que o vai
dirigir para o porto. Nossa Senhora de Loreto é hoje a padroeira dos aviadores.

06 de maio de 2011
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE VLADIMIR – RÚSSIA

As crônicas afirmam que a imagem (o ícone) chegou à Rússia num barco procedente de
Constantinopla e se guardava inicialmente no Mosteiro de Nossa Senhora, nos
arredores de Kiev. Os especialistas datam o ícone da primeira metade do século XII.
Mas nada explica porque este ícone, uma obra-prima de dimensão mundial e uma
verdadeira jóia da arte bizantina, ficou na Rússia. Naquela época, Constantinopla estava
no período florescente da sua história. Era uma cidade de filósofos e bibliotecas, de
costumes e aromas requintados, de termas e jóias, de apreciadores e estetas que
sabiam apreciar as coisas. Porque é que entregaram então o ícone, de poder e valor
artístico extraordinários, a um país tão distante e tão selvagem como lhes parecia à
Rússia. A história segue a sua lógica: nunca se pode saber o que acontecerá. Talvez, se
o ícone tivesse ficado em Constantinopla, a cidade poderia ter resistido aos ataques
dos turcos e não se teria transformado em Istambul. Por apreço à justiça, temos de
dizer que os bárbaros souberam apreciar a oferta bizantina que serviu posteriormente
de modelo para os pintores russos. O ícone foi uma espécie de pedra sagrada que, uma
vez jogada no mar russo, formou círculos crescentes da sua glória. As ondas da beleza
irradiada do ícone espalharam-se por todo o país, pacificando os costumes e corações.
O ícone pacificou a alma russa. Sem ele, a história daquele povo poderia ter sido mais

cruel. O primeiro guardião do ícone foi o duque Andrei Bogoliubski que o trouxera da
pequena cidade provinciana de Vichegrad para Vladimir, então capital da Rússia. Daí, o
seu nome: o ícone de Nossa Senhora de Vladimir. A imagem da Virgem foi guarnecida
com uma moldura de ouro, ornamentada com safira, rubi e pérolas e guardada como a
mais preciosa e a mais querida relíquia. Em 1928, os especialistas da Galeria Tretiakov,
examinaram o ícone e viram que, em 500 anos, ele sofreu vários tratamentos, deixandose, contudo, sempre intactos os rostos da Virgem e do menino.
Quem visitou uma exposição de ícones promovida, há anos, pela Galeria Tretiakov, em
que o "Nossa Senhora de Vladimir" apareceu ladeado de, pelo menos, uma centena de
réplicas, pôde ver e perceber a sua magnificência. Todas as réplicas, por mais
impecáveis que parecessem, perdiam o seu brilho perante esta obra-prima bizantina. A
roupa do menino Jesus parece banhada pelo Sol cegante e a Mãe de Deus inclina a
cabeça para o menino com tanta tristeza que você sente um pequeno aperto no coração
e uma profunda comoção. Este ícone pertence ao grupo de ícones de "comoção". O
"Nossa Senhora de Vladimir" pressupõe uma intimidade e veneração, a sua beleza é
impressionante, mas contida, as suas cores e linhas não distraem das orações. A oração
à “Nossa Senhora de Vladimir" é a voz de uma pessoa, e não de um grupo de pessoas
acompanhado pelo órgão. A alma russa não aceita orações em público, pois a oração é
sempre uma coisa íntima. Há já 800 anos que o seu poder hipnótico não se esgota. Não é
de admirar, portanto, que os visitantes crentes se ponham perante ele de joelhos.
Hoje, o ícone encontra-se na Igreja de São Nicolau, nas proximidades da Galeria
Tretiakov, que foi recentemente restaurada e está a ser usada como O pároco da
Igreja de São Nicolau, Nikolai Sokolov, ao passar vários anos ao lado do ícone, diz que o
"ícone decide por si próprio onde estar. Nós queremos apenas que ele se conserve,
cabendo ao ícone decidir onde e com quem deve estar: se nós formos dignos de estar
com ele, ele ficará conosco, se não, ele vai-nos abandonar".
O ícone de Nossa Senhora de Vladimir é o mais venerado na Rússia. Segundo uma
crença espalhada, a imagem de Nossa Senhora e do menino Jesus foi pintada por São
Lucas numa tábua que servia de mesa para Jesus Cristo e a Mãe, sendo assim o
primeiro ícone cristão.

07 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE VELANKANNI - ÍNDIA

Velankanni é um pequeno povoado situado numa região que não se orgulha de ter
belezas naturais surpreendentes nem um patrimônio artístico ou histórico muito
significativo. De suas brancas praias, pode-se ver o mar salpicado de pequenas
embarcações que transportam sal, arroz e outros produtos agrícolas. Todavia, é
exatamente nesse lugarejo desconhecido que se encontra um dos mais importantes
santuários do cristianismo indiano: aqui a Virgem apareceu diante dos olhos simples e
inocentes de duas crianças, escolhendo-as como destinatárias e, ao mesmo tempo,
primeiras anunciadoras de sua mensagem. Não há documentos escritos que contem em
detalhes os dois acontecimentos, provavelmente ocorridos no final do século XVI. Mas
a tradição popular e a devoção dos fiéis conservaram sua lembrança, mantendo sempre
viva e atual a história dos dois jovens protagonistas de um encontro tão privilegiado. O
primeiro é um pastorinho hindu: num dia como tantos outros, ele caminha sob o sol
escaldante para levar ao patrão um recipiente cheio de leite. Está cansado, não agüenta
mais e pára para repousar um pouco à sombra de uma árvore, mas acaba dormindo... É
acordado por uma luz intensa e pela voz de uma bela senhora que lhe pede um pouco de
leite para seu filho. O jovem tem medo de irritar seu patrão, mas não pode recusar um
pedido tão doce e dá metade do leite que levava. Chegando a casa, já estava pronto
para receber o merecido castigo, quando, diante dele e de seu patrão, um fato
estranho acontece: o leite começa a aumentar no recipiente até transbordar e escorrer
pelo chão. O segundo protagonista é um jovem paralítico que, sentado debaixo de uma
grande árvore, ganhava a vida vendendo buttermilk, uma bebida indiana a base de
iogurte. A ele também a bela senhora pede algo para matar a sede de seu filho. Dessa
vez, porém, vai fazendo logo outro pedido ao rapaz: que ele vá à vizinhança para
anunciar seu desejo de que uma capela lhe seja construída naquele lugar. O rapaz olha
com tristeza para suas pernas inválidas e pergunta-se como poderá contentar a doce
senhora? Mas, de repente, sente uma força dentro de si e consegue ficar de pé,
correndo imediatamente para dar a notícia na cidade. A pequena capela é construída e a
notícia do milagre corre como um relâmpago e milhares de pessoas começam a procurar
Velankanni para invocar Nossa Senhora como Mãe da Saúde. E as graças obtidas são
inúmeras, as preces ouvidas incontáveis... A capela torna-se uma igrejinha que, logo,
mostra-se também insuficiente para receber as multidões de peregrinos. Assim, no
decorrer dos anos, ela foi ampliada e reconstruída até chegar à atual estrutura, com a
planta em forma de cruz e a cúpula em correspondência com o altar de Nossa Senhora.
Em 1962, o Papa João XXIII eleva o Santuário de Nossa Senhora da Saúde de
Velankanni a Basílica Menor, agregada à Basílica de Santa Maria Maior em Roma, dandolhe assim a aprovação oficial da Igreja. O Santuário de Velankanni é hoje um
verdadeiro farol de fé e de testemunho que irradia e difunde sua luz em toda a Índia,
chamando não só os fiéis cristãos, mas também de outras religiões. Talvez seja esse o
maior milagre da Virgem de Velankanni: reunir na oração, num único templo, cristãos,
muçulmanos e hindus. Todos são peregrinos. Talvez as motivações sejam diferentes,
mas a devoção e a confiança são iguais. Na verdade, não existe, no mundo, outro povo

como o indiano, no que se refere às peregrinações: trata-se de um fenômeno religioso
particular, que se manifesta num movimento ininterrupto de massas de devotos e
peregrinos, por ocasião das grandes festas. Se, para os católicos, a veneração a Maria,
mãe de toda a humanidade e mediadora de nossas orações, é bem conhecida, é bom
saber que os muçulmanos lhe dedicam um respeito especial, por ser ela a mãe de Jesus
e exemplo de pureza e de virtude, e para os hindus, entre todas suas divindades, a
Senhora de Velankanni é propiciadora generosa de graças. Num país de tantas crenças,
a presença de Maria é sinal de viva união e fraternidade.

08 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DA PAZ, EMYAMOUSSOUKRO - COSTA DE MARFIM

A Basílica de “Nossa Senhora da Paz”, conhecida também como Yamoussoukro, na
Costa do Marfim. É muito parecida com a de São Pedro, no Vaticano, porém encontra-se
em África. A sua nave central consegue acolher 7.000 pessoas sentadas e 11.000 em
pé. A primeira pedra foi abençoada em 1985, enquanto foi consagrada em 1990 pelo
Papa João Paulo II. O país conta com uma exígua presença católica, apenas 300.000
fiéis num total de 10 milhões de habitantes; todavia, a construção desta basílica foi
encorajada pelo então presidente Felix Houphouët-Buignet. Na diocese, os católicos
constituem 13% da população. Mesmo tendo todas as características, não é uma réplica
da Basílica do Vaticano. Alguns, porém, a chamaram de “São Pedro”, porque foi
inspirada quase inteiramente nela. Uma diferença está na grande cruz colocada no alto
de Yamoussoukro. Além disso, a cúpula é ligeiramente mais baixa do que a de São
Pedro, a pedido do Papa. Nossa Senhora da Paz de Yamoussoukro não é uma Catedral,
mas uma Basílica Menor administrada pelos palotinos. A catedral encontra-se nas
proximidades e é dedicada a Santo Agostinho. Quem projetou a grande igreja africana
foi o arquiteto libanês Pierre Fakhory. O mármore foi importado da Itália e da
Espanha, enquanto os cristais provêm da França. Os jardins que acolhem os peregrinos
são simétricos, no molde dos jardins franceses de Versalhes. Há duas estátuas
douradas da Virgem. O maior vitral do mundo encontra-se nesta Basílica. Foi fabricado
em Nanterre, França, com 7.363 metros quadrados. Esta Basílica é meta de
peregrinação constante, acolhe fiéis de todo o mundo e foi palco de importantes
encontros, entre os quais o Dia Mundial do Enfermo. “No dia em que este Santuário foi
consagrado a Nossa Senhora da Paz, recordamo-nos que os primeiros evangelizadores
que chegaram a esta terra consagraram a Igreja nascente a Nossa Senhora. Nossa

Senhora da Paz, confiamos a ti novamente a Igreja desta diocese, todas as dioceses
deste país. Por meio de sua intercessão, as consagramos ao teu Filho. Ó Virgem Maria,
guia-nos rumo ao teu Filho, Aquele que é o Caminho, a Verdade e a Vida!”. (Palavras do
Papa João Paulo II)

09 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DA ÁFRICA - ARGÉLIA

A devoção a Nossa Senhora de África teria nascido a partir da presença portuguesa
em Ceuta. Com efeito, o mais antigo lugar de culto com esta designação encontra-se
naquela cidade do norte de África e a sua construção inicial data do século XV. O
edifício, hoje santuário, foi reconstruído no século XVIII e nele se venera uma imagem,
aparentemente bizantina, que uma tradição liga ao imperador Justiniano e ao
governador desta província, Procópio. A invasão muçulmana teria interrompido o seu
culto.
Outra tradição liga-a ao Infante Dom Henrique, que a teria oferecido a Ceuta com o
pedido para que todos os sábados se rezasse por sua alma. A tradição da “sabatina”,
ainda hoje viva em Ceuta, poderia ter tal origem.
A imagem tem na mão um bastão com nós, oferecido pelo último governador português
de Ceuta.
Outro pólo importante de irradiação da devoção a Nossa Senhora de África situa-se na
Argélia e nasceu da devoção de duas missionárias francesas do século XIX. Indo ajudar
o bispo local, não encontraram por aquelas terras nenhum santuário mariano. Por isso,
colocaram uma pequena imagem da Virgem sobre uma oliveira nas proximidades de
Argel. Pouco a pouco, o lugar transformou-se num centro de peregrinação por parte de
numerosos devotos de Nossa Senhora. As piedosas mulheres recolheram dinheiro e
construíram uma capela provisória em 1857.

O atual santuário foi concluído em 1872 sobre um promontório que domina o mar e a
cidade de Argel. Numerosos são os peregrinos que o visitam.
Hoje em dia, a devoção a Nossa Senhora de África estende-se a numerosos países
daquele continente. A iconografia representa-a, ora como uma mulher de tês morena,
ora como uma negra, mas sempre com o Menino nos braços.

10 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE ALTÖTTING – ALEMANHA

A fama internacional de Altötting como santuário mariano tem origem no século 15.
Conta a lenda que em 1489 ocorreu o seguinte milagre: um menino de três anos caiu no
Rio Mörnbach e se afogou. Após o resgate, a mãe desesperada deitou o cadáver sobre o
altar na capela dedicada a Santa Maria e, junto com outros féis, começou a rezar pela
salvação do filho. Pouco depois, o menino voltou a viver. Mais tarde, ele teria sido
ordenado padre.
Desde então, tornou-se costume visitar a capela para pedir ajuda a Santa Maria, uma
devoção que atrai mais de um milhão de católicos por ano. As paredes da Gnadenkapelle
(Capela da Misericórdia), onde se encontra uma escultura em madeira de tília
representando uma Nossa Senhora negra com um menino no colo, estão cobertas por
quadros em que os fiéis agradecem por pedidos atendidos. Ao sul da Gnadenkapelle,
encontra-se a Igreja de São Felipe e São Tiago, construída em estilo gótico entre 1499
e 1511, para acolher o crescente número de romeiros. No começo do século passado
(1910–1912), foi erguida a Basílica de Santa Ana, um templo neobarroco com capacidade
para oito mil pessoas. O conjunto de edifícios religiosos é completado pela Igreja de
Santa Madalena e pelo Mosteiro de São Conrado.

Os milagres desta "cidade voltada para o além" parecem estar no ar e na água retirada
do poço de São Conrado e guardada em garrafinhas, porque os peregrinos acreditam
que ela cura diversas doenças. Exatamente como eles crêem que Nossa Senhora já
salvou crianças à beira da morte, ajudou um agricultor atropelado pelo trator ou apagou
um incêndio no armazém.
O atual papa Bento XVI foi visitante assíduo de Altötting desde sua infância. Até hoje
ele se empolga ao falar da "Madona Negra",

11 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE WALSINGHAM - INGLATERRA

O Santuário de Nossa Senhora de Walsingham é o mais famoso da Inglaterra. Situado
em Norfolk, na sua igreja maior abriga uma réplica da "Santa Casa de Nazaré", por isso
o lugar é chamado de "Nazaré britânica" ou "Loreto inglesa". Ele surgiu no povoado de
Walsingham, em 1061. Teria sido um pedido da própria Virgem à piedosa viúva Richeldis
de Faverces, à qual aparecera em sonhos. Maria desejava ter em Walsingham um lugar
de paz igual a sua Casa de Nazaré. Mas, Richeldis disse à Mãe que não sabia como ela
era, pois nunca fora à Palestina. A Virgem, então, chamou o Anjo Gabriel que, em
espírito, transportou Richeldis até a Casa da Sagrada Família e lhe informou suas
dimensões. A princípio Richeldis não acreditou na aparição, porém, como o sonho se
repetiu mais duas vezes, decidiu cumprir a vontade de Nossa Senhora. Convocou os
pedreiros e carpinteiros e ergueu uma réplica da Casa de Nazaré em madeira. Pouco
tempo depois Walsingham era rota de peregrinação para venerar a Mãe de Deus, a
"Santa Casa" e meditar sobre o Mistério da Encarnação. Assim, a réplica de madeira
precisou ser substituída por uma de alvenaria. Ao longo do trajeto dos peregrinos
foram construídos outros lugares de oração. O mais conhecido é a "Capela dos
Chinelos", assim chamada, porque daqui os devotos seguem descalços, cerca de uma

milha, até o Santuário. Na idade média, ele concorria com os santuários de: Jerusalém,
Roma e Compostela, em número de peregrinos, vindos de todas as partes da Europa,
para cumprir essa tradição de fé. No século XII, o santuário foi entregue aos
religiosos agostinianos, que ergueram ao seu lado um convento e uma grande igreja,
impulsionando ainda mais as peregrinações. Os devotos de Nossa Senhora de
Walsingham eram de todas as classes sociais. Também o rei Henrique VIII costumava
ir ao Santuário. Como humilde peregrino, se confessava na Capela dos Chinelos e depois
seguia descalço o tradicional trajeto. Porém, em 1534, casado com a Catarina de
Aragão, ele pediu ao Papa para anular seu matrimônio, porque desejava se unir com a
cortesã Ana Bolena. Tendo o pedido negado, rompeu com Roma e se proclamou Chefe
Supremo da Igreja da Inglaterra.
Os católicos ingleses nunca esqueceram da sua "Nazaré britânica", mesmo com o
Santuário em ruína, eles continuaram freqüentando Walsingham, para rezar na Capela
do Chinelo. Em 1896, Carlota Boyd, uma protestante convertida, adquiriu a propriedade
da "Santa Casa", a restaurou fielmente e doou ao Bispo de Nortfolk. Contudo, só em
1934, foi reconhecida como Santuário Nacional Católico de Nossa Senhora, durante a
solenidade que entronizou a imagem da Virgem de Walsingham, cópia exata daquela
destruída, em 1538. A estátua de madeira representa Maria sentada num trono,
segurando com a mão esquerda um ramo de lírio como cetro e com a outra ampara o
divino Filho, que abençoa com a mão direita. Vinte anos depois, essa imagem recebeu a
coroação canônica do Papa Pio XII. A partir de 1968, o Santuário foi confiado aos
Padres Maristas.

12 de maio de 2011
SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA DE LOURDES – FRANÇA

Lourdes no sul da França cresceu em torno da gruta onde Nossa Senhora apareceu para
uma menina chamada Bernadette Soubirous no século XIX. A cidade vive da
peregrinação dos mais de seis milhões de fiéis que visitam o santuário durante todo o
ano. O Santuário é gigantesco e compreende várias capelas, igrejas e locais de
recolhimento e oração.
A Capela-mor da Basílica foi construída, a pedido de Nossa Senhora, exatamente em
cima da Gruta Massabielle onde Ela apareceu 18 vezes para a pequena Bernadette. As
aparições aconteceram entre os dias 11 de fevereiro e 16 de junho de 1858. A imagem
de Nossa Senhora na Gruta (com seus 2,5 metros de altura) representa a Aparição à
escolhida pela Virgem Maria, no mesmo lugar e atitude.

Na época, a Virgem falou repetidas vezes no dialeto local, identificando-se como sendo
a “Imaculada Conceição”. No fundo da gruta existe a “Fonte Milagrosa”, que brotou no
dia 25 de fevereiro de 1858, durante a nona aparição, quando Bernadette cavava a
terra com as mãos, seguindo as orientações de Nossa Senhora que lhe dizia: “Vá beber
da fonte e lavar-se nela”.
Hoje, a água desta fonte é recolhida em reservatórios que alimentam 17 piscinas e nove
fontes, onde se pode tomar banho e beber a água tida como milagrosa. Por causa disso,
o número de pessoas doentes que fazem tratamentos em Lourdes é enorme. Existem
vários hospitais na região. É possível encher garrafas com a água e levá-la para casa. O
Fórum de Informação é o único órgão habilitado a enviar a água da nascente por
correspondência para quem queria solicitá-la. A Cripta, que fica embaixo da Basílica
Superior, foi a primeira capela aberta ao público. A primeira missa, celebrada no dia 19
de maio de 1866, teve a presença de Bernadette. O corredor principal foi cavado no
próprio rochedo por 25 homens que trabalharam dia e noite durante três meses, entre
eles o pai de Bernadette, François Soubirous.
A Basílica Nossa Senhora do Rosário foi construída trinta anos depois da primeira
aparição e é dedicada ao Santo Rosário em honra a Santíssima Virgem. Consagrada em
1901, é dedicada ao Santo Rosário. Isso, porque a Imaculada Conceição aparecia
sempre a Bernadette com um terço na mão, lembrando da importância e da necessidade
de se rezar o rosário.
Além do Santuário, é possível visitar em Lourdes outros pontos de peregrinação ligados
à vida de Bernadette. O “calabouço” onde ela morava com a família na maior pobreza e
de onde saiu para buscar lenha em 11 de fevereiro de 1858, dia da primeira aparição. A
“pia batismal”, onde Bernadette foi batizada na igreja paroquial, construída em 1858. O
“Hospício Santa Bernadette”, onde ela fez a Primeira Comunhão e onde durante oito
anos foi educada pelas Irmãs da Caridade de Nevers, congregação da qual anos mais
tarde veio a fazer parte. “Bartrès”, aldeia a 4 Km de Lourdes, onde a menina foi criada,
na sua primeira infância.
A Bernadete Soubirous era uma menina de 14 anos quando Nossa Senhora lhe apareceu
pela primeira. Bernadette viveu em Lourdes até os 22 anos quando se mudou para o
convento Saint Gildard em Nevers. Um ano depois fez os primeiros votos e trabalhou
durante seis anos como enfermeira ajudando os doentes. Em 1873, Bernadette adoeceu
e cinco anos mais tarde, aos 35 anos de idade, morreu de infecção generalizada
causada por uma tuberculose óssea e pulmonar. Em 8 de dezembro de 1933 ela foi
canonizada pelo Papa Pio XI.

13 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DA SALETE - FRANÇA

Os dois pastorinhos - Maximin Giraud e Mélanie Calvat - tiveram uma visão da Virgem
Maria numa montanha perto de La Salette, França, a 19 de Setembro de 1846, por
volta das três horas da tarde. Fazia muito sol. Maximin Giraud e Mélanie Calvat haviam
recebido apenas uma educação muito limitada. A aparição consistia em três fases
diferentes. As crianças viram, numa luz resplandecente, uma bela dama em um estranho
costume, falando alternadamente francês e patois. Ela estava sentada sobre uma
pedra, e as crianças relataram que a "Bela Dama" estava triste e chorando, com seu
rosto descansando em suas mãos. A Bela Senhora pôs-se de pé. E disse: "Vinde, meus
filhos, não tenhais medo, aqui estou para vos contar uma grande novidade! "
"Se meu povo não se quer submeter, sou forçada a deixar cair o braço de meu Filho. É
tão forte e tão pesado que não agüento mais."
"Há quanto tempo sofro por vós."
"Dei-vos seis dias para trabalhar, reservei-me o sétimo, e não mo querem conceder! É
isso que torna tão pesado o braço de meu Filho."
"E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu Filho. São essas as
duas coisas que tornam tão pesado o Seu braço."
"Se a colheita for perdida a culpa é vossa (...) Orai bem, fazei o bem."
"Se a colheita se estraga, é só por vossa causa, Eu vo-lo mostrei no ano passado com as

batatinhas: e vós nem fizestes caso! Ao contrário, quando encontráveis batatinhas
estragadas, blasfemáveis usando o nome de meu Filho. Elas continuarão assim e, neste
ano, para o Natal, não haverá mais."

Então, as crianças se aproximaram à Bela Senhora. Ela não parava de chorar. Segundo
os relatos das crianças a Senhora era alta e toda de luz. Vestia-se como as mulheres da
região: vestido longo, um grande avental, lenço cruzado e amarrado às costas, toca de
camponesa. Rosas coroavam sua cabeça, ladeavam o lenço e ornavam seu calçado. Em
sua fronte a luz brilhava como um diadema. Sobre os ombros carregava uma pesada
corrente. Uma corrente mais leve prendia sobre o peito um crucifixo resplandecente,
com um martelo de um lado, e de outro uma torquês. Assim a Bela Senhora falou em
segredo a Maximino e depois a Melânia. E novamente, os dois em conjunto ouvem as
seguintes palavras: "Se se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em
montões de trigo, e as batatinhas serão semeadas nos roçados " E a Bela Senhora
conclui não mais em patois, e sim em francês: "Pois bem, meus filhos, transmitireis isso
a todo o meu povo." Terminou assim a aparição. Segundo as crianças ela andava, mas as
plantas de seus pés não esmagavam a relva, quase não dobravam os talos. Mélanie
correu e a contemplou de novo lá no alto. E depois, segundo ela, viu o rosto e a figura da
Senhora desaparecendo à medida que a luminosidade aumentava.

14 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE LAVANG – VIETNÃ

A primeira aparição da Senhora de Lavang ocorreu em 1798, no início das perseguições
contra os católicos. Muitos católicos que moravam nas proximidades de Quang Tri
procuraram refúgio na floresta de Lavang. Aí passaram fome e frio. Muitas adoeceram
e foram atacadas pelas feras. À noite se reuniam para rezar o rosário.
Inesperadamente, apareceu-lhes Nossa Senhora muito bela com uma capa comprida
trazendo nos braços um Menino e acompanhada de dois anjos. Logo reconheceram a
Mãe do Céu. Ela confortou-os e disse-lhes para ferver as folhas das árvores próximas
e desta forma prepararem um remédio. Também lhes disse que a partir daquele dia
todos que fossem rezar naquele lugar teriam suas preces ouvidas. No local construíram
uma humilde capela. Nossa Senhora continuou a aparecer neste mesmo lugar durante os
quase cem anos de perseguição.
Apesar de situada num local de difícil acesso no topo de altas montanhas, grupos e mais
grupos de pessoas se embrenhavam na floresta para visitar o local onde a Virgem
aparecera. Nem a perseguição religiosa impediu a organização de peregrinações. Em
1886, com o término oficial da perseguição, o bispo Gaspar iniciou a construção de uma
igreja maior. Devido à precária localização e falta de dinheiro a igreja levou 15 anos
para ser construída. Dom Gaspar sagrou o novo templo em agosto de 1901 numa
cerimônia da qual participaram mais de doze mil pessoas. Em 1928 foi construída outra
igreja maior para acolher o número sempre crescente de peregrinos. Esta igreja foi
destruída no verão de 1972 durante a guerra do Vietnã. Em abril de 1961, a
Conferência dos Bispos Vietnamitas nomeou a igreja de Nossa Senhora de Lavang como
Santuário Mariano Nacional. Em agosto de 1962, o Papa João XXIII elevou a igreja de
Lavang à categoria de Basílica. No dia 19 de junho de 1988 o Papa João Paulo II aí
canonizou os 117 mártires vietnamitas e reconheceu a importância e significado de
Lavang para os católicos do Vietnã. Em agosto de 1998 foi brilhantemente comemorado
o bicentenário das aparições de Lavang.

15 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE SCHOENSTATT – ALEMANHA

Dia 18 de outubro de 1914 em Schoenstatt - Alemanha, o Pe. José Kentenich com um
grupo de alunos realizou uma aliança de amor com Nossa Senhora. No Santuário de
Schoenstatt, Maria Santíssima é venerada como Mãe Rainha e Vencedora Três Vezes
Admirável de Schoenstatt. Mãe, porque ela nos foi dada como mãe pelo próprio Cristo
na cruz. Rainha, porque é mãe de Cristo, o Rei do Universo. Vencedora porque Deus lhe
concedeu o poder de vencer e triunfar em todas as batalhas contra os poderes
diabólicos. Três Vezes Admirável pela grandeza de sua posição junto à Trindade, como
filha predileta do Pai, mãe do Filho e esposa do Espírito Santo. Também por ser Mãe de
Deus, Mãe do Redentor e Mãe dos Remidos. De Schoenstatt porque é o nome do lugar
escolhido para estabelecer esse Santuário. Assim nasceu um movimento que leva a
veneração de Nossa Senhora aos lares cristãos. Schoenstatt significa "Belo Lugar", a
imagem da Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt, é enviada a
partir do Santuário em Schoenstatt para visitar seus filhos, especialmente em seus
lares. As famílias recebem a imagem Peregrina e são chamadas a transformar seus
lares em um "belo lugar", num pequeno Santuário, numa Igreja Doméstica.
No Brasil, o fundador Pe. José Kentenich inaugurou um Santuário em Santa Maria (RS)
no dia 11 de abril de 1948. No ano de 1950, o Diácono João Pozzobon recebeu uma
imagem da Mãe Três Vezes Admirável para levá-la às famílias e rezar o terço com as
mesmas. A imagem foi-lhe dada por Ir. M. Terezinha Gobbo, na época responsável pelo
Movimento de Schoenstatt no Brasil. O diácono João Pozzobon percorreu durante sua
vida mais de 140.000 km para levar a imagem Peregrina às famílias em seus lares, bem

como hospitais, escolas e presídios, incentivando a devoção do rosário e a freqüência
aos sacramentos. Em 1979 a partir da visita do Sr. João a Roma e a Schoenstatt com a
imagem Peregrina o movimento assumiu dimensões mundiais crescendo rapidamente nos
últimos anos. O Sr. João dedicou-se a família e a sua missão mariana, graças a ele,
várias famílias recebem a Imagem da Mãe Peregrina, portadora das Graças do
Santuário de Schoenstatt. A Imagem Peregrina tem moldura no formato que lembra a
silhueta do Santuário em Schoenstatt. A Mãe de Deus vai ao encontro dos homens,
trazendo Jesus nos braços, para caminhar com eles ao encontro de Deus, nosso Pai
amoroso. É necessário preparar os corações para acolher Maria, a Mãe Três Vezes
Admirável, lembrando que ela traz Jesus nos braços, seu Divino Filho, que nos traz suas
graças.

16 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DE NAZARÉ – BRASIL

A devoção a Nossa Senhora de Nazaré teve início em Portugal. A imagem original da
Virgem pertencia ao Mosteiro de Caulina, na Espanha, e teria saído da cidade de
Nazaré, em Israel, no ano de 361. Em decorrência de uma batalha, a imagem foi levada
para Portugal, onde, por muito tempo, ficou escondida no Pico de São Bartolomeu. Só
em 1119, a imagem foi encontrada. A notícia se espalhou e muita gente começou a
venerar a Santa. Desde então, muitos milagres foram atribuídos a ela.
No Brasil em Pará, foi o caboclo Plácido José de Souza quem encontrou, em 1700, às
margens do igarapé Murutucú (onde hoje se encontra a Basílica Santuário), uma
pequena imagem da Senhora de Nazaré. Após o achado, Plácido teria levado a imagem
para a sua choupana, mas no outro dia, ela não se achava mais lá. Correu ao local do
encontro e lá estava a “Santinha”. O fato teria se repetido várias vezes até a imagem
ser enviada ao Palácio do Governo. No local do achado, Plácido construiu uma pequena
capela. Em 1792, o Vaticano autorizou a realização de uma procissão em homenagem à
Virgem de Nazaré, em Belém do Pará. Organizado pelo presidente da Província do Pará,
capitão-mor Dom Francisco de Souza Coutinho, o primeiro Círio foi realizado no dia 8
de setembro de 1793. No início, não havia data fixa para o Círio, que poderia ocorrer
nos meses de setembro, outubro ou novembro. Mas, a partir de 1901, por determinação
do bispo Dom Francisco do Rêgo Maia, a procissão passou a ser realizada sempre no
segundo domingo de outubro.
Círio de Nazaré

Realizado em Belém do Pará há mais de dois séculos, o Círio de Nazaré é uma das
maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Reúne, anualmente,
cerca de dois milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas da capital do
Estado, num espetáculo grandioso em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré, a Mãe
de Jesus. No segundo domingo de outubro, a procissão sai da Catedral de Belém e
segue até a Praça Santuário de Nazaré, onde a imagem da Virgem fica exposta para
veneração dos fiéis durante 15 dias. O percurso é de 3,6 km e já chegou a ser
percorrido em nove horas e quinze minutos, como ocorreu no ano de 2004, no mais
longo Círio de toda a história. Na procissão, a Berlinda que carrega a imagem da Virgem
de Nazaré é seguida por romeiros de Belém, do interior do Estado, de várias regiões do
país e até do exterior. Em todo o percurso, os fiéis fazem manifestações de fé,
enfeitam ruas e casas em homenagem à Santa. Por sua grandiosidade, o Círio de Belém
foi registrado, em setembro de 2004, pelo Instituto do Patrimônio Histórico e
Artístico Nacional (Iphan), como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial.
Além da procissão de domingo, o Círio agrega várias outras manifestações de devoção,
como a trasladação, a romaria fluvial e diversas outras peregrinações e romarias que
ocorrem na quadra Nazarena.
Uma curiosidade: o termo "Círio" tem origem na palavra latina "cereus" (de cera), que
significa vela grande de cera. Tradicionalmente, a imagem é levada da Catedral de
Belém à Basílica Santuário. Ao longo dos anos, houve adaptações. Uma delas ocorreu em
1853, quando, por conta de uma chuva torrencial, a procissão – que ocorria à tarde –
passou a ser realizada pela manhã.

17 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO – PORTUGAL

Foi em 28 de Maio de 1822… Na margem direita do rio Jamor, junto ao Casal da Rocha,
em Linda-a-Pastora, andavam 7 rapazinhos nas suas brincadeiras, quando descobriram
um coelho que, ao fugir se meteu numa toca. Para tentarem apanhar o coelho,
desobstruíram o buraco e, à medida que iam entrando, constataram que se tratava de
uma gruta funerária (com várias ossadas). Três dias depois, a 31 de maio de 1822, lá
encontraram uma pequenina Imagem de Nossa Senhora da Conceição. A descoberta foi
rapidamente divulgada e muita gente acorreu a ver a tal gruta e a prestar culto à
Imagem lá aparecida, que tomou o nome de Nossa Senhora da Conceição da Rocha, por
ter sido encontrada dentro de uma gruta rochosa.
Nessa altura, o Portugal encontrava-se numa situação econômica e social muito grave e
havia já várias décadas que se prolongavam os sofrimentos e infortúnios dos
portugueses. Neste contexto, a Imagem de Nossa Senhora da Conceição da Rocha
constituiu um sinal de esperança. Começaram crescer as peregrinações ao ponto que a
imagem foi aclamada pelos portugueses a Protetora e Padroeira do Reino. O rei Dom
João VI, por achar que o lugar não era próprio para nele se efetuar o culto público à
Imagem, mandou trasladá-la para a Lisboa, ainda em 1822, onde se manteve durante 61
anos. Tomás Ribeiro, homem de muita fé e influência, tomou conhecimento, ao passar
umas férias de Verão em Carnaxide, da tristeza do povo por lhe terem levado a
milagrosa Imagem de Nossa Senhora da Conceição da Rocha para a Lisboa. Com os seus
esforços, conseguiu devolver a Imagem ao povo. O novo traslado ocorreu no ano de
1883, mas a Imagem ficou na Igreja Paroquial de São Romão de Carnaxide. Aqui
permanecer durante 10 anos. Finalmente, em 1893, concluiu-se a construção do
Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Rocha (cujo altar-mor se situa por cima
da gruta onde foi encontrada a Imagem). Numa cerimônia religiosa imponente, com a
presença da rainha D. Amélia, dos príncipes D. Luiz Filipe e D. Manuel, do Presidente do
Conselho Dr. Hintze Ribeiro, a Imagem foi levada ao seu lugar definitivo. O Santuário

da Rocha é um dos santuários mais visitados da região de Lisboa. Aqui, entre a tarde de
sábado do último Domingo de maio e o primeiro Domingo de junho, todos anos são
organizados festejos comemorativos de se ter encontrado tão pequenina e modesta
Imagem da nossa Mãe do Céu.

18 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – ITÁLIA

Um piedoso negociante de Creta trouxe, em meados do século XV, a imagem milagrosa
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para Roma, onde ficou uns anos escondida em
casa particular. Durante a travessia do Mediterrâneo, o navio que transportava a
preciosa carga foi atingido por terrível tempestade, que ameaçava submergi-lo. Os
tripulantes, sem saber da presença do quadro, recorreram a Virgem Maria. Logo a
tormenta diminuiu, permitindo que a embarcação ancorasse, sendo salva num porto
italiano.
No dia 29 de março de 1499 ela foi levada em solene procissão pelas ruas da cidade e
colocada na igreja de São Mateus.
Na revolução de 1797, ficando aquela igreja em ruínas, levaram a Santa para a
igreja de Santa Maria em Postérula. Ali seu culto foi esquecido. Em 1852, os padres

redentoristas construíram a igreja de Santo Afonso no lugar da antiga igreja de São
Mateus. No dia 26 de abril de 1886, em procissão de triunfo, o ícone de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, fez solene entrada naquele santuário. Desde aquela
data sua devoção se irradiou por todo o planeta.
A Ilha de Creta, durante muitos séculos, esteve dominada pelos muçulmanos, que
destruíram muitos documentos cristãos, por isso nada se descobriu sobre a origem do
milagroso ícone, nem mesmo na igreja onde ele era venerado antigamente. É uma
pintura sobre madeira, em estilo bizantino, onde se enlaçam a arte e a piedade, a
elegância e a simplicidade. Dizem os entendidos que deve ser uma das diversas cópias
do retrato da Virgem Santíssima feito por São Lucas e que o pintor era grego, porque
são helênicas as letras das inscrições. Desde que reapareceu em Roma em 1866, a
imagem milagrosa de Nossa Senhora do Perpetuo Socorro, todos unanimemente
exclamaram que Deus quis dar a Igreja perseguida mais uma proteção. Foi esse o
sentimento geral dos romanos que o glorioso pontífice Pio IX partilhou. Pois, não
contente de restabelecer o culto da Santa Imagem quis ele próprio, como o mais
humilde dos fiéis ir para se ajoelhar aos seus pés. No dia 6 de maio de 1866, no
momento em que começava o mês de Maria na igreja de Santo Afonso Pio IX apareceu
de repente, atravessou a multidão que não o esperava, dirigiu-se ao altar de Nossa
Senhora do Perpetuo Socorro e orou ali algum tempo em silencio. Depois subindo os
degraus do altar, examinou em todos os pormenores a preciosa imagem e exclamou:
”Oh, como é linda!”. Colocou uma cópia no seu oratório e dedicou-lhe grande devoção.
Foi sem dúvida na contemplação desta imagem que Pio IX encontrou o segredo daquela
confiança que o animava na crise terrível que a Igreja atravessou.
No Brasil, a devoção de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, chegou ao final do século
passado com os padres da Congregação do Santíssimo Redentor que aqui se
estabeleceram em 1893.

19 de maio de 2011
NOSSA SENHORA DO CARMO

Diferente do que muita gente pensa, a palavra Carmo não se refere a uma divindade
feminina que tivesse este nome, mas corresponde ao Monte do Carmo ou Monte
Carmelo, que significa Jardim. Esta montanha é situada na Palestina - Terra Santa.
Uma montanha com 25 quilómetros de comprimento e 12 de largura.

OS CARMELITAS acreditavam que sua Ordem teve origem com o profeta Elias no
Monte Carmelo a 900 anos antes de Cristo. Esta história tem início no acontecimento
bíblico do profeta Elias quando tem uma visão da Virgem do Carmo em forma de nuvem
que saía da terra e se dirigia ao monte (Livro dos Reis 18-20,41).
No ano 93 depois de Cristo alguns sacerdotes cristãos, atraídos ao Monte Carmelo
devido à visão de Elias, construíram uma capela à Virgem Maria.
Aquela região, nessa época, estava sob disputa entre as populações locais pelo domínio
da região, e os monges foram expulsos de lá. Passados muitos séculos, já no ano 1200,
alguns cavaleiros cruzados (sacerdotes guerreiros), cansados da violência das Cruzadas
– que visavam a expulsar o domínio muçulmano da Palestina – dirigiram-se ao Monte do
Carmo. Invocando Elias, o profeta, como seu patriarca, decidem construir em torno da
antiga capela da Virgem Maria os seus quartos ou "celas". Ali realizavam trabalhos
manuais para a sua sobrevivência e trabalhos litúrgicos de união com Deus.
Estes monges eram homens simples, sem instrução, eram apenas irmãos de coração.
Ficaram conhecidos pelos habitantes locais como Irmãos da Bem-Aventurada Virgem
Maria do Monte Carmelo, título que os representa até hoje. Em 1209, os carmelitas
decidem formalizar a sua vida monástica e pedem uma Regra ao bispo Alberto,
patriarca de Jerusalém que leva em consideração as tradições do pequeno grupo e os
presenteia com uma Regra simples e que é observada até aos dias de hoje.
A devoção a Nossa Senhora do Carmo é a mais antiga na Igreja. O novo impulso se deu
devido a atuação de São Simão Stock, Geral dos Carmelitas. Foi dia 16 de julho de 1251
quando rezava a Nossa Senhora, pedindo proteção pelas perseguições que recebia que
para atender este pedido Nossa Senhora do Carmo apareceu e lhe entregou o
escapulário com seguinte promessa: “Recebe, querido filho, este Escapulário de tua
Ordem, privilégio para ti e para todos os meus filhos que o usarem: aquele que morrer
revestindo deste ‘manto’ será preservado do fogo do inferno. Ele é sinal de salvação,
proteção dos perigos”. A partir daí a devoção difundiu-se rapidamente na Europa e
propagou-se amplamente em outros lugares, inclusive na América Latina.
O Escapulário é um sinal externo de devoção mariana, que consiste na consagração a
Santíssima Virgem Maria, na esperança de sua proteção maternal. No dizer do Vaticano
II, "um sinal sagrado, segundo o modelo dos sacramentos, por intermédio do qual
significam efeitos, sobretudo espirituais, que se obtêm pela intercessão da Igreja". Em
suas normas práticas o Escapulário é imposto só uma vez por um sacerdote ou diácono.
Seu uso exige, no mínimo, a oração diária de três Ave-Marias em honra a Nossa
Senhora do Carmo. O Escapulário do Carmo não é: um sinal de proteção mágica ou
amuleto; uma garantia automática de salvação; uma dispensa de viver as exigências da
vida Cristã.
O Escapulário do Carmo é composto por duas peças de pano, de cor marrom, unidas
entre si por dois cordões. A palavra "escapulário" indica uma vestimenta que os frades
usavam sobre o hábito religioso, durante o trabalho manual. Com o passar dos anos, a
Igreja entendendo os privilégios e benefícios espirituais do escapulário, percebe a
necessidade de reduzir o seu tamanho para que todos os fiéis o pudessem receber.

20 de maio de 2011
Nossa Senhora de Luján - Padroeira da Argentina

Na Argentina a devoção mariana remonta aos seus colonizadores, no início do século
XVI. Diz a tradição que nas guerras da independência os conquistadores e generais não
saíam para as batalhas sem antes pedir com seus soldados a proteção da Virgem Maria.
Entre os muitos santuários dedicados a Nossa Senhora, destaca-se o de Luján, cerca
de 60 km a oeste de Buenos Aires. A origem do título Nossa Senhora de Luján é
contada de pai para filho: um rico fazendeiro, Antonio Farias de Sá, habitante de
Sumampa, hoje Santiago de Estero, encomendara de um amigo brasileiro, uma
estatueta da Imaculada Conceição. Era sua intenção construir na fazenda uma capela
em louvor à Virgem Maria. Chegada de navio a Buenos Aires, sua encomenda seguiu
viagem com outras mercadorias, em carros-de-bois. Às margens do rio Luján, os
mercadores fizeram uma parada. No dia seguinte, por um estranho prodígio, os bois
empacaram e nada os fazia andar. Resolveram então aliviar-lhes a carga. De nada
adiantou. Só depois que o último caixote, justamente o que guardava a imagem, foi

retirado do carro, os bois saíram do lugar. Todos entenderam então que era ali que a
Virgem queria ficar. Estando próximos da fazenda de João Rosendo, para lá se
dirigiram em procissão, e improvisaram um altar para a imagem. Tão logo possível,
construíram ali uma pequena capela que com tempo foi transformado em belíssimo
santuário de Luján. Esse local ficou conhecido como a "detenção da carreta" ou o
"milagre de Luján". A devoção a Nossa Senhora de Luján espalhou-se por toda a
América. Sua festa principal é celebrada no dia 8 de maio.

21 de maio de 2011
Nossa Senhora de Copacabana - Padroeira da Bolívia

As margens do Titicaca, o lago mais alto do mundo, na pequena cidade de Copa cabana,
situa-se o principal santuário mariano da Bolívia. Habitada pelos incas, com suas
tradições religiosas, esta foi uma das primeiras regiões a beneficiar-se com a
evangelização dos missionários católicos que ali chegaram com as tropas espanholas.
Dom Francisco Tito Yupanqui, nobre descendente da família real, convertido ao
cristianismo, fez voto de conseguir uma imagem da mãe de Deus que viria tirar do
paganismo seus irmãos de Copacabana.
Certo dia, em seu quarto, tem a visão de uma senhora coberta por longo manto.
Sustentava no braço direito um Menino reclinado sobre seu peito e na mão esquerda
uma vela acesa. Yupanqui logo teve a certeza de que assim deveria ser a representação
da Virgem. Sem talento para a arte, fez jejuns e orações pedindo à Virgem que o
ajudasse a fazer uma imagem sua.
Depois de várias tentativas, primeiro em barro, depois em madeira, conseguiu esculpir
uma imagem que estava muito longe da beleza original de sua visão. Prestes a desistir,
tem uma inspiração divina, consegue retocar a imagem tornando-a belíssima, com uma
expressão tão forte no olhar que comovia a quantos a contemplavam. Diz a lenda que
naquela noite dois anjos vieram dourá-la envolvendo-a num belíssimo resplendor.
A estátua original, de um metro de altura, ocupa o altar principal do santuário da
cidade de Copacabana. Em 02 de agosto de 1925 Nossa Senhora de Copacabana foi
proclamada padroeira da nação boliviana. Sua devoção superou fronteiras e hoje se
encontram igrejas a ela dedicadas em várias partes do mundo, inclusive no Brasil.

22 de maio de 2011
Nossa Senhora dos Anjos - Padroeira da Costa Rica

A devoção mariana em Costa Rica é muito expressiva. A piedade popular expressa-se
em tríduos, novenas, procissões e festas em suas igrejas e santuários. Muitos são os
títulos dedicados à Virgem naquele país: Imaculada Conceição, N. Sra. do Rosário, de
Montserrat, das Mercês, de Lourdes, de Fátima, de Guadalupe. O santuário mais
importante, porém, é o de Nossa Senhora dos Anjos, na cidade de Cartago.
Conta-se que, por volta do ano 1635, Juana Pereira, uma jovem negra, lenhando num
bosque, encontrou sobre uma pedra a imagem da Santíssima Virgem com o Menino
Jesus nos braços. Cheia de emoção, levou-a para casa e guardou-a num velho cofre.
No dia seguinte, de volta ao bosque, surpresa, vê sobre a mesma pedra a imagem da
Virgem. Pegou-a novamente e, ao chegar em casa, constatou que ela não estava mais no
cofre. Isso se repetiu por vários dias. Assustada, resolveu levar o assunto ao
conhecimento de seu pároco. Este, não acreditando na história de Juana, pegou a
imagem e guardou-a na igreja. No dia seguinte, ela havia desaparecido e foi encontrada
novamente sobre a pedra no bosque. Entenderam então que deveriam construir naquele
local a capela para a Virgem. Como a imagem foi encontrada na região de Barrio de la
Puebla de Los Angeles, ela passou a ser chamada Virgem dos Anjos. Sua festa principal
acontece no dia 2 de agosto, data em que no ano de 1821 foi proclamada solenemente
Padroeira de Costa Rica.

23 de maio de 2011
Nossa Senhora da Paz - Padroeira de El Salvador

No ano de 1682, El Salvador era assolada por uma violenta guerra fratricida. Foi
naqueles dias que alguns mercadores, passando pelas praias do Mar do Sul, encontraram
uma grande caixa de madeira e ficaram muito intrigados. Tentaram abri-la mas foi em
vão. Resolveram então levá-la ao centro da cidade para as autoridades, pois julgaram
tratar-se de algum tesouro à deriva depois de um assalto pirata.
Com muito custo, pois a caixa era muito pesada, chegaram à pequena Vila de São
Miguel, e eis que, em frente à igreja paroquial, o burrico que carregava a preciosa
carga empacou. Acharam melhor abrir ali mesmo a caixa. Qual não foi a surpresa de
todos ao encontrar a linda imagem da Virgem, em tamanho natural, vestida de rainha,
com o Menino Jesus em seu braço esquerdo.
A notícia do encontro da imagem correu rápida por todos os cantos do país, chegando
até aos campos de batalha.
E o primeiro prodígio aconteceu. Soldados e civis, tocados pela doce ternura da Virgem,
depuseram as armas e a paz reinou em todo o país. Passaram então a chamá-la Nossa

Senhora da Paz. E ficaram no ar sem respostas as dúvidas a seu respeito: Para onde
estaria indo a imagem da Virgem da Paz? Teria seu navio sido vítima de um naufrágio?
Por que o burrico empacou justamente diante da igreja, na praça principal?
O certo é que ali mesmo construíram o primeiro altar a Nossa Senhora da Paz, de onde
se manifestaram muitos favores e bênçãos ao povo salvadorenho. Guerras são evitadas,
tremores de terra, tempestades, vulcões são neutralizados sempre com a intercessão
da querida Virgem da Paz.
Em 23 de novembro de 1966 ela foi proclamada Padroeira de El Salvador, pelo Papa
Paulo VI. Sua festa oficial acontece no dia 9 de julho.

24 de maio de 2011
Nossa Senhora da Divina Providencia – Porto Rico

A devoção e culto a Nossa Senhora da Divina Providência tem origem na Itália no século
XIII. Foi uma devoção muito difundida e popular que posteriormente passou a Espanha
onde se levantou o Santuário em Tarragona, Cataluña. Ao ser nomeado Bispo de Porto
Rico, o catalão Gil Esteve trouxe consigo essa devoção que conheceu nos seus anos de
seminarista. Nas mãos da Divina Providência teve que colocar toda sua diocese, pois
encontrou a Catedral praticamente em ruínas e a economia em condições ainda piores.
A confiança do Bispo e seu trabalho deram frutos rapidamente e antes dos cinco anos
já havia sido possível reconstruir o templo, no qual se estabeleceu o culto e a devoção a
Virgem da Providência. A imagem original venerada pelos Servos de Maria e outras
Ordens religiosas italianas, é uma bela pintura a óleo onde aparece a Virgem com o
Menino dormindo placidamente em seus braços. Conta-se que o título “Divina
Providência” se deve a São Felipe Benício, quinto superior dos Servos de Maria, quem
ao invocar a proteção da Virgem um dia em que seus frades não tinham nada que comer,
encontrou na porta do convento duas cestas repletas de alimentos sem que se pudesse
conhecer sua procedência.
O título Nossa Senhora da Divina Providência não é novo, pois já era usado em vários
santuários da Itália desde o século XII, tendo sempre por objeto quadros e afrescos
representando a Virgem Santíssima com o Menino nos braços. Mas só em 1732 se inicia
o movimento religioso oficialmente reconhecido pela Santa Sé, o qual se espalhou em
todo o mundo, atraindo multidões. Um contratempo deu ocasião à inauguração do
quadro célebre exposto à veneração pública em Roma. Em 1659 O papa Alexandre VII,
da família Chigi, resolveu engrandecer a Praça Colonna, e, quando os clérigos de São
Paulo entregaram seu convento aos demolidores, cortaram uma parte da parede na qual
um artista desconhecido pintara uma imagem de Maria, milagrosa, para levá-la consigo.
Mas, quando se tratou de colocá-la no lugar que lhe destinaram, o precioso afresco caiu
e fez-se em mil pedaços. O arquiteto, sentindo vivamente a perda do afresco, quis
indenizar os religiosos, e a grande custo adquiriu um quadro da Virgem, obra-prima de
Scipione Puizone. A pintura, que tem 54 cm de altura por 42 de largura, foi colocada no
altar do oratório situado no primeiro andar do convento de São Carlos, por ser o local
em que os religiosos se reuniam para os exercícios de piedade. Descrição da imagem
(pintura) que representa Nossa Senhora da Divina Providencia: a Virgem Maria esta
revestida de uma túnica purpúrea e de um manto azul; um véu transparente lhe cobre a
cabeça, recaindo elegantemente sobre os ombros; ela aperta amorosamente ao seio
virginal a criança que segura nos braços e dirige suave olhar para o rosto adorável do
mais belo dentre os filhos dos homens. O Menino não tem auréola, o que indica, na
opinião de um cônego distinto, que Ele, além de ser o Filho de Deus, representa também
os filhos dos homens. A mãozinha de Jesus, agarrada a mão da Virgem, indica a
confiança, o abandono, a fé inquebrantável com que o coração humano deve, na hora do
perigo, recorrer aquela que é o Refúgio dos atribulados. Um dia, revolvendo com a alma
cheia de amor os papéis do arquivo, descobriu o jovem Pe. Januário Maffetti um
manuscrito da lavra do Pe. Palma, o qual conseguira, a custa de mil angústias, edificar o
convento e a igreja de São Carlos.

A cada página o Pe. Palma proclamava que Maria fora sua única Providência. A relação
jazia, havia mais de um século, oculta no fundo da biblioteca. Movido por celestial
inspiração, o jovem religioso mandou tirar uma cópia do quadro original e, não achando
na igreja um lugar apropriado para a pintura, suspendeu-a no corredor entre a igreja e
o convento. Abaixo do quadro colocou a seguinte inscrição, ditada por seu amor: "Mater
Divinae Providentiae". Era o dia 13 de julho de 1732, sexto domingo depois de
Pentecostes. Desde então cresceu e se expandiu por toda a parte, autorizada pelos
sumos pontífices, a devoção a Nossa Senhora da Divina Providencia, a qual começou a
ser divulgada no Brasil com a chegada dos padres barnabitas, em agosto de 1903.
25 de maio de 2011
Nossa Senhora das Mercês - Venezuela

Pelo fim de 1651 e inícios de 1652, uma Bela Senhora apareceu ao cacique da tribo
Coromoto e à sua mulher. A Senhora envolta em luz disse na língua deles: “Ide à casa
dos brancos, para que eles joguem água em vossas cabeças e assim possam ir para o
Céu”. A tribo obedeceu: abandonou a selva, recebeu a catequese, e um grande número
de índios pediu o sacramento do Batismo se tornando católicos. Entretanto, as
tendências desregradas do cacique puxavam-no para voltar à vida selvagem. Os
instintos desordenados levavam-no a achar que perdera a liberdade. Concebeu, então, a
idéia de fugir para a selva e afundar de novo nos vícios do paganismo. Quando estava
para cometer esse projeto desvairado, na alvorada do 08 de setembro de 1652, a Bela
Senhora voltou a aparecer para ele e sua mulher, além da cunhada Isabel e um filho
dela. O cacique, cegado pela ilusão da barbárie, pediu-lhe que o deixasse em paz. Disselhe que não iria mais obedecê-la. Nossa Senhora, então, entrou na choça sorrindo para
os índios. O cacique furioso pegou arco e flechas para matar a Nossa Senhora. Mas, Ela
foi se aproximando e as armas caíram das mãos do selvagem. O cacique não desistiu.
Pegou a luminosa Senhora pelo braço para puxá-la fora da choça. Nessa hora, deu-se o
milagre. A brilhante Senhora desapareceu deixando na mão do chefe da tribo sua

diminuta imagem. O cacique Coromoto ficou com o punho fechado, dizendo que a tinha
pegado. Enorme foi seu espanto quando, por fim, abrindo a mão, encontrou uma
imagenzinha de Nossa Senhora coroada segurando o Menino Jesus, tal como tinha
aparecido. Naquele instante começou uma grande história de favores e milagres, de
devoção e expansão da fé na Venezuela. Em 1942 a Virgem de Coromoto foi proclamada
Padroeira do país. Sua festa se comemora na mesma data da última aparição ao cacique:
o 08 de setembro que é também dia da Natividade de Nossa Senhora.
A imagem é mínima: mede só 2,5 cm de altura por 2 cm de largura. Após 357 anos da
aparição nunca foi objeto de nenhum análise nem restauração. Ela estava submetida a
todos os fatores de deterioração e ação do tempo e o descuido ameaçavam-na. A
fundação venezuelana Maria Caminho a Jesus, com sede em Maracaíbo, promoveu a
partir de 2002 uma campanha para restaurar a sagrada imagem. O reitor do Santuário
de Coromoto, monsenhor José Manuel Brito, aprovou o projeto e a equipe de
especialistas que trabalhou no restauro. Um laboratório foi montado especialmente
perto do Santuário. Os restauradores Pablo Enrique González e Nancy Jiménez
estiveram à frente de uma equipe de trabalho composta por 14 especialistas. A
supervisão foi de José Luis Matheus, diretor da Fundação Zuliana e monsenhor José
Manuel Brito. Eles trabalharam de 9 a 15 de março de 2009. Previa-se que o restauro
duraria meses, pois a imagem estava colada na lupa instalada diante dela para vê-la
melhor. Porém tudo correu mais rápido do imaginado e bem. Ao longo do processo foram
descobertos elementos desconhecidos. A água empregada no tratamento saia sem
bactérias, fato inexplicável para os cientistas. A imagem, segundo Matheus, se mantém
consistente, nítida e exibe suaves relevos. “A tinta se encontra por cima do algodão
prensado e de textura rugosa” O trono da Virgem aparece claramente montado dentro
de uma construção de taipa típica dos índios. Foram detectados ainda outros símbolos
que, segundo o antropólogo Nemesio Montiel, tem origem indígena como a própria coroa
da Sagrada Imagem. No microscópio foi possível identificar os olhos da Virgem. Eles
medem aproximadamente 0,2 milímetros, porém pode se distinguir o desenho do íris. O
fato desconcertou os especialistas, pois achavam que os olhos eram simples pontos.
Ainda mais, estudando o olho esquerdo através do microscópio puderam discernir um
olho com características humanas. Nele os especialistas diferenciaram com clareza a
órbita ocular, o conduto lacrimal, o íris e um pequeno ponto de luz nele. Mas, a surpresa
estava começando. Maximizando o ponto de luz os especialistas julgaram detectar uma
figura humana que se assemelha muito à de um indígena. A imagem está feita de uma
espécie de compensado de algodão, material que humanamente não se entende que se
mantenha intacto após mais de três séculos e meio de exposição. Até neste aspecto
sem explicação a imagem de Nossa Senhora de Coromoto se assemelha à de Nossa
Senhora de Guadalupe.

26 de maio de 2011
Nossa Senhora de Suyapa - Honduras

Segundo a tradição, esta é a história da Padroeira de Honduras: todo sábado o jovem
lavrador Alejandro Colindres e seu companheiro, o menino Lorenzo Martinez, deixavam
mais cedo o trabalho na roça para chegar ao anoitecer a sua terra, Suyapa. Naquele
sábado de fevereiro de 1747, inexplicavelmente, saíram mais tarde do trabalho.
Surpreendidos pela noite, resolveram achar um lugar para pernoitar. Deitados na relva,
os dois companheiros tentavam dormir. O menino dormiu logo. Alejandro não conseguia
adormecer, pois alguma coisa incomodava suas costas. Sem saber se era pedra ou raiz,
livrou-se do objeto atirando-o para bem longe. Começava a dormir quando se sentiu
incomodado pelo mesmo objeto. Pegou de novo aquela pedra ou raiz e, para não ser
novamente incomodado, guardou-a dentro da mochila. Ao amanhecer, os dois
continuaram a caminhada. Já em casa, Alejandro deixou a mochila com sua mãe, que
logo começou a desfazê-la. Enrolado em sua camisa, a mãe encontrou o objeto que
incomodara seu filho na noite anterior. Seria uma pedra? Uma raiz? Nada disso. Era

uma imagem da Imaculada Conceição, esculpida em madeira. Aquela família, tomada por
um profundo espírito religioso, começa ali mesmo a devoção à Imaculada Conceição de
Suyapa. O primeiro prodígio da Virgem de Suyapa aconteceu com José de Zelaya y
Midense, capitão dos Granadeiros. Ainda muito jovem, sofria de sérios problemas
renais, e não havia remédio que o curasse. No auge de seu sofrimento, alguém lhe fala
da Imagem de Nossa Senhora de Suyapa. Pede para vê-la. A mãe de Alejandro deixa
que a levem até a casa do capitão. Este a recebe de joelhos e pede-lhe a cura,
prometendo construir-lhe uma capela em sua aldeia. Não passaram três dias e o capitão
expeliu as pedras que durante anos foram a causa de suas dores.
Depois de alguns anos o capitão, completamente curado, construiu em sua fazenda, no
vale de Suyapa, uma capela para a Virgem. A capela passou por diversas
transformações, e hoje é o Santuário de Nossa Senhora de Suyapa, cuja festa é
celebrada no dia 2 de fevereiro.

27 de maio de 2011
Nossa Senhora de Caacupé – Paraguai

No Paraguai abundam as belezas naturais, mas entre essa multidão de dons que
semeou a Providência com sua bondade por nós, temos que destacar Caacupé, a vila

dos milagres rodeada de serras e vegetação prodigiosa. Caacupé é como um estojo de
esmeralda que guarda uma joia preciosa: A Virgem dos Milagres, onde não cessa a
chegada de peregrinos de todo país, em busca de consolo, curas de seus males
espirituais e corporais ou para pagarem sua dívida por uma graça alcançada. De ônibus,
automóveis, carretas, a cavalo ou a pé, todos os Paraguaios vão pelo menos uma vez na
vida agradecer os bens conseguidos. Conta-nos a história que no ano de 1600 quando
um grupo de índios Mbayaes perseguia um guarani com intenção de matá-lo por que
era de uma tribo dominante e havia se convertido ao cristianismo, encontrando-se
completamente encurralado e desesperado por sua sorte, escondeu-se detrás de uma
árvore e invocou a Imaculada Conceição, que era a Virgem de sua devoção. Entre
súplicas e suspiros, entre medos e esperanças, prometeu a Rainha dos Céus que se o
livrasse dos injustos e ferozes inimigos, faria uma imagem com a madeira daquela
árvore. Milagrosamente os Mbayaes não o encontraram e ao cair na noite voltaram
para a aldeia. O índio se salvou. Passado o perigo ele retornou ao lugar e com
ferramentas primitivas pacientemente, com fervorosa devoção, foi esculpindo a
estátua da Virgem. Produziu uma imagem maior para a igreja de Tobatí, próximo ao
lugar e outra menor, para sua devoção particular. Essa menor que é a Virgem dos
Milagres, venerada na cidade de Caacupé, se tornaria muito maior pela abundância de
dons e de participação dos fiéis. Segundo a opinião dos críticos da arte em madeira, a
imagem é de uma criação artística genial e de grande beleza. A história não nos conta
nada mais da imagem maior, depois que foi saqueada, nem mesmo do índio que tão
devotamente esculpiu as imagens. Mas mesmo sem saber muito a que devemos essa
obra de inspiração divina, nossa fé nos diz que já está há muito tempo compartilhando
do céu com nossa Mãe Celestial e quem pode negar que esteja intercedendo por nós,
que estamos ainda aqui.

27 de maio de 2011
Nossa Senhora de Quinche – Equador

A imagem de Nossa Senhora de Quinche é, sem dúvida, a mais renomada do Equador, e
seu Santuário, dos mais visitados. Sendo sua devoção infelizmente pouco conhecida no
Brasil, Não longe de Quito, rumo ao noroeste, existia uma tribo indígena chamada dos
Oyacachis. Esses índios, ao que tudo indica, foram os que martirizaram o sacerdote
jesuíta Rafael Ferrer. Mas, anos depois, já convertidos, desejavam possuir uma imagem
de Nossa Senhora, o que não era muito fácil de obter naqueles tempos.
El Quinche é uma pequena vila nas encostas geladas da Cordilheira dos Andes. Entre
tantas manifestações da devoção mariana nesse país, a de Nossa Senhora da
Apresentação de El Quinche foi a mais notável, merecendo-lhe o título de Padroeira do
Equador, desde sua coroação em 20 de junho de 1943, em Quito, a capital.
A história começa quando, em 1591, os índios de Oyacachi recebem das mãos de Dom
Diego de Robles, um artista espanhol, a escultura da imagem, em troca de madeiras de
fino cedro existente na região. Segundo a tradição, antes disso a Virgem já havia
aparecido várias vezes àquela gente simples e prometera-lhe proteção contra as feras
e os estragos das tempestades e dos vulcões, se ali construíssem para ela um altar. Por
isso, foi com muita alegria que receberam o presente do artista espanhol. Logo lhe
dedicaram uma gruta natural que passou a ser o local onde todas as tardes se reuniam
para entoar louvores e fazer seus pedidos a Nossa Senhora. Os peregrinos para lá
afluíam em tão grande número que Oyacachi tornou-se muito pequena para recebê-los.

Em 1604, por ordem de Dom Frei Luiz López de Sólis, a imagem foi transladada para El
Quinche, uma aldeia maior, distante 50 km de Quito. Centenas de índios e espanhóis
acompanharam a procissão e em cada povoado que parava o povo vinha saudar a Imagem
da Virgem com velas, músicas e vivas. El Quinche preparou-se para recebê-la e colocoua no altar principal da Igreja do povoado. A partir daí este se tornou um grande centro
de peregrinação.

29 de maio de 2011
Santa Maria la Antigua – Panamá

A conquista espanhola da América começou nas ilhas do Mar do Caribe. Lá foram
estabelecidas as primeiras cidades, as primeiras igrejas, as organizações pioneiras para
controlar o novo império. Mas logo os espanhóis passaram a explorar a chamada “terra
firme”, ou seja, o continente americano propriamente dito. E um dos locais
primeiramente explorados foi a zona de Darién, que corresponde à atual região do
Panamá fronteiriça com a Colômbia. O conquistador Vasco Nuñez de Balboa, juntamente
com Martín Fernandez de Enciso, decidiram fundar uma cidade, mas encontraram a
oposição do cacique Cémaco e seus índios.
Como vários dos conquistadores eram da cidade de Sevilha, fizeram uma promessa à
Virgem de la Antigua, venerada na catedral dessa cidade espanhola: se triunfassem na
batalha contra os índios, dariam à nova cidade o nome dessa devoção. E, de fato, o
cacique foi vencido, e em setembro de 1510 os espanhóis fundaram a nova cidade e
deram-lhe o nome de Santa Maria la Antigua.
A casa de palha do cacique foi elevada à categoria de primeira igreja, e nela colocada
uma cópia da imagem de La Antigua. A existência de tal cópia em solo americano
aconteceu da maneira seguinte: a catedral de Sevilha costumava dar cópias da imagem
aos chefes das expedições conquistadoras que partiam daquela cidade espanhola rumo
à América. A imagem original tem 1,80 m de altura. Durante 10 anos a cidade tornou-se
o centro de numerosas expedições, bem como foi a primeira sede do bispo local.
Posteriormente, em 1519, foi fundada a cidade do Panamá por Pedrarias D’Avila. E por
ordem dele a população de Santa Maria La Antigua devia mudar-se para a cidade do
Panamá. De fato a população mudou-se, levando todo seu gado e armas. Obviamente, o
bispo também se trasferiu para a nova cidade. A antiga cidade ficou praticamente
deserta, terminando por desaparecer quando os índios a incendiaram em 1524. Ora,
aconteceu que os habitantes da cidade do Panamá passaram a celebrar anualmente essa
mudança com uma missa de ação de graças, celebrada no dia 15 de agosto, festa da
Assunção. O ponto histórico sobre o qual tanto debateram os historiadores é
exatamente este. Para alguns, trata-se de nova diocese, com nova padroeira. Para a
arquidiocese do Panamá, o fato de celebrar-se a festa da Assunção não exclui que a
padroeira seja a Nossa Senhora de La Antigua. A arquidiocese decidiu que no
Congresso Eucarístico Nacional Mariano fosse declarada Nossa Senhora de La Antigua
Padroeira do Panamá. Efetivamente, no dia 9 de setembro de 2000, ela foi proclamada
padroeira do país, na presença do Arcebispo José Dimas Cedeño e de todos os bispos
do país, e de Monsenhor Carlos Amigo Vallejo, arcebispo de Sevilha. Posteriormente, no
ano de 2003, para celebrar o centenário da independência, foram distribuídos em todo
o país 100.000 rosários com a imagem da padroeira.

30 de maio de 2011
Virgem da Caridade do Cobre – Cuba

A Sagrada Imagem da Virgem da Caridade do Cobre, sempre ocupou o coração do povo
cubano, a ponto de ser proclamada padroeira da ilha no ano de 1916. Até os dias de
hoje persiste o debate sobre a origem da imagem. O que se sabe é que naquela época
em que foi encontrada a imagem, não havia, no Caribe, alguém que tivesse a capacidade
de esculpir com tanta categoria e beleza. Nas magníficas histórias da colonização das

ilhas do Caribe, encontramos uma do ano de 1509, que nos diz que um certo soldado
espanhol, estando muito doente foi levado de macaca para ser tratado pelos
curandeiros da tribo indígena. Durante sua longa recuperação, o soldado aprendeu a
língua dos nativos e em troca lhes ensinou o evangelho. Os nativos se sentiram
estimulados pelo testemunho do soldado, e ergueram uma pequena capela, e lá
colocaram o crucifixo e a pequena imagem da Virgem Maria, que o soldado lhes dera. Ao
redor da capela nasceu a vila, hoje El Cobre. A Vila do Cobre encontra-se a 18 Km de
Santiago de Cuba, e ao sul dessa região encontra-se o Santuário - Basílica de Nossa
Senhora da Caridade do Cobre.
Conta-se, também que em uma manhã do ano de 1612, os dois irmãos índios, Juan
Rodrigo e Juan Diego Hoyos e o negro Juan Moreno, passaram três dias e três noites
em alto mar enfrentando terrível tempestade. Atormentados clamaram o auxílio do
alto. Passada a noite, amanheceu um novo dia com um sol esplendoroso e um mar sereno.
Já, com certa distância, avistaram flutuando um feixe de ramos secos; Ó grata
surpresa! Um dos irmãos exclama que se trata de uma estátua da Virgem Maria com o
menino Jesus nos braços. Cheios de emoção e alegria aproximam-se do achado e ao
apanhá-la percebem que, apesar de estar flutuando, o seu manto, que era de tecido não
estava molhado, e no pedestal da imagem estava escrito: “EU SOU A VIRGEM DA
CARIDADE”. A pequena imagem, de 15 polegadas de altura (mais ou menos 40 cm), tem
o rosto redondo e sustenta em seu braço esquerdo o menino Jesus, que trás em suas
mãos o globo. Em poucos dias foi construída em pequena capela, e também em muito
pouco tempo centenas de pessoas, diariamente visitavam a Virgem da Caridade do
Cobre.
O atual santuário foi construído em 1703, no exato lugar indicado pela virgem, por
revelação. Na sala dos milagres encontra-se a tábua em que a imagem foi achada
flutuando, a medalha do prêmio Nobel do escritor Hemingway de 1954, e também há um
ex-voto da Sra. Lina Ruz, mãe de Fidel Castro. No ano de 1899 o santuário foi
profanado, além de saquearem todos os objetos de valor, cortaram a cabeça da Virgem
para retirar um diamante. A Virgem da Caridade do Cobre foi declarada oficialmente
Padroeira de Cuba no ano de 1916, pelo papa Bento XV e sua festa, datada em 08 de
setembro. No ano de 1960, o regime comunista proibiu as procissões e manifestações
públicas de fé, o que fez aumentar sempre mais a fé e devoção do povo cubano.
Contrariando Fidel Castro, o papa Paulo VI elevou o Santuário a categoria de Basílica.
Foi graças a intervenção do papa João Paulo II, durante sua visita apostólica à Cuba,
foi revogada a antiga proibição dos cultos públicos e procissões, em todo o país. A
imagem peregrina passará por todos os campos, povoados, cidades e vilas da ilha de
Cuba, convocando o seu povo à unidade e ao amor. Este mesmo trajeto foi feito entre
os anos de 1951-1952 para celebrar os 50 anos da independência de Cuba. Peçamos a
Virgem da Caridade que proteja seus filhos cubanos e que a liberdade possa acontecer
em sua plenitude; cívica, moral, intelectual, de expressão e religiosa. “Pois um país que
perde a devoção a sua padroeira entra em agonia”.

