
 
 
“Viva a mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. 
Viva a Virgem Imaculada, A Senhora Aparecida” 

Por Pe. Sergio Rodrigues 

Sim, Viva a Mãe de Deus e nossa. Maria é Mãe de Deus, é isto que definiu o 
Concílio de Éfeso no ano de 431 ao proclamar o dogma de “Maria Mãe de 
Deus”, do grego Theotokos e, é nossa Mãe, pois o próprio Jesus entregou a 
Ela o cuidado de todos nós seus filhos ao dizer à João: “Eis aí o seu filho” (Jo 
19,26). A devoção popular fez com que houvesse uma multiplicidade de títulos 
em honra a Nossa Senhora. Títulos que recordam suas aparições ou uma de 
suas características de mãe, de conciliadora, de intercessora. O Brasil 
reconhece Maria como sua padroeira com o título de Nossa Senhora Aparecida 
que ainda hoje atrai a devoção de muitos fiéis a mais de 300 anos de sua 
aparição. O Missal Romano traz um breve relato introdutório da celebração 
desta festa e diz: “Na segunda quinzena de Outubro de 1717, três pescadores, 
Filipe Pedroso, Domingos Garcia e João Alves, ao lançarem sua rede para 
pescar nas águas do Rio Paraíba, colheram a imagem de Nossa Senhora da 
Conceição, no lugar denominado Porto do Itaguassu... Atanásio Pedroso, filho 
de um dos pescadores, construiu um pequeno oratório onde colocou a imagem 
da Virgem. A vizinhança reunia-se para rezar o terço. Devido à ocorrência de 
milagres, a devoção a Nossa Senhora começou a se divulgar, com o nome 
dado pelo povo de Nossa Senhora Aparecida. A 26 de Julho de 1745 foi 
inaugurada a primeira capela. A 8 de Setembro de 1904, por ordem do Papa 
Pio X, a imagem milagrosa foi solenemente coroada, e a 29 de Abril de 1908 foi 
concedido ao Santuário o título de Basílica menor. O Papa Pio XI declarou e 
proclamou Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil a 16 de Julho de 
1930. Em 1952 iniciou-se a construção da nova Basílica Nacional de Nossa 
Senhora Aparecida, solenemente dedicada pelo Papa João Paulo II a 4 de 
Julho de 1980”.  Para todos nós é uma enorme graça poder ter a Mãe de Deus 
como nossa Mãe. No mundo todo há muitas Capelas, Igrejas menores ou 
grandes Catedrais e Santuários dedicados a Ela. Em nossa Paróquia, temos 
três Comunidades que tem um título de Maria: Imaculado Coração de Maria, 
Nossa Senhora da Esperança e Nossa Senhora Aparecida. Como bem 
sabemos, a história da devoção a Nossa Senhora Aparecida, celebrada em 12 
de Outubro, continua ainda nos nossos dias, nos recordando a poderosa 
intercessão de nossa Mãezinha que continua a nos apontar seu Filho Jesus 



dizendo a cada um de nós: “Fazei tudo o que ele vos disser” (Jo 2,5). Viva a 
Mãe de Deus e nossa!! 

 


