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CAPITULO I

Nosso Brasil, mesmo antes de sua descoberta era um grande país que dormia a modorra
calma dos paises selvagens, entregues à selvageria, no coração da América. Mesmo nessas
noites em que seus habitantes tinham sonhos pagãos e nem ao menos pensavam em
civilização, uma doce benção luminosa briIhava em seus céus tropicais.
Uma cruz de estrelas parecia prenunciar um futuro grande e belo a este país que surgiu
grandioso em sua fé, vigoroso em sua constituição e enérgico em seus atos.
Felizmente, em 1500, foram os portugueses quem chegaram aqui, e desde o início deram
à terra descoberta uma influência cristã.
A esquadra portuguesa aproximava-se das terras novas e virgens do Brasil. Era a semana
da Páscoa e os navegantes pensavam saudosos em suas famílias. E foi em homenagem a
grande época do ano que deram à sua descoberta o nome de Monte Pascoal. Foi essa a
primeira influência cristã que a nova terra recebia.
Pouco depois os descobridores aportavam em um lugar que se chamou de Porto Seguro,
e julgando ser a terra uma ilha deram-lhe o nome de Ilha de Vera Cruz. Verificaram que não
se tratava de uma ilha, mas sim de uma grande extensão territorial, e o nome foi mudado
para terra de Santa Cruz.
E os diversos acidentes descobertos em seguida iam recebendo nomes dos santos do dia
pelos bondosos e católicos portugueses, grandes descobridores, e desbravadores deste nosso
Brasil.
Talvez a primeira coisa que deslumbrou os portugueses recém-chegados foi o nosso
lindo ceu tropical, sempre brilhante e cheio de estrelas, com seu belo luzeiro de astros
cintilantes no firmamento azul.
Sem dúvida alguma, este país abençoado, que jamais se envolveu seriamente em guerra
alguma, mas que nunca se acovardou ante inimigo algum, nasceu predestinado a receber as
bênçãos de Deus.
E foi sobre essa terra que recebia do alto do ceu os reflexos brilhantes do Cruzeiro do Sul,
que a Virgem Maria lançou seu olhar celestial, como doce mensagem de amor.
Todo Brasil é reconhecido à Santa Mãe de Deus, que não desampara aqueles que trazem
no coração paz e tranquilidade. E sem dúvida alguma não há nenhum país mais hospitaleiro
e mais irmão que o nosso.
É uma Pátria irmã de todas as pátrias do mundo. E' mãe bondosa que acolhe com o
mesmo carinho seus filhos legítimos e, filhos adotivos. E' a mãe cheia de pureza que sabe
embalar nos braços, com ternura e afeto, os homens cansados que buscam um pouco de luz
e alegria para seus corações.
E sob este ceu que tem no alto uma cruz de estrelas, todos são felizes. Todos encontram
um lugar ao sol. Todos são abençoados igualmente.
Feliz Brasil, que desde seu berço recebeu a benção divina de Deus e a harmoniosa beleza
da. Santíssima Virgem. Em suas terras virgens, logo após sua descoberta, foi rezada a Santa
Missa... E como benção eterna, a glória desse momento ficou inesquecível através dos anos
sem fim.
E' assim nosso Brasil, este Brasil de Nossa Senhora Aparecida, sua Grande Padroeira e
Protetora.
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CAPÍTULO II
A história de Nossa Senhora Aparecida é realmente estranha e original. Atualmente, a
grande padroeira do nosso Brasil é venerada por todos os bons brasileiros, e sob seu amplo
manto azul se abrigam todos aqueles que buscam fé e esperança.
O Estado de São Paulo, progressista e vigoroso, foi o local escolhido pela providência
Divina para ser guarita eterna da santa que lança sua luz sobre o Brasil.
O município foi o de Guaratinguetá, onde as colinas ondulantes parecem deitar-se
preguiçosamente sob o sol tropical.
Cortando essa região, o rio Paraíba desliza suavemente. Essa região era habitada por
algumas famílias que viviam sobretudo da lavoura, e algumas da pesca.
Uma região próspera e cheia de paz. Evidentemente, não haviam grandes cidades nem
grandes vilas, quando os fatos começaram a se suceder. Existiam apenas algumas casinhas
modestas, de pequenos lavradores que viviam do que colhiam da terra pródiga e fértil. Ou
então, pescadores que viviam do que conseguiam nas águas piscosas do rio Paraíba.
Foi nesse lugar naturalmente belo, de vegetação ridente e abundante, que a mão da
providência Divina caiu.
São Paulo era ainda capitania, e como tal, era governada por D. Braz Baltazar da
Silveira. Foi sem dúvida, segundo consta nas crônicas, um grande governante, lúcido e justo,
distribuindo gestos magníficos de imparcialidade e prudência.
Por disposição da Metrópole, esse governador tinha que deixar o importante cargo que
ocupava. Embora muito se lamentasse o fato desse bondoso governante deixar o cargo, foi
impossível outra solução.
Como depois do dia, sobrevem a noite, esse bondoso governante foi sucedido por outro,
menos prendado e sem grandes dotes morais.
E em 1717 foi nomeado para governar a capitania da São Paulo, o capitão general D.
Pedro de Almeida Portugal, conde de Assumar.
Arrogante, altivo, autoritário e feroz, esse conde não se preocupava muito com sua
reputação de justo. Distribuía favores aos favoritos que o bajulavam e esquecia quasi sempre
aqueles que realmente mereciam.
Sua fama precedeu-o, e muitos foram os habitantes da São Paulo que rezaram nessa
ocasião, para que Deus iluminasse o coração do novo líder.
Em junho de 1717 o conde de Assumar chegou ao Rio de Janeiro, onde não se demorou.
Seu objetivo era outro. Tinha que seguir para São Paulo, sede da capitania, de onde teria que
reger os destinos da região.
E já em Agosto, refeito do cansaço, empreendeu viagem para São Paulo, via Santos. O
orgulhoso fidalgo tinha um olhar desdenhoso para tudo, muito embora considerasse com
admiração a exuberância da nova terra do Brasil.
Em Setembro, no dia 4, tomava posse em São Paulo, da chefia da capitania. O ambiente
em São Paulo era muito calmo. O povo era pacato e simples, e vivia sossegadamente do
trabalho honesto. Mas o mesmo não acontecia em outras regiões, onde movimentos de
revolta surgiam, e exigiam com urgência a presença do governador.
A capitania de São Paulo era muito mais extensa do que o é atualmente o estado de hoje.
Envolvia quasi todo território de Minas. E foi nesse território, em Ribeirão do Carmo, que se
fez necessária a presença do governador.
Alguns distúrbios quebravam a paz costumeira do Ribeirão do Carmo. E o governador da
província achou melhor resolver pessoalmente a questão. Homem violento, cruel e enérgico,
sabia que só sua presença bastaria para manter a calma e fazer tudo voltar ao primitivo lugar.

Partiu para Minas, e por onde passava deixava um rastro de rancor e ódio. Seguiu
percorrendo as diversas cidades da capitania, dando ordens, realizando comissões e punindo
homens revestidos de cargos importantes, mas sem autoridade.
Em 12 de outubro chegavam em Guaratinguetá.
A população pequena alvoroçou-se toda com a chegada do governador. Um misto de medo
e admiração tomava conta de todos. O conde de Assumar alojou-se comodamente para
repausar da grande jornada que estava realizando pelo interior, e todos, humildemente,
queriam serví-lo da melhor forma possível.
Assim que chegou, o maldoso governante, ávido de riquezas, quiz saber da renda da
pequena cidade. O prefeito, bondosamente tudo informava.
— Do que vive a população?
— Senhor. A população vive do plantio da terra... Al¬guns vivem da pesca. A pesca
aqui é mais desenvolvida do que a agricultura, porque em certas épocas do ano, o rio ofe¬rece
grande quantidade de peixes.
— E por que esta cidade paga tão pequeno imposto!
A produção é muito pequena e mal dá para a manutenção da população.
— Eu quero ver isso com os meus próprios olhos. Quando é época de pescaria!
— Justamente agora.
— Muito bem. Ordene ao povo que vá lançar as redes e que me traga todo peixe que
conseguir pescar.
— Mas senhor...
— Sim. Quero todo o peixe que conseguirem pescar. Quero verificar isso com os meus
próprios olhos. Ninguém me engana.
— E' que algumas vezes a pesca é deficiente. Nem sempre o rio é generoso.
— Faça o que estou mandando. Não gosto que discutam minhas ordens.
A ordem foi dada pela Câmara. Todo peixe devia ser trazido ao governador da capitania,
que desejava ver com seus próprios olhos a produção da terra.
A notícia repercutiu pela pequena povoação. Todos comentavam. O governador queria
todo o peixe colhido pelas redes dos pescadores.
Entre os pescadores haviam três que ficariam na história, e cujos nomes estavam
destinados a ficarem ligados ao nome da grande Santa.
Eram Domingos M. Garcia, João Alves e Felipe Pedroso.
— E então, disse Domingos? O governador quer todo o peixe do rio. O que será que
ele deseja com isso?
— Sei lá, respondeu João Alves. Esse homem não se contenta com nada. Não é como o
outro governador, que era compreensivo e bom.
— Penso que vai ficar desapontado, disse Felipe.
— Desapontado, disse João?
— Sim. Escutem só o que estou falando. Ele vai ficar desapontado. O rio não está
dando nada. Eu sei que não está. Ainda ontem fui lançar minha rede... e não veio um único
peixe.
— Isso é mau, disse Domingos Garcia.
— Não vejo porque, retrucou João.
— Se não conseguirmos peixe, ele não vai gostar e não fará nada por nós. Ele é assim
mesmo... Ele pretende até O absurdo. E' como se pudesse dar ordens ao próprio rio.
— Escute, disse João Alves. Tenho um plano. Vamos juntos lançar nossas redes. Quem
sabe se conseguimos alguma coisa?
— Qual nada, retrucou Felipe. Não adianta. O rio não dá mesmo.
— A gente pode começar no porto do José Correia Leite. E depois vai descendo até o
porto do Itaguassú. Impossível que não dà nada. Não acredito. Alguma coisa tem que sair das
águas.
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— Podemos tentar, disse calmamente Domingos. Mas não acredito.
— Não custa nada experimentar, disse João.
— Olhem lá, disse Felipe. Vejam. A turma está voltando de mãos vazias.
— E' verdade, disse João olhando uma turma de pescadores que voltava sem peixe
algum. Os homens pareciam cansados e caminhavam cabisbaixos. O rio negara-lhes o grande
favor. Não lhes oferecia peixe algum... Desolados, voltavam carregando sobre os ombros
suas pesadas redes, que gotejavam ainda das águas do Paraíba. Nas mãos os cestos vazios,
sem um único peixe.
A tristeza caía sobre a pequena vila, que não podia oferecer ao seu governador o que fora
pedido. E esse pedido significava muito para a população.
— Não podemos desanimar com isso, disse Felipe. Quem sabe teremos mais sorte
amanhã.
— E' verdade, disse João. Temos que tentar... Não podemos fazer nada sem primeiro
tentar.
— E' uma boa ideia essa de ir de um porto ao outro arrastando as redes. Pode muito
bem ser possível um milagre... e algum peixe se enroscar nas redes da gente. Vamos sim.
— Primeiro vamos à igreja rezar. Quem sabe se Deus nos ajuda. Tudo é possível.
— Isso mesmo.
E aqueles três homens rudes foram para a igreja. Entraram e respeitosamente tiraram os
chapéus da cabeça. Seus dedos rudes foram molhados na água benta que estava na pia da
entrada. Fizeram o Sinal da Cruz e seguiram em respeitoso silêncio até próximo ao altar-mór.
Um Cristo Crucificado eternisava sua agonia numa belíssima imagem. Ao lado, a imagem de
Nossa Senhora parecia sorrir aos três pescadores, como que mandando uma mensagem de
piedade, ternura e compreensão.
Era como se estivesse dizendo àqueles três homens rudes, que havia muita esperança em
seu olhar imóvel, Bereno e brilhante.
Aquela noite a calma reinou por sobre o lugarejo cansado e triste. Em seu luxuoso
alojamento, o conde de Assumar parecia inquieto com o cumprimento da ordem que dera.
Amanheceu o dia. O sol começou a brilhar nas pequeninas ondas que a brisa matinal
fazia surgir no dorso macio do rio Paraíba. A natureza parecia em festa. O verde
exuberante das matas era delicioso de ser visto.
E as águas mansas do Paraíba começaram a ser cortadas pelas canoas velozes dos
pescadores sequiosos de oferecerem ao governador, o produto de sua labuta diária.
No porto de José Correa Leite, João Alves, Domingos M. Garcia e Felipe Pedroso
aprontavam suas canoas. ;
— Estou com um pouco de esperança hoje, disse João Alves.
— Qual nada, retrucou Felipe. Não somos melhores do que os outros. Se eles não
conseguiram nada, não conseguiremos também. Tolices. Não pense absurdos...
— Em todo caso tentemos primeiro para depois falar, disse Domingos.
Quando Jesus Cristo andou pelo mundo, escolheu para seus apóstolos, pescadores
rudes, sem instrução. E foram os iluminados. Entre os humildes, surgiram os grandes, que
até hoje são celebrados pela Santa Madre Igreja, recebendo a devoção de milhares de
crentes. Parece que também nesse recôndito lugarejo do sertão paulista, a escolha recaiu
sobre modestos e humildes pescadores. Eram três. E sairam em suas canoas velozes,
descendo do porto de José Correa Leite até o porto de Itaguassú, lançando sempre suas
redes, com esperança de encontrar alguma quantidade de peixe. As canoas
distanciavam-se umas de outras, e de vez em quando, quando a rede era recolhida,
ouvia-se um grito.
— E então?
— Nada ainda.
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E continuavam descendo. Algumas vezes, sobre as águas mansas, as canoas pareciam
paradas sobre um espelho polido, refletindo plácidamente homens, redes e embarcações.
O ruído característico da rede caindo sobre as águas ecoava pelas margens. As pequenas
ondas circulares iam se dilatando até tocar a areia, as vegetações e as pedras dos lados do rio.
Em seguida, os braços vigorosos dos pescadores recolhiam as redes, e uma expressão de
desolação surgia nas faces.
— Nada.
Estavam na altura do porto de José Correa Leite, João deitou sua rede desanimado. Pouco
depois começou a puxá-la e sentiu que havia peso nela.
Gritou para os companheiros.
— Ei... Peguei alguma coisa. Estou sentindo peso na rede.
— Espere que vou até aí ver, disse Domingos.
Dentro em pouco, com fortes remadas os outros pescadores chegaram perto da
embarcação de João Alves. A rede saía da água gotejante.
— Vamos ver o que é isso, disse Domingos.
Quando a rede foi aberta, viram decepcionados que nela havia um corpo de imagem,
caprichosamente talhada.
— Ora, disse João Alves. Só isso.
— Joga na água de novo, disse Felipe.
— Não. Guarde como lembrança, retrucou Domingos.
— Não vou desanimar atoa, disse João Alves. Lá vai a rede de novo.
E a rede foi atirada novamente. Em pouco tempo, voltava, tão vazia como antes, trazendo
apenas, entre as malhas, uma cabeça de imagem.
Jão Alves apanhou o pequeno objeto assombrado, procurando adivinhar o que era aquilo.
Notou assombrado que a cabeça servia perfeitamente no corpo da imagem que havia
recolhido das águas.
Os outros dois olhavam assombrados. A Imagem era bela. Era feita rusticamente de terra
cota escura, e tinha no rosto uma expressão singela de bondade. Um manto em volta do
corpo, seguro por um cordão, e aos pés, a cabeça de um anjo. As mãos juntas em atitude de
prece pareciam orar. Mede 39 cms. de altura.
— É a cabeça da estatua, disse Felipe.
— Sim, ajuntou João. Serve perfeitamente.
— Credo! Que coisa estranha, ajuntou Domingos.
— E' uma bela Imagem, disse João Alves. Parece uma senhora rezando. Bonita
mesmo. Vamos prosseguir a pescaria.
— Eu vou lançar a rede ali em baixo, disse Domingos.
— Eu lançarei aqui mesmo, disse João.
— Eu farei o mesmo acolá, ajuntou Felipe.
As redes foram lançadas. E quando foram puxadas, tinham grande peso.
— Será possível, disse João. Tudo está tão esquisito hoje. O que será que está
acontecendo?
Quando a rede saiu dágua, vinha pesada de peixes que saltitavam furiosamente. O mesmo
aconteceu com os outros dois pescadores assombrados. Como que por encanto, a sorte
mudara. E toda vez que as redes saiam da água, vinham cheias de peixe que pulavam fazendo
brilhar ao sol suas costas prateadas.
— É um milagre, disse Felipe Pedroso. Um milagre da Imagem que tiramos do rio.
Dentro em pouco era tal a quantidade de peixe, que os barcos mal podiam transportá-la.
Pareciam querer afundar sob tanto peso. Contentes os pescadores voltaram ara a vila com sua
grande carga de peixe. E acreditavam piamente que tinha sido um milagre da Imagem, a
quem passaram a chamar de Senhora Aparecida, porque tinha aparecido nas águas do rio.
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CAPITULO III
Aquele pequeno trabalho realizado por mãos invisíveis, envolta num mistério tão
profundo que até hoje não foi devassado, até hoje espanta o mundo. Uma pequena Imagem
perdida no fundo de um rio, resistindo a erosão das águas.
Que estranha força guiou a rede dos pescadores até aquele local, fazendo com que
primeiro o corpo fosse colhido? E em seguida a cabeça? Só podia ter sido a mão de Deus,
porque Deus queria mostrar ao nosso Brasil a sua Grandeza, sua Força e seu Imenso Amor,
através de uma rude imagem de sua Santíssima Mãe.
E por que logo em seguida as redes voltavam cheias de peixes? Por que?
Foi o primeiro de uma série infindável de milagres que começou a assombrar os povos.
Ela simplesmente apareceu no rio, e por isso foi chamada a Senhora Aparecida.
"Por oculta providência,
de nenhum mortal sabida,
Foi dentro do rio achada
a Senhora Aparecida".
Essa pequena estrofe fala muito alto dessa estranha e milagrosa história. E as águas
abençoadas do rio Paraíba, que ocultavam avaramente, como se fosse o mais precioso
tesouro da terra, a pequenina imagem, tornaram-se prósperas e pródigas.
Os três primeiros crentes foram esses humildes e modestos pescadores, assinalados, por
um alto destino para realizarem importante missão. Foi esse o início da mais forte devoção
jamais realizada em terras americanas.
Naquele mesmo dia, os pescadores envolveram a imagem em panos e a levaram para a
terra. Como apóstolos, começaram a contar a todos os prodígios da santa Foram os que
conseguiram mais peixe e toda povoação corria para ver o fabuloso produto da pescaria
miraculosa.
Felipe Pedroso, carinhosamente levou a imagem para sua casa. Durante seis anos esse
bondoso pescador a conservou consigo. E todos os seus amigos e visinhos a olhavam com
veneração. Quando mudou-se para Ponte Alta levou consigo a imagem.
Em sua nova casa ela permaneceu por mais nove anos, depois o pescador a deu para seu
filho Atanásio Pedroso, que mandou construir um rústico oratório, no qual colocou a
imagem.
No seu pequeno oratório de madeira, a santa conservava-se imóvel, sem dar mostra de
nenhum outro milagre, ou qualquer outro sinal de santidade. Mesmo assim, todos os
sábados os vizinhos vinham para rezar o terço e cantar.
Formou-se assim um pequeno grupo de devotos.
Entre os devotos havia uma senhora chamada Silvana da Bocha, que era quem dirigia as
orações do terço.
Certo sábado à noite, o grupo reuniu-se para rezar e orar à Senhora Aparecida. Pouco
antes houve pequenas discussões entre alguns descrentes, mas tementes ao mesmo tempo.
— Ora, mas que tolice... Isto não é nada, dizia um deles. Naturalmente algum artista
desconhecido fez a imagem e não gostando de sua obra lançou-a no rio. Quando caiu, partiu
o pescoço que ficou logo mais abaixo.
— Não fale assim homem. A Senhora Aparecida é mesmo uma santa de verdade.
— Qual nada... Depois esse tal pescador jogou a rede e apanhou o corpo da imagem.
Por pura coincidência lançou a rede apanhou a cabeça... Simples coincidência.
— E os peixes?
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— Nada mais natural Deve ter sido algum cardume que passou por lá no momento.
Vai ver que foi isso. E vocês coo são bobos naturalmente pensam que foi um milagre.
Eu é que não engulo essa.
— Se você pensa mesmo assim, por que vai rezar lá então?
— Ora... Rezo porque sou devoto. Mas não pense que rezo para aquela estatua de
barro que está lá. Não. Isso nunca. Não faço isso.
Mesmo assim o descrente foi nessa noite, e junto com os outros começou a rezar. As
velas de cera foram acesas e dona Silvana Rocha começou a dirigir as orações do terço.
Havia uma forte devoção em todos os presents que rezavam com fervor. Homens rudes,
afeitos ao trabalho duro, mas com as almas voltadas para Deus. Homens que acreditavam
piamente que dentro daquela pequena imagem vivia uma grande presença que não
podiam ver, mas que podiam sentir.
Era uma noite belíssima e serena. Nem uma única viração. Nem brisa, nem vento. As
estrelas cintilavam li fora. E na casa de Atanásio Pedroso, só a imagem da Senhora
Aparecida alumiada por velas de cera.
Subitamente, para espanto de todos, começou a escurecer. As velas foram perdendo a
luminosidade, e pouco a pouco foram se apagando.
Olharam espantados, com as vozes sufocados na garganta. Não havia vento. Não havia
nada que pudesse apagar as velas de súbito. No entanto, a luz desmaiava aos poucos... e
foi esmorecendo ali até se apagar por completo.
Um silêncio terrível pesou sobre todos.
— Meu Deus, disse o homem descrente. Isso é um prodígio. Parece uma resposta ao
que eu disse lá fora. Perdoai-me, Santa Mãe de Deus Perdoai-me, Nossa Senhora
Aparecida.
— Silêncio, disse dona Silvana Rocha. Vou acender as velas novamente. Não se
assustem.
A noite parecia espiar aquele modesto interior, pelos olhos brilhantes das estrelas.
Tudo havia se calada. Tudo parecia mergulhado num silêncio que traduzia aquele
prodígio nunca visto antes.
Dona Silvana levantou-se para acender novamente as velas. Mal tinha dado alguns
passos, quando as velas acenderam-se sozinhas.
O espanto estampava-se nos olhos de todos que presenciaram esse acontecimento. E
com redobrado fervor, as orações prosseguiram pela noite à dentro.
Aqueles que dentro da modesta casinha, tinham ainda alguma dúvida, não puderam
mais duvidar. E a crença na Senhora Aparecida começou a ganhar vulto, mais e mais... O
número de devotos aumentava consideravelmente, sempre que o prodigioso milagre das
velas era narrado.
As orações prosseguiam sempre, todas as noites de sábado. E o número de devotos
aumentava.
D. Silvana era quem dirigia o terço, e quem cuidava do pequeno oratório,
modestamente construido, onde era abrigada a poderosa imagem da Senhora Aparecida.
Em um outro sábado, houve a costumeira reunião. Os devotos mal tinham começado a
oração, quando alguém gritou:
— Olhem! A Imagem vai cair.
Todos olharam assustados. No pequeno nicho onde se encontrava, a Imagem tremia
como se fosse cair. As luzes das velas também começaram a tremer como se fossem
apagar.
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E a noite estava serena. Não havia vento.
Esse outro prodígio assombrou a todos. Começaram a murmurar que a Imagem queria
alguma coisa, assim como uma capela talvez.
D. Silvana resolveu guardar a imagem em um baú velho. Enrolou-a em panos e
guardou cuidadosamente. Numa noite de sexta para sábado, inexplicavelmente oúviu-se
um forte estrondo dentro do baú. Todos correram assustados para ver. Ao se abrir o baú,
lá estava a imagem como fora colocada.
Esses prodígios começaram a ser divulgados pelo povo, até chegarem aos ouvidos do
Reverendo vigário José Alves Vilela.
Esse bondoso sacerdote procurou certificar-se da verdade que havia em torno de tão
estranhos acontecimentos. Prescrutou primeiro a opinião pública, e depois certificou-se
ele mesmo de que o povo não mentia.
Tomou a si a tarefa de mandar edificar uma capela para a imagem.
As contribuições começaram a surgir, e a capelinha foi construída. Modesta, humilde e
pequena, mas suficiente para abrigar a todos aqueles que vinham em busca de fé e de
esperança.
O tempo foi passando e mais e mais aumentava o número de devotos. De todos os
recantos do país chegavam crentes, que traziam contribuições.
A pequena capelinha foi demolida e em seu lugar construiu-se outra maior, no local
onde hoje se encontra.
O bondoso sacerdote. Pe. Alves Vilela, compreendendo que era necessário
construir-se uma capela condigna para a Imagem, dirigiu ao Bispo do Rio de Janeiro, em
1743, um requerimento nestes termos.
O bispado de São Paulo, foi fundado em 1745, muito mais tarde, e por isso, o bondoso
sacerdote foi forçado a recorrer ao Bispo do Rio de Janeiro, com o requerimento que se
segue:
— Diz o Pe. José Alves Vilela, vigário, da igreja de Santo Antonio de Guaratinguetá e
os mais devotos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que pelos muitos milagres
que tem feito a dita Senhora, a todos aqueles moradores, desejam erigir uma capela com o
título da mesma Senhora da Conceição Aparecida, no distrito da dita freguezia em lugar
decente e público por correrem muitos romeiros a visitar a dita Senhora que se acha até
agora em lugar pouco decente.
— No dia 5 de Maio de 1743 a provisão foi passada, concedendo licença para que a
capela fosse erigida, não de pau a pique, mas de material durável.
O local escolhido foi o morro dos Coqueiros, que foi doado pela senhora Margarida
Nunes Rangel.
As contribuições foram muitas, e foram tantas que em pouco tempo, mais ou menos
um ano, a capela foi totalmente construída, e todos os paramentos e alfaias comprados.
Os prodígios da pequena imagem recolhida nas águas do rio foram sendo divulgados
rapidamente. E logo o povo chegou à conclusão de que aquela pequena imagem não era
uma "simples estátua de barro" como queriam os descrentes. Mas era o símbolo da
Virgem Santíssima, que bondosamente .escolheu nosso país para vir se alojar, onde
poderia ter num vale cheio de paz, seu santuário.
Dentre os prodígios, alguns passaram para os campos da lenda. Eis um deles, que
conserva-se fresco na memória dos povos. Dizem que na época em que a imagem foi
encontrada, a escravidão era terrível, e os pobres negros tratados como animais. Na
própria região haviam fazendas com centenas de escravos, e alguns dos senhores eram
maldosos e não tinham contemplação com os infelizes que sofriam horrores amarrados
aos troncos, com os corpos lambidos pela língua voraz da chibata.
Certa ocasião um dos negros, não podendo suportar a
escravidão, fugiu. Foi para longe.

Perder um escravo era mais do que perder um braço trabalhador. Para o fazendeiro era uma
grande ofensa moral, imperdoável e terrível. O pobre negro refugiara-se em algum lugar
próximo do pequeno santuário da imagem, recém-colhida pelas águas do rio.
Os batedores sairam a campo com seus cães e a caçada humana começou. Todos os
recantos eram vasculhados. Todos os locais eram varejados. Não se podia imaginar que
aqueles homens estavam procurando também um homem. Quem visse todo aquele
espalhafato de caça logo imaginaria que estavam à procura de alguma fera ou animal perigoso.
Enquanto isso, num grotão oculto na floresta, o pobre negro rezava. Rezava ardentemente,
procurando na fé, um refúgio para sua angústia.
Os latidos dos cies fizeram o infeliz estremecer. Encolheu-se medrosamente dentro do
grotão.
A voz de um dos batedores fez-se ouvir ao longe, ecoando terrivelmente dentro do coração
do pobre fugitiro.
Deve estar naquela caverna. Os cães estão latindo lá.
Rapidamente a caverna foi cercada.
— Saia daí de dentro, gritou um capitão da polícia.
O negro não teve outro remédio. Saiu de cabeça baixa, amargo e triste. Estendeu os pulsos.
Ele já sabia que as algemas que seriam colocadas em torno dos pulsos, seria o primeiro de uma
série de castigos que viriam.
Grossas correntes pesaram sobre o infeliz.
— Vamos embora.
E a estranha caravana seguiu caminho. O pobre escravo caminhava de cabeça baixa. De
vez em quando suspirava e olhava as matas, lembrando talvez a liberdade perdida muitos anos
atraz.
Quando fraquejava no caminho, era açoitado violentamente por um dos soldados.
A caravana sinistra continuava sempre. O pobre negro ia pensando em sua terrível
condição de escravo. Além de se um humilde trabalhador, sem poder tomar qualquer atitude
so bre o próprio destino, tinha que atravessar a vila onde conheci tanta gente, onde todos o
admiravam. O vexame estampava se nos olhos do infeliz.
Entraram na vila, e como costuma acontecer em tais ocasiões, o povo afluiu para ver o
estranho cortejo. De cabeça baixa o pobre negro caminhava, levando sobre seus cabelos já
esbranquiçados, o peso de sua vergonha.
Alguns homens do povo olhavam sem compaixão e gritavam:
— E' uma boa sova o que merece o negro fujão... Leva para o tronco. Retalha o couro
dele com chicote. Retalha.
Outros mostravam compaixão, e algumas vozes faziam-se ouvir:
— Coitado. Pobre homem... Deviam soltá-lo. Que pouca vergonha. Não tratam os pretos
como seres humanos. Devia haver uma lei contra isso. Onde já se viu...
A multidão ululava. A fúria tomava alguns, e a compaixão outros. O chicote falava
furiosamente, com seus estalos tétricos. O pobre escravo tropeçou e caiu. O carrasco
furiosamente fez o chicote zumbir no ar. E grossos riscos vermelhos surgiram na costa negra
do pobre homem.
O negro levantou-se arfante e começou a caminhar com dificuldade. Queria atravessar a
vila com a maior rapidez possível para fugir à vergonha de sua deprimente situação. O povo
que se ajuntou ao cortejo dificultava sua marcha, As correntes grossas tilintavam como
melodia tétrica, e dificultavam terrivelmente os passos do infeliz.
O homem mais arrastava-se do que caminhava. E ia de trombolhão em trambolhão,
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caindo novamente na poeira. Estava tão cansado que nem tentou erguer-se. Deixou
passivamente que o chicote terrível abrisse novas feridas em sua pele. O braço do
carrasco cansou-se e ele parou de bater. Haviam homens com fisionomias duras, sem
vestígio de piedade. Haviam mulheres com lágrimas nos olhos. Os poucos escravos que
transitavam pelas ruas procuravam se afastar temerosos, vendo naquela cena deprimente,
um símbolo de sua própria situação.
O negro sentia-se completamente só, entregue ao destino mais cruel. Foi então que
levantou lentamente a cabeça e seus olhos a princípio nada puderam ver. Grossas gotas
de suor escorriam pela sua face sulcada de rugas.
Aos poucos a visão foi-se lhe aclarando e ele pode ver num santuário modesto, como
uma visão de esperança e fé, uma pequena imagem. Era a Nossa Senhora Aparecida
colhida nas rede dos pescadores.
Ele era devoto. Nas noites calmas da zenzala ele aprendera a repudiar os deuses
pagãos de feitiçaria e macumba, para encontrar a verdadeira luz que emana de Deus. Nas
noites sinistras de senzala, quando o chicote lambia as costas dos escravos castigados, ele
aprendera a rezar invocando o auxílio da mais pura das mulheres jamais nascida na face
da terra: Nossa Senhora.
E ouvira falar também dos prodígios daquela imagem que ali se encontrava em sua
frente.
O carrasco levantou o braço para desfirir mais um golpe. O negro levantou-se é
olhando para imagem murmurou levantando os braços com as correntes pesadas:
— Santa Mãe de Deus, ajudai este pobre escravo.
Lagrimas corriam dos seus olhos tristes. Suas mãos impressionavam, sujas de terra,
negras, com unhas amareladas e recurvas, num gesto de súplica.
— Nossa Senhora Aparecida... Ajudai este pobre negro. Ajudai. Não fiz mal a
ninguém. Não roubei. Não matei. Apenas tentei conseguir liberdade. Eu não aguentava
mais. Não aguentava... Não podia...
—
Vamos depressa, negro, disse o carrasco pronto para desferir o golpe já
preparado.
Súbito, seu braço foi detido no ar. E das mãos do negro, ficava mais e mais ressaltada
a emanação bonita do gesto de súplica.
O povo olhou assombrado... As correntes partiram-se e cairam no chão em
fragmentos. O olhar espantado do escravo fixou-se em seus pulsos macerados, pisados e
doridos. Olhou a multidão. Viu atraz de si o carrasco com um braço levantado,
empunhando o chicote, sem poder desfirir o golpe.
O povo começou a murmurar.
— Milagre... Milagre... Soltem o homem... Soltem o homem.
0 escravo caiu de joelhos e começou a rezar.
— Eu agradeço do fundo do coração, Mãe de Deus. Eu agradeço do funde de
minha, alma, Nossa Senhora Aparecida...
Ninguém mais ousou tocar naquele pobre homem... Ele caminhou humilde em
direção a liberdade... Os soldados afas-taram-se e o fazendeiro, dono desse homem,
compreendeu o grande erro em que vinha vivendo.
Ketrocedeu lentamente em direção à sua fazenda, levando no coração o esplendor do
momento que havia assistido. Um autêntico milagre de Nossa Senhora Aparecida.
***
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CAPITULO IV
PRODÍGIOS ATRIBUÍDOS À NOSSA SENHORA APARECIDA
Adotaremos nomes supostos neste prodígio, porque tanto o local como as pessoas
envolvidas nele existem, e poderiam sentir-se magoadas vendo seus nomes publicamente
anunciados como descrentes.
Era uma cidade do interior. Noite de verão. A lua flutuava num ceu maravilhosamente
azul e transparente... A pequena cidade parecia adormecida... Silencio por toda parte.
O jardim bonito estava mergulhado em sombras. Um pequeno grupo de rapazes
parecia estar se distraindo com conversas em um dos caramanchões do jardim. Fora eles
parecia não haver mais ninguém na cidade. No interior o povo recolhe-se muito cedo.
A conversa era sobre futebol. Eram ao todo oito rapazes todos jovens.
O campanário da igrejinha bateu onze horas. João, um dos rapazes disse:
— E' tarde... Vamos dormir.
— Ora, disse Carlos. Você é muito medroso... Ainda não é tão tarde.
— Eu acho que é.
— Você parece que tem medo do sino da igreja. Só porque bateu onze badaladas, já
quer ir para casa. Fique... Vamos falar mais sobre o futebol.
— Não, Carlos. Até chegar en casa, tocar a roupa e rezar para dormir...
— Ora, não me diga que você reza para dormir.
— Rezo sim...
— Que idiota.
— Idiota nada. Rezo e sou devoto de Nossa Senhora Aparecida. Por que não?
—
Justamente de quem vocâ é devoto. De uma santa que não tem nada de
prodigioso.
— Por favor, não diga isso.
— Ora, meu amigo. Nossa Senhora Aparecida não passa de uma invenção de algum
gaiato. Eu falo com conhecimento de causa. Eu li toda a história. E' apenas uma imagem
que algum moleque fez muito mal feita, não gostou do que fez e jogou na água do rio. A
estatua caiu e partiu-se separando o corpo da cabeça. Por coincidência, um pescador
apanhou o corpo e logo em seguida, lançando as redes apanhou a cabeça. Pura obra da
coincidência, não é?
— Por favor, Carlos.
— Não seja infantil. Um homem tão inteligente como você. Deixe disso, meu
amigo... Pensei que você tivesse um pouco mais de senso.
— Por favor, Carlos. Aquela imagem é a simbolisação de Nossa Senhora Mãe de
Deus. A Imaculada Conceição.
— Que estupidez. Aquela estatua rústica, sem nenhuma arte ou beleza. Só mesmo
idiotas poderiam reverenciar alguma coisa como aquela. Tenha paciência.
— Vamos mudar de assunto. Não gosto de discutir religião.
— Como você quizer... Eu também prefiro não discutir religião. Vamos voltar a
falar de futebol.
E a conversa continuou sobre futebol. Ninguém mais pensou no assunto que antes fora
discutido, dele não restando siquer a mais leve lembrança. Mais ou menos à meia noite o
grupo se dispersou. Carlos foi para sua casa pensando unicamente na discussão que tivera
sobre futebol. Sobre a discussão religiosa nem siquer tivera tempo de pensar. Não
costumava dar importância a essas coisas.
Adormeceu pesadamente sem nenhuma preocupação. Mal adormecera, um estranho
sonho veio habitar sua mente. Um sonho que nada tinha de comum.

Carlos tinha sua tia que adorava. Essa parenta vivia com um filho, primo de Carlos, na
mesma rua em que Carlos morava.
Em seu estranho sonho, Carlos viu-se em casa de D. Maria, sua tia, que aflitamente
cuidava do filho muito doente. Carlos também estava desesperado vendo o estado do
primo, desenganado pelos médicos.
— Meu filho vai morrer. Meu filho vai morrer, dizia D. Maria.
E o moço, tão doente estava que revolvia-se na cama, chegando a cair ao chão. Fora
preciso colocar junto a cama um colchão para que a queda não ferisse o enfermo.
Tudo isso Carlos via em seu sonho alucinado.
D. Maria então disse.
— Vai passar por aqui a procissão de Nossa Senhora Aparecida. Ah! Se ela fizesse
um milagre e curasse o meu filho. Se isso fosse possível, meu Deus...
Carlos olhou pela janela e viu com efeito que uma grande procissão passava, O povo
cantava hinos de louvor a Virgem. Hinos que falavam de sua bondade e de sua infinita
misericórdia.
Quando o andor que tinha a imagem chegou perto da casa, o padre fez a procissão
parar. O andor entrou na casa, seguido pelo padre e naturalmente pelos homens que o
carregavam. A imagem foi colocada sobre uma cómoda. D. Maria arrojou-se aos pés do
padre suplicando.
— Peça a Ela que cure o meu filho. Peça a Ela que cure o meu filho.
0 padre olhou para o relógio e disse.
— Faltam cinco minutos para as oito. Quando fer oito horas Nossa Senhora fará o
milagre de curar esse moço.
— Tolice, seu padre, disse Carlos. Muito melhor seria chamar um bom médico ou
levar o meu primo para o hospital.
— Sei o que faço e sei o que digo, moço, retrucou o padre.
— Bem. Façam o que quizerem. Mas eu não creio nessa imagem de barro.
Enquanto conversavam o tempo foi passando. O primo de Carlos continuava
revolvendo-se em dores na cama e nada parecia curá-lo. Quando o relógio assinalou
exatamente oito horas, o moço sentou-se na cama e disse:
— Mamãe. Quero me levantar. Estou curado... Estou curado, mamãe. Não sinto dor
alguma. Não sinto dor alguma.
D. Maria abraçou o filho chorando de alegria e murmurando palavras de gratidão a
Nossa Senhora Aparecida.
— E' incrível, disse Carlos. E' incrível.
Olhou espantado para a imagem. Viu que se movia. Nos¬sa Senhora desceu do andor
e veio caminhando lentamente em direção a Carlos.
Este afastou-se e disse
horrorizado.
— Não me castigue. Não me castigue. Perdão. Perdão pelo que eu disse. Fui um
tolo.
— Não vou castigá-lo, disse Nossa Senhora Aparecida. Quiz apenas mostrar a você,
neste sonho maravilhoso, que te¬nho força e poder. Não sou apenas uma estatua de
barro. Sou. Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil, e como curei este moço em
sonho, posso fazê-lo na vida real também. E você hoje duvidou do meu poder. Nunca
mais o faça. Ainda há tempo para você encontrar o verdadeiro caminho. Reze. Reze e
salve suua alma. Ninguém deve brincar com o santo nome da Mãe de Jesus que morreu
para salvar a humanidade.
Carlos despertou e encontrou em torno ao seu leito, seu pai e sua mãe. Estes tinham
ouvido gritos e vieram correndo para saber o que se passava. Vendo que era um pesadelo,
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aprontavam-se para despertar o moço. Não foi necessário. Carlos despertara sozinho.
Com lágrimas nos olhos contou tudo aos pais. No dia seguinte foi a igreja e procurou
confessar-se. Contou seu sonho ao sacedorte que ficou maravilhado dizendo:
— Meu filho. Você é um homem feliz. Encontrou o caminho da luz pela mão da própria
Nossa Senhora que dignou-se a vir em sonhos avisá-lo do seu erro. Agora procure seguir seu
conselho, sempre... sempre.
Carlos procurou João no dia seguinte e contou-lhe tudo sobre o sonho, dizendo que estava
em erro, pedindo ao mesmo que lhe desculpasse.
Atualmente são bons amigos e costumam assistir missa juntos aos domingos. Fizeram
várias peregrinações à Aparecida do Norte, tendo especial devoção pela Santa Padroeira do
Brasil.
O magnífico templo que hoje se ergue em Aparecida do Norte, dominando a todos com
sua beleza arquitetônica singela e sem espalhafato é um grandioso marco na história da
veneração à Santa Mãe de Deus".
O primitivo templo era pequeno e acanhado, mas fora ca-rinhosamente construído com
donativos generosos dos crentes e devotos. Essa primitiva capela foi abençoada no dia 26 de
Julho de 1745, pelo bondoso padre Vilela, que dedicou toda sua vida ao culto da Virgem
Senhora Aparecida. A vida desse sacerdote é toda dedicada à Mãe de Deus, pontilhados de
atos de bondade e compreensão.
Nesse dia, de 26 de. Julho de 1745, dia da festa da gloriosa Sant’Ana, foi realizada a
primeira missa no Santuário.
O novo templo precisava surgir. Sua construção foi começada em 1846 e concluído em
1888. No dia 8 de dezembro desse ano foi solenemente bento pelo Revmo. D. Lino Rodrigues
de Carvalho, Bispo de S. Paulo. Foi escolhido esse dia, por ser 8 de Dezembro o dia da festa
da Imaculada Conceição de Nossa Senhora.
Em 1893 o senhor bispo D. Lino elevou o Santuário à categoria de Curato. Em 6 de Agosto
de 1894 esse mesmo bispo lançou a pedra fundamental de um grande edifício, destinado a ser
Seminário Central, com a benção e aprovação de Sua Santidade Papa Leão XIII.
A localidade ia se desenvolvendo e progredindo. Os prodígios da Senhora Aparecida
corriam o Brasil de Norte a Sol, de Leste a Oeste. Em 28 de outubro de 1894 chegavam os
primeiros padres Redentoristas vindos da Baviera a chamado do Bispo de São Paulo.
Desde essa data esses nobres sacerdotes começaram a trabalhar pela divulgação da fé em
Nossa Senhora Aparecida. Começaram a percorrer o país levando por toda parte a imagem da
Virgem e narrando a viva voz seus milagres.
***
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CAPITULO VI
CAPITULO V

MILAGRES MARAVILHOSOS DE N. S. APARECIDA

Muito se deve a esses bondosos sacerdotes que transportavam nas mãos o fogo
sagrado da devoção, levando a todos palavras de fé e bondade.
Em 1900 começaram as grandes romarias. A primeira de que se tem notícia foi levada
a efeito por D. Antonio Candido de Alvarenga que reuniu 1.200 peregrinos. Esse bondoso
e sábio bispo de São Paulo conseguiu incentivar a fé na pode¬rosa Padroeira do Brasil,
que dia a dia tomava mais vulto no panorama de fé dos cristãos sul-americanos.
Foi essa uma das grandes romarias da época, talvez a maior e mais comentada. Nunca
se vira semelhante massa humana caminhar em direção de uma igreja, vinda de tão longe.
Agora, uma romaria com tais proporções é comum. Milhares de pessoas, vindas dos mais
distantes rincões brasileiros visitam o Santuário da Senhora Aparecida.
Já se falava então na coroação da Santa como Padroeira do Brasil. Isso aconteceu no
ano de 1904. Na presença de 12 bispos e um abade, a imagem milagrosa foi coroada por
D. José de Camargo Barros, Bispo de São Paulo, sob os aplausos de uma multidão imensa
que se acotovelava na praça. Estava coroada a Imagem de Nossa Senhora Aparecida.
Não era tudo ainda. Faltava o título de Padroeira do Brasil. No dia 8 de Setembro de
1929 celebrava-se o jubileu de vinte e cinco anos de coroação da Imagem Milagrosa. Foi
celebrada uma solene missa pontifical, encerrando o Congresso Mariano. Com a
presença de 25 bispos e muitos sacerdotes, Nossa Senhora Aparecida foi proclamada
Padroeira do Brasil. Nesse dia havia no local, assistindo ao grande acontecimento cerca
de 20.000 pessoas.
Em 16 de Julho de 1930, o Santo Padre Pio XI declarava Nossa Senhora Aparecida a
Padroeira da Nação Brasileira perante Deus Todo Poderoso.
A grandiosa Rainha do Brasil estava proclamada protetora do Brasil.
O Brasil todo falava na Santa e Milagrosa Imagem. Nem todos porém tiveram a
felicidade de vê-la. Na capital do país falava-se muito da Senhora Aparecida, e o povo
ansiava por vê-la. Foi então que por uma iniciativa do Cardeal D. Sebastião Leme, grande
e piedoso devoto de Nossa Senhora Aparecida, a milagrosa Padroeira foi em peregrinação
ao Rio de Janeiro.
Um trem especial foi aparelhado para conduzir a imagem, sendo transformado num
autêntico Santuário Ambulante. Durante todo o percurso a Imagem foi recebendo
homenagens e demonstrações de fé.
Na capital do país a calma desaparece quando chegou a Imagem. Todos queriam vê-la.
E uma verdadeira multidão correu para vê-la. Mais de um milhão de pessoas, bem como
todo corpo diplomático, ministros e o próprio presidente da República, vieram saudá-la e
dar demonstrações de devoção e fé.
A segunda peregrinação foi feita a São Paulo. A imagem milagrosa assim que chegou,
em 14 de julho de 1945, presidiu a imponente reunião de católicos.
Durante a noite em que permaneceu em São Paulo, houve um verdadeiro desfile de
cristãos rezando e vigiando a Santa Imagem. Na manhã seguinte foi celebrada missa
campal, rezada pelo Arcebispo de São Paulo, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos Mota.

***

Muitos e incontáveis são os milagres realizados pela Nossa Senhora Aparecida. Nossa
Padroeira parece acolher a todos com bondade e ternura, sob seu manto de pureza !...
Para enumerar todas as graças concedidas seria preciso milhares de páginas e muitos
volumes, não bastando um despretencioso livrinho como este. Colhemos alguns desses
milagres, resumidos em pequenas notícias. Para dar mais naturalidade e mais emoção,
narraremos os milagres, desenvolvendo-os em histórias.
Todos os personagens são reais e vivem ainda. Estamos certos de que não se
ofenderão com a história desenvolvida. Encontrarão nestas páginas, apenas um pouco de
fantasia, porque a essência do episódio é real e pura. Todos os fatos têm confirmação
exata.
Na cidade de Paraibuna vivia um casal feliz. Ele, João Batista Martins, homem
trabalhador e esforçado, tinha a com-pensação de todo seu esforço na ternura de uma
esposa amorosa e meiga. E quando voltava para o lar, era com um reflexo de felicidade
nos olhos. Sua virtuosa esposa o esperava sempre, com o jantar pronto. Aquela vidinha
sossegada porém não durou muito. A esposa de João Batista apresentou sérios sintomas
de uma enfermidade grave. Tinha contínuos acessos de tosse. João começou a
preocupar-se com isso.
— Precisa cuidar disso, querida. Essa tosse parece coisa séria.
— Se Deus quizer não há de ser nada, dizia ela confiante sempre em Deus. Logo
vou melhorar.
Mas não melhorou. Certo dia, num desses acessos da tosse, viu que o lenço que levara
à booa voltara manchado de sangue. Uma hemoptise terrível revelara o caracter da
insidiosa moléstia.
João mais do que depressa procurou um dos melhores médicos da localidade.
Enquanto a esposa era examinada, João caminhava nervosamente pela sala de espera.
Finalmente a porta se abriu e o médico chamou para uma conversa em particular.
— Preciso falar com você, João.
— Às suas ordens, doutor.
Entraram no escritório do médico. João viu que pela fisionomia do médico, o mal
devia ser muito sério. Esperou com o coração aos pulos.
— Devo avisá-lo que sua esposa está gravemente enferma.
— E qual é o mal dela?
— Tuberculose, meu amigo. E em estado avançado.
— Doutor. O senhor precisa curá-la. Ela é tudo para mim. Pelo amor de Deus.
Não quero que ela morra.
— O que eu posso fazer meu amigo. Está acima das forças da ciência.
Cabisbaixo e triste o casal voltou para casa. A vida prosseguiu seu ritmo triste. João
sempre trabalhando com o seu caminhão. Agora não voltava tão feliz para o lar. Sabia
que ia encontrar sua esposa cada vez mais acabada. Ela definhava dia a dia e o pobre
homem não tinha sossego. Ficava pensando nervosamente na triste situação da infeliz
enferma.
Sua esposa, compreendendo a aflição do marido, procurava consolá-lo. Mas tudo era
inútil. João não tinha mais sossego.
Certo dia foi à igreja e sentiu-se inspirado. Sentiu que a religião poderia dar consolo.
Voltando para a casa, parecia trazer uma pequena esperança dentro da alma. Sua esposa
trabalhava fazendo os serviços caseiros, sempre tossindo. E essa tosse era o que mais
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torturava o pobre homem. Ele sabia que logo ela ficaria fraca, demais para caminhar.
Entregar-se-ia ao leito e dele só sairia para o cemitério.
Nessa noite, antes da dormir, João fez uma prece com bastante devoção e fervor.
— Nossa Senhora Aparecida, .. Não quero que ela morra. Se ela sarar, eu prometo
levar o meu caminhão cheio de pobres até o Santuário que fica em Aparecida do Norte.
Mas eu quero que ela sare. Ela é tão boa e tão bondosa. Não quero que ela morra. Se ela
viver, eu prometo que levarei um caminhão cheio de pobres até Aparecida do Norte.
Prometo, Nossa Senhora Aparecida. Prometo com toda força do men coração.
Dormiu mais consolado. Sua própria alma parecia sentir o efeito tonificante daquela
prece. Uma luz de esperança acendia-se em seu coração.
Os dias foram passando e a esposa de João começou a melhorar. Cada dia, mais e mais
notava-se a melhora. João mal podia crer no milagre. Um dia notou que sua esposa não
tossia mais. Não resistiu e levou-a ao médico.
Outra vez esperou ansiosamente na sala de espera enquanto o médico a examinava.
A porta se abriu e João precipitou-se em direção ao doutor. Perguntou ansiosamente:
— E então, doutor? E então?
— Não sei explicar como, meu amigo, mas sua esposa está radicalmente curada. Não
apresenta o menor vestígio da moléstia, graças a Deus.
— Graças a Nossa Senhora Aparecida, disse João. Voltou feliz para casa. Não cabia
em si de contentamento. Poucos dias depois, o jovem casal rumava para Aparecida do
Norte, em cumprimento a promessa feita. No caminhão de João foram cinquenta e dois
pobres, entre homens, mulheres e crianças.
Graças a Nossa Senhora Aparecida, o mal que fazia a esposa de João definhar,
desapareceu completamente. Atualmente João e sua esposa são devotos de Nossa
Senhora Aparecida, e já tendo cumprido a promessa feita, não deixam de visitar o
Santuário da Milagrosa Santa, em sinal de gratidão pela felicidade que lhes foi devolvida.
....................................................................................................................................
— Uma esmola pelo amor de Deus!
Era com essa frase comovente que o menino Sebastião de Paula, paralítico das pernas
estendia as mãos aos transeuntes, implorando um óbulo para sua manutenção. O pobre
paralítico não podia fazer nenhum movimento com as pernas, e só se locomovia quando
apoiado às costas de seu irmão. O povo já o conhecia muito e o estimava. Todos se
compadeciam de sua triste situação.
Mas a cidade era pequena e o menino não podia colher esmolas suficiente para viver.
Foi então que um amigo o aconselhou.
— Aqui não dá nada, Sebastião. Se eu fosse você, eu iria a Queluz. Lá há mais gente
e você conseguirá mais dinheiro. Você precisa mesmo. Quem pede aqui, pede lá
também.
O infeliz aceitou o conselho e arrastou sua desgraça até esse local, onde começou a
pedir esmolas.
A cidade estava alvoraçada. Era época de uma Missão realizada pelos bondosos padres
Eedentoristas. Os padres pregavam lançando boas sementes nos campos férteis das almas
devotas.
Numa das ruas da cidade Sebastião prosseguia seu triste trabalho, suplicando sempre:
— Uma esmola pelo amor de Deus.
O bondoso sacerdote deu-lhe uma esmola e parou para conversar.
— Por que você pede esmolas, menino?
Um sacerdote vinha se aproximando. De cabeça baixa, Sebastião repetiu o clássico
pedido. O bondoso sacerdote deu-lhe uma esmola e parou para conversar.
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— Por que você pede esmolas, menino?
— Porque não posso- trabalhar para viver.
— O que é que você tem!
— Eu... eu sou paralítico das pernas. Não posso andar, seu padre.
— Ah! E' uma pena. Tão criança... Você não acredita em Nossa Senhora Aparecida!
— Como não, seu padre! Sempre fui bom católico... Graças a Deus.
— Aceite o meu conselho, menino... e procure curar essa moléstia.
— Mas seu padre! O doutor disse que não tem cura. Eu já procurei curar. Não
posso mesmo andar.
— Não estou falando de médicos. O que os homens não fazem talvez Deus o faça.
Não custa nada tentar... E por que não tentar... ?
— Se o senhor acha que dá resultado, eu farei.
— Menino, disse o sacerdote. Muita gente tem conseguido verdadeiros milagres com
promessas. Por que você não experimenta fazer uma! Não custa nada, meu filho... Nossa
Senhora Aparecida é muito milagrosa...
— Está bem, seu padre... Muito obrigado. Deus lhe pague pelo conselho e pela
esmola também. Deus lhe pague, seu padre.
O padre se afastou e logo chegou o irmão do menino.
— O que aquele padre estava falando com você!
— Nada de importante, disse Sebastião. Ele me deu uma esmola e me aconselhou a
fazer uma promessa à Nossa Senhora Aparecida, para que ela me cure.
— Será que dá resultado? Ela ê muito milagrosa. Mas você já visitou tantos e tantos
médicos, não é mesmo!
— Sim. E' verdade.
— Mas em todo caso, não custa nada tentar. Dizem que precisa ter fé.
— Eu tenho fé, retrucou Sebastião. Eu sempre tive fé em Nossa Senhora Aparecida.
Já ouvi falar de tantos e tantos mi lagres. E a maior alegria de minha vida seria andar. Se
isso 'acontecesse seria uma grande felicidade... Como seria bom.
— Você tem muita vontade de andar, não é Sebastião!
— Se tenho... Você não pode imaginar como é triste ficar encostado num canto
vendo tanta gente andar... E eu sempre me arrastando encostado em você... E' muito triste,
meu irmão... Muito triste mesmo...
Sebastião fez a promessa e intimamente pediu com muito fervor à Nossa Senhora
Aparecida, a graça de poder caminhar.
Naquela noite nem teve tempo de contar a quantidade de esmolas conseguidas com sua
mendicância. Foi para o leito e começou a orar contritamente, e pediu ardorosamente à
Nossa Senhora Aparecida a graça de poder andar, fazendo uma promessa.
Os dias foram passando, e já no terceiro dia, Sebastião eentiu que podia fazer
movimentos com os pés. Nada disse ao irmão, com medo que fosse um falso alarme.
No dia seguinte também experimentou, e conseguiu caminhar alguns passos. Quasi
não cabia em si de contentamento... Experimentou mais algumas vezes e notou
deslumbrado que podia andar... Quando seu irmão o viu caminhando, mal pode crer no
que seus olhos viam. Sebastião andava. O pobre paralítico estava radicalmente curado.
Fora um grandioso milagre de Nossa Senhora Aparecida, a grande Padroeira do Brasil,
mãe de todos os infelizes que dirigem a Ela preces fervorosas.
Dias depois, com alegria no coração, e caminhando
sobre as próprias pernas, Sebastião cumpria sua promessa.
Estava livre de seú triste destino de mendigo. Agora podia
procurar um emprego e não precisava mais estender a mão
à caridade pública, suplicante aos corações piedosos.
— Uma esmola pelo amor de Deus!

Mas em seus lábios, uma outra frase tornou-se familiar, sincera e fervorosa. Sempre que
podia, murmurava contrito:
— Do fundo do coração eu vos agradeço, minha Nossa Senhora Aparecida. Do fundo
do coração...
Não só entre os homens comuna Nossa Senhora Aparecida distribui suas graças. Ela lança
seus olhares cheios de luz sobre os bondosos ministros de Deus, verdadeiros pastores que
conseguem arrebanhar imensos rebanhos para a devoção e a fé.
Este milagre ocorreu com um grande homem. Um notável sacerdote, homem culto,
esclarecido e piedoso.
O Subdiácono Carneiro da Cunha Manso havia terminado um pesado curso de onze anos
no seminário da Paraíba, mas não se achava bem de saúde. Sua. alegria pela conclusão do
curso eclesiástico foi perturbada por uma terrível moléstia que o acometeu no dia 25 de
Dezembro de 1938. O bondoso ministro de Deus foi atacado de tifo. A febre era terrível e
devoradora, chegando a atingir 40 graus provocando delírios no enfermo. Como se não
bastasse, uma série de colapsos veio complicar a situação. O estado do doente era
desesperador e nada parecia capaz de salvá-lo. Mas o bondoso sacerdote não desanimava.
Tomado de grande fé e fervor, elevou uma prece à Nossa Senhora fazendo uma promessa para
conseguir a cura.
— Minha Nossa Senhora Aparecida. Se eu conseguir o meu completo restabelecimento,
prometo que tomarei uma assinatura do "Santuário da Aparecida", farei uma capela dedicada a
Padroeira e farei publicar a graça conseguida.
O tempo foi passando. Os médicos sempre achando que o estado do sacerdote era
desesperador. Depois de feita a promessa a melhora começou a surgir, para espanto dos
médicos. Em pouco tempo a febre cedeu e o subdiácono começou a melhorar.
Restabeleceu-se rapidamente, graças à Nossa Senhora Aparecida.
Depois que se viu forte, não esqueceu a promessa feita. Tomou a assinatura prometida e
começou a fazer esforços para construir a capela dedicada à Virgem Senhora Aparecida, como
prova eloquente de sua gratidão.
Hoje, completamente restabelecido, o Subdiácono é um homem feliz, já tendo cumprido
fielmente tudo que prometera à Nossa Senhora Aparecida, sendo um porta voz vivo de Bua
grande bondade e atenção.
Algumas pessoas descrentes costumam dizer que promessas são feitas apenas por homens
do povo, sem cultura e sem instrução, e chegam a duvidar do poder delas. No entanto, esse
fato baata para provar que não é verdade. Que mesmo entre os grandes sacerdotes há
promessas feitas e cumpridas. O exemplo do Subdiáeono Carneiro da Cunha Manso é uma
prova de que mesmo entre os mais esclarecidos a fé nas pro¬messas perdura vivamente.
Esse sacerdote, como um simples mortal, pediu à Nossa Senhora Aparecida unia graça,
fazendo uma promessa. Foi atendido. Esse acontecimento multiplicou grandemente sua fé,
fazendo com que o piedoso homem erguesse mais uma capela dedicada a Nossa Padroeira,
como mais um baluarte na luta contra o materialismo que predomina a época em que vivemos.
A força da fé não tem limites. E a ternura de Nossa Se¬nhora Aparecida pelos seus filhos,
nós os pecadores, é imensa.
....................................................................................................................................................
O senhor Romualdo de Aquino, residente em Palmira exerce o difícil ofício de maquinista.
Com ele aconteceu o seguinte episódio:
Comboiava o trem C-51 de Palmira a Lafaiete despreocu-padamente. A composição
cortava a distância velozmente. Entre as estações de Herculano Pena e Pedra do Sino,
Romualdo viu algo que fez gelar seu sangue. A princípio mal pode crer no que via, mais
parecendo um pesadelo do que realidade.
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A composição de carga, de dupla tração, C-54 vinha descendo em grande velocidade
ao encontro de seu trem. O choque era inevitável e a morte certa. Ele poderia tentar saltar,
mas mesmo assim poderia se ferir gravemente, uma vez que a velocidade era excessiva.
De mais a mais, não seria correto abandonar o trem na hora do perigo. A voz do dever
foi mais forte que o medo e ele teve que lançar mio de todos os recursos que o momento
de perigo oferecia, mesmo sabendo que a morte era certa.
Em seu posto de honra, Romualdo esperou o choque e o momento de sua morte. Seria
completamente impossível livrar-se. Mesmo assim teve coragem e presença de espírito
para fazer uma súplica à Nossa Senhora Aparecida, de quem é muito devoto. Com grande
fervor, sabendo que a hora da morte era chegada e era inevitável, murmurou:
— Minha Nossa Senhora Aparecida, salvai-me.
Houve o choque. Com tremendo estrondo, um trem lançou-se contra o outro. O ruído
do desastre poderia ser ouvido à distância. Os vagões amontoavam-se em pedaços e as
rodas da composição saltavam fora dos trilhos.
Dentro em pouco, das duas composições, nada mais restava que um grande amontoado
de ferros retorcidos, zincos, madeiras em combustão. Dois homens morreram
instantaneamente e muitos ficaram gravemente feridos.
Quando Koinualdo deu acordo de si, estava sob um amontoado de destroços,
completamente preso. Mas estava ileso.
Compreendeu a extensão do milagre e a beleza do gesto sublime da Santa Mãe de
Deus. Nossa Senhora havia atendido esse homem desesperado, que no momento de maior
angústia havia lançado uma prece sincera aos céus.
Komualdo ainda vive e não esquece a graça que conseguiu. Nossa Senhora Aparecida
havia ouvido seu apelo e salvado sua vida. Analisando bem a situação, será fácil
compreender que só mesmo um milagre seria capaz de salvar um homem assim, numa
hora de terrível desespero.
.............................................................................................................................................
O caminhão rodava pela estrada calmamente. De repente, numa curva qualquer, houve
o acidente. O caminhão virou e sob o veículo ficou Cornélio Alvarenga com um dos pés
preso sob enorme peso, que esmagou quasi completamente o membro.
Foi conduzido ao hospital e ouviu consternado a opinião dos médicos.
— Não é possível fazer nada, meu amigo.
— Mas como? O que o senhor quer dizer com isso?
— O seu pé está irremediavelmente perdido.
— Não, doutor... Pelo amor de Deus. Não corte o meu pé. Faça qualquer coisa,
mas não corte o meu pê.
— Meu amigo. E' para o seu próprio bem. O pé está completamente esmagado.
Não há nada que possa salvá-lo.
— Não doutor, respondeu desesperado. O senhor acaso sabe o que é viver aleijado
sem um pé ?... Não, pelo amor de Deus. Não me corte o pé. Não me corte o pé... Não
quero, doutor... Não quero...
— Antes perder um pé do que perder a vida.
O médico afastou-se deixando o pobre homem entregue ao seu desespero. O infeliz
pensava no pé esmagado que seria preciso amputar e tremia. Viver aleijado. Seria
horrível. Foi então que recorreu a fé. Elevou aos ceus o olhar e fez uma promessa à Nossa
Senhora Aparecida.
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— Minha Nossa Senhora Aparecida. Fazei a graça de conservar o meu pé, pelo
amor de Deus. Eu prometo ir de Caxambu a Aparecida do Norte três vezes a pé. Prometo
que irei. Pelo amor que tenho em Vós, Santa Mãe de Deus...
E rezou contritamente, conservando no fundo do coração a esperança de ser atendido.
Nos dias que se seguiram, os médicos fizeram novos exames. E com espanto notaram
que o pé esmagado estava se refazendo rapidamente. Para surpresa geral, o homem estava
sarando daquele mal que todos achavam incurável.
Ninguém compreendia o que se passava, só mesmo o próprio doente que sabia da
promessa. Finalmente o médico veio e lhe disse.
— Meu amigo! Tenho uma boa notícia a lhe dar.
— O que é, doutor?
— E' sobre o seu pé. Não vai mais ser preciso cortá-lo. As radiografias mostraram
que ele vai ficar bom.
— Eu sabia, doutor, disse o pobre homem. Eu sabia.
— Sabia como?
— Eu tinha certeza disso, doutor. Tinha plena certeza... Fiz uma promessa à Nossa
Senhora Aparecida e Ela me atendeu. Graças a Deus.
— Eu acredito, meu amigo. Acredito porque só mesmo um milagre poderia fazer o
que eu achava impossível.
O doente ficou completamente curado e logo depois sentiu-se com forças para cumprir
sua promessa.
Foi três vezes a pé, de Caxambu até a cidade de Aparecida do Norte. E até hoje é um
homem forte, sem nenhum vestígio do mal que o vitimara.
.............................................................................................................................................
Reside no Rio de Janeiro a família do Senhor Astolfo Freire, formada por pessoas de
respeito, profundamente devotas e religiosas.
D. Astolfina de Abreu, filha do senhor Astolfo, era casada com o senhor Alberto de
Abreu, e sofria de terrível enfermidade. No Rio de Janeiro era tratada por grandes
médicos, tendo sido desenganada por cinco grandes clínicos. Estava tuberculosa em um
estado muito avançado, sem esperança de salvação.
Para poupar aos membros da família o desgosto de ver a senhora Astolfina falecer no
Rio de Janeiro, um dos médicos aconselhou.
— Por que não a levam para fora. Quem sabe se ficará melhor.
— Mas doutor... No estado em que se encontra?
— Por que não vão a Aparecida do Norte. Pode ser que dê resultado. Aqui ela ficará
pior. Todos que a vêm lamentam ver uma senhora tão jovem e tão próxima da morte.
— Se o senhor acha que dá resultado, eu levarei. Mas por que essa viagem ? Qual a
razão, doutor ? Diga a verdade !
— Será melhor, meu senhor. Muito melhor. Pelo menos a família não verá a doente
falecer aqui no Rio e o choque será menor.
Foram para Aparecida do Norte e dona Astolfina parecia muito pior. Não havia o
menor traço de esperança no coração de todos. Sua morte certa parecia cada vez mais
próxima. Mas a família muito devota e de alta formação moral, não desanimou e
eontinuou insistindo.
Com preces, novenas, orações e comunhões, todos pediam à Nossa Senhora Aparecida
aquilo que os médicos diziam ser impossível. A cura de dona Astolfina. Durante o
período em que ficaram em Aparecida do Norte entregaram-se as orações.

Finalmente resolveram voltar pata o Rio de Janeiro, e a doente mostrava-se mais disposta,
com uma pequena melhora. A sua chegada, o médico espantou-se. Era talvez
uma surpresa ainda encontrá-la viva. E as melhoras foram prosseguindo sempre, causando
surpresa aos cinco grandes medicou! que haviam desenganado a infeliz senhora.
— Mas não compreendo como pode ser possível.
— A verdade é essa, doutor. Ela está bem melhor como o senhor mesmo pode
verificar.
— Será possível...
— A família toda não desanimou e fizemos promessas à Nossa Senhora Aparecida.
Comungamos, fizemos novenas, orações... esmolas, tudo que foi possível fazer foi feito. E
aquilo que a ciência não conseguiu, Nossa Senhora Aparecida conseguiu.
Dona Astolfina melhorava a olhos vistos. Sua família toda era muito conhecida em
Aparecida do Norte, e foi com surpresa que certa vez, viram todos chegar. Dona Astolfina
estava forte e saudável, não apresentando o menor vestígio de doença.
Tinha vindo novamente ao Santuário para agradecer à Nossa Senhora Aparecida a graça
que conseguira.
A voz geral foi que sua cura tinha sido um milagre.
— Não aguento. .. Não posso mais lecionar.
Essa frase foi dita com amargura pelo professor Julio Roberto Fernandes, do Rio de
Janeiro, que sentia-se dia a dia mais doente. Seu estômago doia horrivelmente e o pobre
homem não aguentava mais. Uma terrível enfermidade tirava-lhe a alegria de viver.
Abandonou a carreira de professor e começou a tratar-se. Era inútil. De médico em médico,
não conseguia nada. Ninguém conseguia curar a triste moléstia. E desanimado ouvia de
muitas bocas de clínicos famosos, a frase que desespera.
— Não posso fazer nada, meu amigo. O que podia fazer, já fiz.
Durante sete anos o pobre homem procurou se curar. Percorreu nada menos que 34
médicos. Nenhum deles con¬seguia atinar com o mal que o atormentava. Ninguém sabia
explicar.
Finalmente, desesperado foi à Aparecida do Norte, lugar onde todos os infelizes encontram
consolo e esperança. Isso aconteceu em 1937. Fez fervorosa prece e uma promessa.
Foi como por encanto. O mal foi descoberto e ele teria que ser submetido a uma delicada
operação.
Foi com o coração cheio de fé e esperança que submeteu a tão melindrosa intervenção
cirúrgica. De seu estômago foram extraídas três úlceras já perfuradas, bem como partes da
vesícula, piloro duodeno e estômago.
O paciente resistiu milagrosamente a operação e em pou-oo tempo se restabeleeia.
Com o coração cheio de fé, atribuiu o acontecimento a Nossa Senhora Aparecida que havia
ouvido sua prece desesperada. Agora podia continuar sua vida de professor, dedicando-se ao
ensino de música.
Em 1940, o professor Julio Roberto Fernandes, completamente eurado, veio ao Santuário
de Nossa Senhora Aparecida, seguido de sua família, afim de agradecer à grande Padroeira, a
graça recebida.
O bom homem não se esquecia de seus sofrimentos que se prolongaram por sete anos e de
sua cruciante dor arrastada em trinta e quatro consultórios médicos.
Só depois de sua súplica o mal foi descoberto e pode ser combatido.
Hoje o professor Julio E. Fernandes é um grande devoto, e a todos conta o ocorrido, com
intenção de propagar através desse milagre, a fé e a devoção na Virgem Senhora Aparecida.
Dona Elisa de Matos passou por uma grande dor, quando viu sua mãe gravemente enferma.
A pobre mulher tinha uma ferida de mau carater no nariz. Zelosa da saúde de sua progenitora,
fazia tudo para procurar curá-la.
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Cinco médicos e um especialista procuravam debelar o mal, mas sem resultado
nenhum. Dentro em pouco, depois de envidarem todos os esforços possíveis, chegaram à
conclusão de
que o mal não encontraria remédio. Era incurável.
Elisa de Matos ficou desesperada. Sua mãe estava con¬denada a morrer. Em vão a
filha procurava consolar a mãe, que ciente de seu próprio estado, não alimentava
esperança alguma.
— Não adianta, minha filha. Chamar o médico é jogar dinheiro fora. Eu estou com
os dias contados.
— Não, mamãe. Se Deus quizer a senhora vai sarar. E' preciso que a senhora sare.
O desespero crescia no coração de Elisa. Foi então que teve uma sublime inspiração.
Eecorreu à Nossa Senhora Aparecida. O médico visitava sua mãe enferma todos os dias, e
sabia que nenhuma cura seria possível. Elisa começou uma novena dedicada à Nossa
Senhora Aparecida.
Quando os médicos vinham, muitas vezes encontravam a moça entregue à prece. Mas
sorriam tristemente, como se soubessem que o caso era incurável e nada no mundo
conseguiria cicatrizar a ferida. Enquanto isso a enferma acamada sofria dores pavorosas,
mal encontrando forças para gemer.
Nem bem a novena foi iniciada, a ferida começou a cicatrizar. A princípio os
médicos recusaram-se a aceitar os fatos. Eram cinco médicos e todos haviam
desenganado a doente.
Com espanto verificaram que durante a novena a ferida estava se fechando.
Poucos dias depois de terminada a novena, a doente estavaa completamente curada. A
ferida fechara-se rapidamente. Um dos médicos ao verificar isso ficou espantado.
— Mas é impossível. Não pode ser verdade. Eu tenho certeza de que o mal é
incurável...
— Incurável para nós os humanos. Mas para Deus nada é impossível.
— A senhora quer dizer que foi aquela novena que curou a senhora sua mãe?
— Sim, doutor. Eu rezei com fé e devoção. Nossa Senhora Aparecida não desampara
ninguém. Qualquer um que peça seu auxílio, será logo atendido.
— Só pode ser essa a explicação. Essa cura tem algo de sobrenatural. Eu como
médico afirmo. Não havia remédio algum capaz de cicatrizar essa ferida. Foi Deus quem
a curou. Foi Deus, sem duvida alguma. Estou na presença de um autêntico milagre.
Dona Elisa não cabia em si de alegria. Sua mãe que estava condenada a morte, estava
agora forte e saudável, sem O menor vestígio do mal.
Dona Elisa e sua mãe foram ao Santuário de Nossa Senhora Aparecida agradecer pelo
grande milagre que salvara uma vida.
.............................................................................................................................................
Dia 4 de Julho de 1937. O vento vergastava furiosamente as ondas do mar, e a
tempestade desabava com fragor. Parecia que a própria tempestade era um castigo do céu
descendo sobre a terra. O oceano rugia furiosamente, como se quizesse devorar tudo que
encontrasse em sua superfície.
Perto de Santos estava um navio. Era o West Solene. Embora grande, parecia uma
frágil e pequena embarcação entregue à fúria das ondas.
O capitão compreendeu que o naufrágio não ia tardar. Não havia forças capaz de fazer
com que o barco se salvasse. A fúria das ondas era demasiado terrível.
A certeza do desastre punha angústia no coração de todos. Os homens pensavam em
seus lares, em suas esposas, em seus filhos queridos. Rudes homens do mar, mas com o
coração cheio de amor e ternura. Alguns já tinham lágrimas nos olhos.
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O capitão do barco era o senhor John P. Edwards, homem devoto e crente. Olhou
tristemente aquela cena dantesca. As ondas furiosas saltavam sobre o tombadilho como se
quizessem embocar o navio.
— O navio não vai resistir, murmurou o capitão. Vai afundar. A tempestade está
muito forte.
— Meu Deus, disse o imediato... Esses pobres homens...
— Nosso túmulo será o mar, disse o capitão.
— E se pedíssemos socorro, disse o imediato.
— Com esta tempestade ninguém se atreveria. Não há barco que resista. Só
mesmo Deus pode nos socorrer.
— Meu Deus do Céu, disse o imediato. Com tanta gente a bordo, a morte vai ser
uma calamidade. Esses homens todos tem famílias, esposas, filhos...
— Deus... Sim. Deus poderá nos salvar, disse o capitão.
Era grande devoto de Nossa Senhora Aparecida, e foi para Ela que dirigiu sua prece
aflita.
— Nossa Senhora Aparecida. Salvai o meu barco e os meus homens. Salvai-nos,
Nossa Senhora Aparecida. Salvai-nos.
Como por encanto, as ondas começaram a serenar. O vento abrandou... e aquilo que
eram ondas furiosas saltando por sobre o barco, transformou-se rapidamente num
marulho sereno de lago. O capitão compreendeu espantado. Sua prece fora ouvida.
Nossa Senhora Aparecida havia ouvido sua prece e havia aiastado a tempestade. E o
barco continuou sua rota, pelo mar agora serenado, Levando por sobre a cabeça dos seus
homens, a benção salvadora de Nossa Senhora Aparecida, que num gesto de suprema
bondade, havia salvado não um barco, mas centenas de vidas humanas que estavam a
bordo.
.............................................................................................................................................
No dia 30 de novembro de 1937 os jornais noticiaram um pavoroso desastre. O rápido
das sete horas, da Central do Brasil, partiu da Capital Federal em direção à São Paulo,
levando centenas de passageiros.
A viagem ia sem novidade até a altura da Barra do Pirai. Entre essa localidade e Barra
Mansa, quando o trem ia passando por sobre uma ponte, desencarrilhou. Foi um desastre
de proporções gigantescas.
A composição toda precipitou-se no abismo. Dentro dos vagões ouvia-se gritos de
pavor dos passageiros petrificados com o pavoroso desastre.
Um dos passageiros, muito devoto, gritou no momento angustioso do desastre.
— Nossa Senhora da Aparecida, ajudai-nos. Todos os carros estavam superlotados.
Cheios de passageiros até nos corredores.
Só quatro pessoas morreram. Todas as demais estavam ilesas. A única explicação
possível para o acontecimento era a hipótese de um milagre. No momento da queda, o
passageiro que era devoto suplicou o auxílio de Nossa Senhora Aparecida.
Ela veio em socorro dos aflitos passageiros salvando centenas de vidas humanas.
Para quem visse as proporções do desastre, a profundidade do abismo e o estado dos
vagões, seria absolutamente, impossível acreditar que apenas quatro pessoas faleceram
em tão monstruoso desastre.
Mas o resto dos passageiros vivos ali estava para atestar. Todos estavam ilesos. Por
razões que ninguém pode compreender, apenas quatro deixaram a vida.
Foi mais um grande milagre de Nossa Senhora Aparecida, a grande milagrosa.
.............................................................................................................................................

Certa vez, quando almoçava, dona Maria Fernandes de Almeida feriu a língua com um
garfo. Foi um pequeno ferimento. Ela nem siquer deu importância a tão banal acontecimento.
Mas o ferimento, em vez de sarar, foi aumentando. E aos poucos ela viu que se formava por
sobre a língua uma pavorosa úlcera, de proporções assustadoras.
Como geralmente acontece no interior, toda comadre, vizinha ou amiga sabia um remédio
"infalível" para isso. E todos os recursos caseiros foram usados, sem nenhum resultado.
A pobre mulher não conseguia resultado algum. Foi visitar um médico.
— Quando aconteceu isso!
— Faz tempo, doutor. Eu estava almoçando e feri a boca com o garfo. Desde então não
sarou mais. Não posso nem comer. Só posso tomar um pouco de sopa e isso mesmo com muita
dificuldade.
— Vamos ver se curamos isso.
Foi inútil. O médico não conseguia curar a terrível úlcera e a infeliz desesperava-se cada
vez mais. Recorreu a outros médicos, mas sem obter resultado. Um dia recebeu uma visita de
um irmão.
— Não sei explicar. Não há meios de serar. Não ha nada que consiga fechar essa ferida.
Já estou desanimada. Percorri tantos médicos...
— Isso pode ser grave. Por que não vai a um especialista?
— Já fui a tantos. Ninguém consegue fazer nada.
— Não desanime. Isso não pode ficar assim... Faça alguma coisa.
— Você diz isso, meu irmão, porque não sabe o quanto eu tenho lutado para me curar.
Você nem siquer pode imaginar ... Não há especialista que eu não tenha procurado, Não
adianta mesmo. Deus que me perdoe, parece que só posso esperar a morte.
— Não diga isso... Você nem parece religiosa,
— Religiosa eu sou. Mas o que posso fazer? Não estou me revoltando contra Deus. Até
que estou sofrendo com paciência.
— Faça uma promessa. Olhe, Nossa Senhora Aparecida é muito milagrosa. Por que você
não faz uma promessa a Ela. Pode ser que dê resultado. Por que não tentar.
— É ... Você me deu uma boa ideia. Vou fazer uma promessa a Nossa Senhora
Aparecida. Há tanta gente que se cura desse jeito.
Dona Maria fez a promessa aceitando dessa forma o conselho de seu irmão. A ferida foi se
fechando e para espanto dos médicos, sarou completamente. Desde então, nunca mais dona
Maria sentiu-se mal. Está forte e com saúde. Não tem o menor vestígio do mal sobre a língua
ferida.
Cumpriu a promessa e não esquece jamais que deve sua cura a Nossa Senhora Aparecida.
E' uma alma cheia de gratidão e de fé.
Como prova de reconhecimento tornou público esse milagre, que serve para mostrar aos
descrentes, a força da devoção pela Virgem Senhora Aparecida.
....................................................................................................................................................
Este milagre aconteceu em Rodeio, cidade de Santa Catarina, e é narrado, por André
Cipriani.
No dia 23 de Dezembro, a menina Diva Saldanha estava brincando no pátio, com pedaços
de madeira com pregos tortos e velhos. A menina tinha apenas 18 meses de idade.
A mãe dentro da residência estava completamente distraída, sem suspeitar que algum mal
poderia atacar subitamente a menina. Ouviu a menina chorar e saiu correndo para ver o que
era.
A garotinha não falava ainda e não podia explicar o que havia acontecido. A pobre mãe
examinou-a não achando ferimento algum. Nem imaginou que a menina tinha engulido um
ferro torto e enferrujado.
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Levou-a para dentro. E a menina começou a passar mal. Chorava e gritava como
se estivesse sofrendo dores cruciantes. E a febre começou a subir.
A pobre mãe não sabia o que fazer. Mandou chamar o médico. Após o exame
minucioso o médico confessou que não sabia explicar o que havia acontecido.
— Não sei o que é. A menina sofre de algum mal que não sei definir. Tem
muita febre. Não tem ferimento algum no corpo.
O estado da garota piorava de momento a momento. A pobre mãe
desesperava-se.
Finalmente o médico declarou.
— Ela está desenganada. Nada pode curá-la. Nada... A pobre mãe começou
a chorar.
Sua filha ia morrer. Foi então que se lembrou que lendo ECOS
MARIANOS, vira notícias de muitos e muitos milagres operados por Nossa
Senhora Aparecida.
Com fé profunda dirigiu uma prece à Senhora Aparecida suplicando pela
salvação de sua filha. Foi com susto que correu para o leito onde a menina estava
prostada, ouvindo que algo acontecia.
Cinco minutos depois da prece a menina começava a vomitar e todos viram
assombrados que vomitava um prego enorme e torto. Era isso que causava a
enfermidade.
O médico espantado disse.
— Então era isso. Um prego o que causava a doença. Nunca suspeitei.
— Eu também não sabia. Quando eu poderia imaginar que minha filha tinha
engolido um prego.
Poucos dias depois a menina começou a sarar. E o próprio médico viu
assombrado que se tratava de um milagre.
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HINO DE NOSSA SENHORA APARECIDA
Um magnífico hino de amor e fé é entoado por todos os romeiros que
visitam Nossa Senhora Aparecida. Sua melodia simples e singela é
eheia de encanto.
Eis as palavras desse admirável hino à NOSSA SENHORA
APARECIDA.

JACULATÓRIA

Senhora Aparecida,
Milagrosa Padroeira,
Sede n o s s a g u i a
Nesta mortal carreira.

GRAÇAS VOS DAMOS SENHORA

Graças Vos damos, Senhora,
Virgem por Deus escolhida
Para Mãe do Redentor
Ó Senhora Aparecida!

(Padre Nosso, Ave-Maria e Gloria Pater)

Ó Virgem Aparecida,
Fiel e seguro norte,
Alcançai-nos graça na vida.
Favorecei-nos na Morte.

Louvemos sempre a Maria
Mãe de Deus, autor da vida;
Louvemos com alegria
A Senhora Aparecida!
Seja pois sempre bendita
A Virgem esclarecida;
Mil louvores sejam dados
A Senhora Aparecida!

(Padre Nosso, Ave-Maria e Gloria Pater)

Se quizermos ser felizes
Nesta e na outra vida
Sejamos bons devotos
Da Senhora Aparecida!

Oh! Virgem Aparecida,
Sacrário do Redentor,
Dai a alma desfalecida
Vosso poder e valor.

Quando nos rirmos cercados
Dos perigos desta vida
E'-nos remédio infalível
A Senhora Aparecida.

(Padre Nosso, Ave-Maria e Gloria Pater)

E na hora derradeira,
Ao sairmos desta vida
Rogai a Deus por nós,
Virgem Mãe Aparecida.
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ORAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA, PARA PEDIR SUA
PROTEÇÃO
Oh! Incomparável Senhora da Conceição Aparecida, Mãe de Deus, Rainha dos Anjos,
advogada dos pecadores, refúgios e consolação dos aflitos e atribulados, ó Virgem
Santíssima, Cheia de Poder e Bondade lançai sobre nós um olhar favorável para que
sejamos socorridos em todas as necessidades em que nos achamos.
Lembrai-vos, Clementíssima Mãe Aparecida, que não consta que de todos os que tem
a Vós recorrido, invocado Vosso Santíssimo Nome e implorado Vossa singular proteção,
fosse por Vós algum abandonado.
Animado com esta confiança a Vós recorro; Vos tomo de hoje e para sempre por
minha Mãe, minha Protetora, minha consolação e guia, minha esperança e minha luz na
hora da morte.
Assim pois, Senhora, livrai-me de tudo que possa ofender-Vos e ao Vosso Santíssimo
Pilho, meu Redentor e meu Jesua Cristo.
Virgem Bendita. Preservai a este indigno servo, a esta casa e seus habitantes, da peste,
fome, guerra, trovões, raios, tempestades e outros perigos e males que nos possam
flagelar. Soberana Senhora, dignai-Vos dirigir-nos em todos os negócios espirituais e
temporais. Livrai-nos da tentação do demónio, para que, trilhando o caminho da virtude,
pelos merecimentos de Vossa puríssima Virgindade e do preciosíssimo sangue de Vosso
Pilho, Vos possamos ver, amar e gozar na Eterna Glória, por todos os séculos e séculos.
Amem.

INVOCAÇÃO A NOSSA SENHORA APARECIDA
Senhora Aparecida, O Brasil é Vosso!
Rainha do Brasil, abençoai a nossa gente!
Tende compaixão de vosso povo!
Socorrei os pobres!
Consolai os aflitos!
Iluminai os que não têm fé!
Convertei os pecadores!
Curai os nossos enfermos!
Protegei as criancinhas!
Lembrai-vos dos nossos parentes e bem guiai a mocidade!
Guardai a família!
Visitai os encarcerados!
Norteai os navegantes!
Ajudai os operários!
Santificai o nosso clero!
Assisti os bispos!
Conservai o Santo Padre!
Defendei a Santa Igreja!
Esclarecei o nosso governo!
Abençoai o Presidente da República!
Ouvi os que estão presentes!
Não vos esqueçais dos ausentes!
Paz ao nosso povo!
Tranquilidade para a nossa terra!
Prosperidade para o Brasil!
Salvação para a Nossa Pátria!
Senhora Aparecida, o Brasil vos ama o Brasil confia em Vós!
Senhora Aparecida o Brasil tudo espera de Vós!
Senhora Aparecida o Brasil Vos aclama!
Salve Rainha!
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CONSAGRAÇÃO OFICIAL A EXCELSA PADROEIRA DO BRASIL
Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição Aparecida, aqui tendes prostado diante de
vossa milagrosa Imagem o Brasil que vem de novo consagrar-se a Vossa Maternal
Proteção.
Escolhendo-vos por essencial padroeira e advogada da nossa pátria, nós queremos que
ela seja inteiramente vossa. Vossa a sua natureza semjmr, vossas as suas riquezas, vossos
os campos e as montanhas, os vales e os rios, vossa a sociedade, vossos os lares e seus
habitantes, com seus corações e tudo que elea têm e possuem; vosso enfim, é todo Brasil.
Sim, é Senhora Aparecida, o Brasil é vosso!
Por vossa intercessão temos recebido todos os bens das mãos de Deus e todos os bens
esperamos ainda e sempre, por vossa intercessão. Abençoai, pois, o Brasil que vos ama,
abençoai o Brasil que vos agradece, abençoai o Brasil que é vosso.
Abençoai, ó Rainha de amor e misericórdia, abençoai, defendei, salvai o vosso Brasil!
Protegei a santa Igreja, preservai a nossa fé, defendei o Santo Padre, assisti os nossos
Bispos, santificai o Nosso Clero, socorrei as nossas famílias, amparai o nosso povo,
esclarecei o nosso governo, guiai a nossa gente no caminho do ceu e da felicidade.
Ó Senhora da Conceição Aparecida!
Lembrai-vos que somos e queremos ser vossos vassalos o súditos fiéis. Mas
lembrai-vos também que somos e queremos ser vossos filhos. Mostrai, pois, ante o ceu e
a terra que sois a padroeira poderosa do Brasil e a mãe querida de todo povo brasileiro.
Sim, 6 Rainha do Brasil, 6 mãe de todos os brasileiros, venha sempre mais a nós o
Vosso reino de amor, por Vossa mediação, venha a nossa Pátria o reino de Jesus Cristo,
Vosso filho e Senhor Nosso. Amem.
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