Compilação de dados sobre imagens de santas encontradas da América do Sul
www.luizandrioli.com.br
DATA

SANTA

LOCAL DE
ENCONTRO

HISTÓRICO

SITUAÇÃO HOJE

1648

Nossa
Senhor
a do
Rocio
do
Paraná

Paranaguá –
Paraná

Apesar da Santíssima Mãe ser
invocada sob o título de Virgem do
Rocio desde o início do século XV,
na Espanha; de ser festejada na
mesma data; e da motivação da
escolha do nome ser a mesma; a
devoção não chegou no Brasil com
os colonizadores europeus. O culto
brasileiro à Nossa Senhora do Rocio
nasceu numa aldeia do litoral do
araná, sul do país, , logo após a
aldeia de Paranaguá ser elevada à
Vila, em 1648.
A antiga tradição revela que a
imagem milagrosa apareceu ao
pescador chamado Pai Berê. Era uma
escultura de Nossa Senhora do
Rosário, em estilo barroco que
colocou num oratório em sua casa,
onde passou a ser venerada pelos
pescadores locais. Como a invocação
de Nossa Senhora passou "do
Rosário" para "do Rocio" a tradição
não diz, nem os registros históricos.
Com certeza o título foi escolhido
por analogia à palavra "rocio", que
na linguagem antiga significa
"orvalho". Por algumas décadas, as
famílias dos pescadores dessa baía
paranaense veneraram a Virgem do
Rocio.
em 1686. uma terrível peste
ameaçava dizimar toda a população.
Mas, graças ao favor da Virgem, a
epidemia foi varrida do litoral. A
veneração à essa imagem milagrosa
se difundiu,

A primeira capela de Nossa
Senhora do Rocio, erguida
junto ao porto de Paranaguá,
local onde o pescador a
encontrou, acabou se tornando
pequena para acolher todos os
devotos. Através dos anos, a
Santa do Rocio atendeu seus
devotos com muitas graças e
prodígios, que se repetiram em
inúmeras ocasiões, por isso,
acabou eleita padroeira do
povo paranaense
De tal modo, que as
peregrinações e romarias se
intensificavam mais ainda na
sua festa, sempre celebrada em
15 de novembro. Várias
procissões são realizadas. A
festa é um grande
acontecimento na cidade. O
navio vicunha explodiu no dia
de uma procissão (2004), mas
ninguém se feriu já que o povo
havia saído em louvor da santa.

1700

Virgem
de
Nazaré

Belém –
Pará

Ao redor da cidade, onde até então
havia somente a mata, uma pequena
imagem esculpida em madeira da
Virgem de Nazaré foi encontrada
pelo caboclo Plácido, à margem do
igarapé Murucutu, onde os viajantes
paravam para saciar sua sede.
Imaginando que tinha sido perdida
por alguém a levou para casa. Na

Onde hoje está erguida a
Basílica de Nazaré.
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1717

??

manhã seguinte, a bela estátua
desapareceu misteriosamente e
Plácido saiu em busca do possível
ladrão. O susto foi ainda maior
quando ele se deparou com a
imagem, no mesmo local e posição
em que ele a havia encontrado no dia
anterior.
O retorno da imagem à mata se
repetiu, sempre sem qualquer
explicação, apesar de todas as
tentativas de Plácido de guardá-la.
Ele enfim compreendeu que a
devoção a Ela deveria ser ali, em
livre passagem para todos.
Nossa
Aparecida – A história de Nossa Senhora da
Talvez seja o maior ponto de
Senhor São Paulo
Conceição Aparecida tem seu início
visitação dos fiéis católicos.
a
(Na época,
pelos meados de 1717, quando
Apareci Vila de
chegou a notícia de que o Conde de
da
Guaratingue Assumar, D.Pedro de Almeida e
(Nossa tá)
Portugal , Governador da Província
Senhor
de São Paulo e Minas Gerais, iria
a da
passar pela Vila de Guaratinguetá, a
Imacula
caminho de Vila Rica, hoje cidade de
da
Ouro Preto - MG.
Concei
ção
Convocado pela Câmara de
Apareci
Guaratinguetá, os pescadores
da
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.

São
José de
Ribama
r

Aquiraz
(costa leste
do litoral
cearense, a
27 km de
Fortaleza)

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.
Destaca-se no nicho central do altarmor a imagem do padroeiro São José
de Ribamar, calçado de botas,
relembrando o bandeirante audaz.
Segundo a lenda, ela foi encontrada
por pescadores em uma das praias do
lugar. A princípio quiseram levá-la

Aquiraz hoje conta com quase
65 mil habitantes, espalhados
numa área total de 483 km2. A
então vila foi criada pela
ordem régia de 13 de fevereiro
de 1699, efetivamente instalada
em 27 de junho de 1713.
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para um outro povoado, entretanto
nem mesmo um carro de boi
conseguiu removê-la.

1753
(antes
)

Santo
Antoni
o
Degola
do

Ilha da Crôa Igreja Matriz de Nossa Senhora da
- Alagoas
Conceição, fundada em 1753, situada
na Ilha da Crôa, reconstruída a partir
das ruínas em 1938. Em sua sacristia
encontra-se uma imagem de madeira
sem cabeça “Santo Antonio
Degolado”, encontrada por
pescadores no Rio Santo Antonio;

Tornou-se, portanto, sede
administrativa da capitania do
Siará-Grande até o ano de
1726. Conhecida como a
"primeira capital do Ceará",
Aquiraz é uma das cidades
históricas mais belas do Brasil.
Em seu perímetro central,
situado em torno da bucólica
Praça "Cônego Araripe", a qual
tem traçado de missão
jesuítica, encontram-se as
principais edificações de
interesse históricoarquitetônico do local. Entre
elas podemos citar a imponente
Igreja Matriz de São José de
Ribamar , construída no século
XVIII. O templo apresenta
ecletismo no estilo,
predominando os traços
barrocos e neoclássicos, frutos
das várias modificações que
passou ao longo dos anos.
Alguns detalhes, ainda
originais, impressionam por
sua beleza e requinte. São eles,
dentre outros; As três grandes
portas almofadadas da entrada
principal, o púlpito de madeira
lavrada e os painéis pintados
no forro da capela-mor, os
quais provavelmente foram
obras de índios catequizados.
Quando surgiu a idéia de que a
Igreja de Aquiraz seria o
melhor local para o santo, este
ficou leve e uma só pessoa
conseguiu transportá-lo.O "São
José de Botas" continua sendo
alvo de grande devoção
popular.
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segundo a comunidade local o santo
é milagroso, responsável por muitos
casamentos e tem muitos devotos.
??

1753

??

São
José
dos
Pescad
ores
Nossa
Senhor
a da
Aprese
ntação

São
José do
Poxim

Olinda Conta-se que a imagem de São José
Pernambuco foi encontrada por pescadores do
lugar, onde construíram uma ermida.

Em 1901, data da fachada,
tornou-se capela e em 1936 foi
ampliada.

Natal – Rio
Grande do
Norte

É a padroeira da cidade. Sites
de igrejas registram várias
atividades em homenagem a
ela.

na manhã de 21 de novembro de
1753, pescadores encontraram na
margem direita do Rio Potengi, na
confrontação da Igreja do Rosário,
um caixote que estava encalhado
numa pedra. Quando abriram-no,
encontraram uma imagem da mãe de
Jesus com um menino no colo.
A referida imagem tinha uma mão
estendida, aparentando sustentar
alguma coisa. Logo, deduziram que
fosse um rosário. Avisado sobre a
novidade daquela descoberta, o
vigário da Paróquia, Pe. Manoel
Correia Gomes pressurroso, dirigiuse ao local e, incontinenti, conduziu
o vulto para a Matriz, ciente de que
se tratava de um ícone de Nossa
Senhora do Rosário. Entretanto,
como 21 de novembro é, no
calendário litúrgico da Igreja
Católica, o dia em que se festeja a
apresentação da Mãe de Jesus no
Templo, deram à imagem que
apareceu no Rio Potengi o nome de
Nossa Senhora da Apresentação.
A esta altura, é oportuno lembrar que
a Festa da Apresentação de Nossa
Senhora no Templo foi instituída
pela Igreja Católica no ano de 1571.
Registra-se ainda a tradição que, no
caixote que trouxe a imagem de
Nossa Senhora, estava escrito: "No
ponto onde der este caixão não
haverá nenhum perigo" .
município
História - A Vila Real de São José do
de Coruripe, Poxim do Sul é um dos berços da
Alagoas
cultura e da civilização alagoana.
Poxim tem história, tradição e um
acervo respeitável de obras de arte.
Sua igreja, construída pelos

A população da Vila Real de
São José do Poxim do Sul
comemora a festa do seu
padroeiro. Barracas e um
parque de diversões foram
instalados na praça central do
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1635

Nossa
Senhor
a dos
Anjos

Cartago,
Costa Rica
(América
Central)

1628

Nossa
Senhor
a da
Caridad
e do
Cobre

vila de El
Cobre, 16
quilometros
a oeste de
Santiago de
Cuba

holandeses em 1762, é multisecular e
merece estar inserida no roteiro
turístico de Alagoas. Poxim, à época
da independência, era uma pequena
vila, composta de cerca de 30 casas,
com uma população aproximada de
130 habitantes. Quando surgiu a Vila
de Coruripe, esta assumiu a liderança
da região, sufocando o progresso que
merecia Poxim. Em 19 de março,
homenageia-se São José do Poxim,
que, segundo a lenda, teve sua
imagem encontrada por pescadores,
na praia de Poxim, perto de Coruripe
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.

povoado, onde também se
apresentam grupos folclóricos.
A festa conta com o apoio do
deputado federal João Lyra,
dono da Usina Guaxuma.

em uma manhã de 1628 sairam de
Barajagua à baía de Nipe para buscar
sal, dois índios, chamados Hoyos e
um escravo negro de dez anos de
idade. Chegando a este lugar viram
que era impossível coletar o sal
porque o mar estava agitado.
Buscaram refúgio e depois de três
dias puderam embarcar em uma

A imagem da Virgem da
Caridade é pequena e seu rosto
é redondo. No braço esquerdo
carrega o Menino Jesus que em
uma mão tem o globo terrestre.
Em 10 de maio de 1916, o
Papa Benedito XV, a
proclamou como Padroeira da
ilha de Cuba.

Como a imagem foi encontrada
na região de Barrio de Ia
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.
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.
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canoa e dirigirem-se às salinas da
costa. Não havia muito que
navegavam, quando descubriram
sobre as ondas um objeto branco, que
imaginaram ser o cadáver de alguma
ave marinha. Entretanto advertiram
com grande surpresa que o objeto
flutuante era uma imagem da Virgem
Maria colocada sobre uma tábua.
Pegaram a imagem colocando-a na
canoa leram na tábua uma inscrição
que dizia: "Eu sou a Virgem da
Caridade". Levaram a Virgem na
canoa e depois de recolher o sal,
voltaram a Barajagua onde já tinha
chegado a notícia o achado. A
imagem foi trasladada ao altar mor
da igreja paroquial, onde um homem
de fé chamado Marias de Oliveira
ofereceu dedicar-se a seu serviço.

