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1- Confraternização Universal

 “Eu comecei a vir aqui no Santuário 
com a minha mãe e já faz muitos 
anos. Minha mãe era devotíssima de 
Nossa Senhora. Eu passei por um 
momento difícil na minha vida, fiquei 
muito tempo desempregado, passei 
uma história complicada, e nunca 
perdi a fé em Nossa Senhora e em 
Deus. Eu agradeço todos os dias 
tudo o que eu passei na vida, tudo 
o que superei, tudo que conquistei, 
tudo o que tenho hoje, minha família, 
minha esposa, meu filho. Eu sinto 
que sou vitorioso graças à Ela. A 
minha fé é inabalável. Em qualquer 
dificuldade eu sempre peço para a 
Mãe passar na minha frente e cuidar.”
José Apóstolo 



25- Carnaval

“Em 2007 eu sofri um acidente muito 
feio, teve 22 vítimas, fiquei preso nas 
ferragens por quatro horas. Meu filho 
tinha quatro anos de idade e eu achei 
que tinha perdido todos eles embaixo 
do caminhão, mas não, eles estavam 
atrás de mim. Acordei com a Nossa 
Senhora Aparecida na mão e vim aqui 
hoje por isso.”
Carlos Eduardo

Esses últimos 20 quilômetros pareciam 
280. O vento contra nós, essas bicicletas 
pesavam mais do que um carro, mas 
nós sabíamos que tínhamos uma Mãe 
nos esperando. Nossa fé nos motiva a 
vir aqui pedalando.”
Edson Vicente
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8- Dia Internacional da Mulher

“Eu passo a minha devoção para os 
meus filhos, vindo aqui à Aparecida, 
trazendo-os, ensinando-os em primeiro 
lugar a serem gratos. Na minha família 
a devoção é passada de pais para 
filhos, com certeza. Todos têm a sua 
necessidade, né. E eu estou aqui, em 
especial, para agradecer pela minha 
neta, que com a graça de Nossa
Senhora foi curada da leucemia. A 
gente descobriu em janeiro e por 
intercessão dela, ela foi curada, então, 
a gente fez questão de vir até a casa 
da Mãe agradecer. Eu tenho que 
agradecer de joelhos por essa bênção. 
Gratidão. Gratidão eterna a Ela!”
Nancy
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 “O trabalho que eu não tive com 
minha mãe, os passeios que eu não 
tive com minha mãe, eu estou tendo 
com minha tia. É uma mãe que a vida 
me deu. Quando ela entrou na UTI, 
não entrou bem, eu ficava no hospital 
o dia todo, aí no meu desespero, eu 
roubei a imagem de Nossa Senhora 
Aparecida para ficar comigo e quando 
chegava a noitinha eu botava no lugar. 
Eu prometi que se minha tia passasse 
por isso, eu vinha aqui trazê-la. Foi 
uma luta muito grande. Eu não podia 
ficar dentro da UTI, tinha horários, 
então, eu não tinha com quem ficar 
lá, aí eu me apeguei a Nossa Senhora, 
abraçava e conversava muito com ela. 
Chegar ao Santuário pela primeira vez 
nos trouxe tranquilidade, felicidade, 
carinho, segurança e muita fé.”
Giovana Santos
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10- Sexta-feira Santa, 12- Páscoa, 21- Tiradentes



  “Fiquei doente em julho, mas eu 
tinha comprado essa passagem 
desde janeiro e eu sabia que era 
aqui que eu tinha que estar, porque 
eu acredito na Mãe. E até agora eu 
não estou sentindo nada, só estou 
muito emocionada e feliz. Toda vez 
que eu venho aqui, eu passo pela 
imagem, para agradecer. Eu sinto 
uma paz, não tem explicação, não 
tem. Não tem explicação ser mãe, 
gerar um filho. Eu só tenho um filho, 
mas se eu tivesse, 10, 15, 20, amaria 
do mesmo jeito.”
Maria Martins
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1- Dia do Trabalho, 10- Dia das Mães



“A emoção da gente é tanta que a 
gente chega aqui e dá até vontade de 
chorar. O coração da gente bate forte, 
arrepia. Graças a Deus só temos
recebido graças. A gente é pecador, 
mas a gente pede perdão, e Deus e 
Nossa Senhora escutam a gente. Eu 
fiz cirurgia de próstata, tive problemas 
no pulmão, com muito sangramento. 
Eu ia no banheiro cuspir e saía aquela 
bola de sangue puro.”
José Geraldo

“Eu só pensava assim: ‘Ah, meu Deus, 
só Nossa Senhora que pode curar ele’ 
e ela curou. Nossa Senhora sempre 
estava ali, agindo em cima da hora.”
Rita Aparecida
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11- Corpus Christi



“Eu sempre quis vir aqui, sempre mesmo, 
até tenho uma imagem lá em casa que eu 
ganhei quando tinha 1 ano. Só que nunca 
tive a oportunidade. Eu fui criada pelos 
meus avós e a minha avó me ensinou a 
ser devota. Eu conheci meu pai por uma 
foto no ano passado, mas ele já tinha 
falecido. Foi muito difícil para mim, mas é 
melhor ele assim, do que ver ele sofrendo 
na rua. Recentemente, meus avós tiveram 
um acidente de carro muito feio. O carro 
teve perda total, só que graças a Deus e 
a Nossa Senhora, eles estão bem. Minha 
avó ficou presa no carro e a janela do 
lado dela foi a única que não amassou. 
Talvez Nossa Senhora tenha me trazido 
agora para agradecer. Tenho 18 anos e 
uma história imensa.”
Ana Carolina

26- Dia dos Avós

26



“Quando eu vim aqui pela primeira 
vez eu assumi um compromisso 
com Nossa Senhora de trazer muita 
gente para cá. Faz 16 anos que faço 
romarias, trago umas 110 pessoas. 
E estou passando essa missão para 
minha filha e para o meu genro. Eu 
também já vim para cá de bicicleta, 
andei 1.100 quilômetros, após fazer 
uma cirurgia no coração. Eu não 
tinha bicicleta e nem treinamento, 
mas eu tinha fé, e a minha fé venceu.”
Valtemiro Batista
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9- Dia dos Pais



“Quando eu venho aqui e passo aos 
pés dela, eu choro. Eu sou muito 
devota e fiz uma promessa. Eu 
estava no isolamento, na UTI, eu vi 
o manto, era um vulto com o manto, 
aí ali dentro mesmo eu pensei: ‘Se 
eu saísse dessa, enquanto vida eu 
tivesse, eu só vestiria o azul e o 
branco, porque era o manto dela’. 
Desde 2011 eu só visto essa cor, 
outra cor não visto. Se eu estou hoje 
aqui é por causa de Deus e Nossa 
Senhora, então, eu tenho
um propósito aqui na terra.”
Maria de Fátima
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7- Independência do Brasil



 “Cada vez que eu venho aqui eu sinto 
o carinho da Mãe, por isso, sinto essa 
necessidade de voltar para cá. Eu 
tenho filhos, tive três, me sobraram 
dois. Um faleceu com 29 anos num 
acidente de moto. E como toda mãe, 
muitas vezes, a gente briga, a gente 
fala, puxa a orelha, e com Maria não 
é diferente. Nossa Senhora tem sido 
muito generosa comigo. Eu entendi 
que gerei para Deus, eu não gerei 
para o mundo. Eles estão no mundo, 
mas vão voltar para Deus. Eu peço 
todos os dias para Maria me ensinar 
a amar do jeito que ela ama. O amor 
da Mãe é incondicional.”
Celina Silveira
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12- Dia de Nossa Senhora Aparecida



 “Sempre estamos aqui para agradecer. 
Agora esse ano foi mais, porque nós 
recebemos um milagre na nossa vida, 
através do nosso filho. A primeira vez 
que a gente foi ver ele na UTI, eu pedi 
muito a Deus, forças. Quando eu vi 
ele naquela situação, eu cantei aquela 
música do Padre Antonio Maria:  
‘Cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, 
bem aqui, cura, Senhor, onde eu não 
posso ir’. Foi uma peregrinação de 
112 dias na UTI do hospital. Depois 
nós fizemos da nossa sala uma UTI. 
E como a gente já tem o costume de 
rezar o terço todos os dias e pedir a 
intercessão de Nossa Senhora, 
Nossa Senhora deu a cura para ele.”
Maria Novato
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2- Dia de Finados, 15- Proclamação da República



 “Somos casados há sete anos e 
há uns três a gente vinha tentando 
engravidar e não conseguia. 
Depois de um tempo, a gente 
conseguiu. Eu tive uma gravidez 
bem tranquila pela minha idade e 
ele veio bem saudável, e a gente 
está aqui para poder agradecer 
essa bênção que é o nosso filho. 
Foi emocionante apresentá-lo a 
Nossa Senhora.”
Lucimara Santana25

25- Natal


