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AMÉRICA/NICARÁGUA - Nicarágua comemora 450 anos de devoção
mariana
El Viejo (Agência Fides) – A Conferência Episcopal da Nicarágua fará uma peregrinação amanhã, 6 de dezembro,
à Basílica da Virgem da Nicarágua, que se encontra na cidade de El Viejo, em Chinandega, onde será celebrada a
Santa Missa para a tradicional "Lavada de la Plata", festa em que milhares de nicaraguenses e peregrinos, muitos
dos quais provenientes também de outros países, fazem homenagem à Imaculada Conceição de Maria. A Santa
Missa principal terá início às 10h, e na sequência, haverá outras celebrações de comemoração pelos 450 anos da
chegada da imagem sagrada ao país. Segundo nota enviada à Agência Fides pela Conferência Episcopal, existem
3 versões da história que narra a chegada da pequena estátua à Nicarágua: foi entregue por Santa Teresa d'Ávila a
seu irmão Lourenço, para protegê-lo em suas viagens pela América Latina. Depois de parar em El Viejo durante
sua viagem rumo ao Peru, Lourenço não conseguiu prosseguir, por causa de uma série de fenômenos que o
convenceram a deixar naquele local a imagem mariana, que logo começou a ser venerada pela população local. Os
Bispos afirmam que “todas as narrações expressam o desejo de Santa Teresa que a imagem de Nossa Senhora
acompanhasse e protegesse sua família nas viagens ao novo mundo, e também a vontade da Virgem de
permanecer na Nicarágua. Os caminhos do Senhor são imponderáveis e, lendas ou história, a verdade é que a
Santíssima Virgem, no mistério da Imaculada Conceição, escolheu a aldeia de El Viejo para começar a
‘conquistar’ o coração dos Nicas e dali, difundiu-se a todas as outras”. A Igreja foi declarada Santuário Nacional
em 8 de outubro de 1995; Papa João Paulo II, em sua segunda visita à Nicarágua, a declarou Basílica Menor em 7
de fevereiro de 1996; a Conferência Episcopal da Nicarágua, em 13 de dezembro de 2001, declarou a Virgem
Imaculada como Padroeira da Nicarágua. (CE) (Agência Fides 05/12/2012)
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