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Nota:
Estamos lançando uma nova série sobre Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a história da “pesca”, os milagres, a
devoção e informações sobre as Basílicas em Aparecida, SP – Brasil.

A Imagem

Matriz Basílica
Aberta ao público em 1745, no Morro dos Coqueiros (atual Pça. Nossa Senhora Aparecida), em Aparecida—SP, construída em taipa de pilão. Essa edificação permaneceu aberta entre 1745 e 1888, totalizando 143 anos.
O movimento de devotos na época já era intenso, por essa razão foi decidido erguer nova capela no mesmo local, mais ampla, a popular e famosa Basílica Velha, também denominada oficialmente de Matriz Basílica.
Em 24/07/1888 foi inaugurada e aberta ao público. Todo esse tempo
abrigou a imagem “pescada” nas águas do Rio Parnaíba do Sul, até 1982.

Basílica Nova
O grande e crescente número de devotos e romarias foi o motivo para a
construção da nova Basílica. Iniciada em 1946 e inaugurada em 15/08/1967,
mas com as obras inacabadas. O projeto foi de Benedito Calixto de Jesus.
É a segunda maior Basílica do mundo, perdendo apenas para a de São Pedro no Vaticano. Trata-se do maior Santuário dedicado a N. Sra. do mundo.
Em julho de 1980 o então Papa João Paulo II, em visita ao Santuário, a
Basílica foi oficialmente consagrada a Nossa Senhora da Conceição Aparecida.
Em 2007 recebeu a visita do Papa Bento XVI, com um público superior aos 400
mil devotos.
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A História
O então conde de Assumar, em junho de 1717, chega
de Portugal, quando faz uma breve parada no Rio de Janeiro. Naquele mesmo mês parte via mar para Santos – SP, e
de Santos para São Paulo – SP, chegando à São Paulo no
dia 31 de agosto.
No dia 20 de setembro de 1717, inicia sua viagem para Minas Gerais, com previsão de parada em Guaratinguetá
– SP. A Vila de Guaratinguetá preparou uma grande festa
para receber o nobre visitante. De imediato a Câmara encomendou aos pescadores grande quantidade de peixes.
Aconteceu que era uma época difícil para pesca, pois havia
peixes nos rios da região. Segundo alguns estudiosos provavelmente os peixes estavam migrando para desova, ou
ainda, em razão de grande tempo sem chuva, provocando
a baixa das águas dos rios, principalmente do Rio Paraíba
do Sul.
Três pescadores receberam a missão de pescar os peixes necessários para a recepção ao conde de Assumar, são
eles: Domingos Martins Garcia, João Alves e Felipe Pedroso. A comitiva que acompanhava o conde não era pequena, condição que aumentava o problema dos pescadores.
O conde de Assumar chegou a Guaratinguetá no dia
17 de outubro e partiu no dia 30 de outubro de 1717. É
preciso lembrar que Guaratinguetá era uma pequena Vila e
não tinha grande infraestrutura para receber grandes comitivas, tudo acabava sendo improvisado. A Vila era ponto
de parada para aqueles que se dirigiam ao Estado de Minas
Gerais, porém essa era uma comitiva especial e nobre.
O período de permanência em Guaratinguetá serviu
para que o conde resolvesse pendências e também para
reabastecer sua comitiva.

Porto Itaguaçu, em Aparecida - SP. O cruzeiro marca o ponto da “pesca” do
corpo e da cabeça da imagem de Nossa Senhora da Conceição.
Rio Paraíba do Sul
O Rio Paraíba do Sul é formado pelos Rios Paraitinga,
que nasce na Serra de Bocaina, SP, e o Rio Paraibuna, que
tem nascente na Serra do Mar.
Ele corta sinuosamente o Vale do Paraíba, São Paulo,
passa pelo Estado de Minas Gerais, depois pelo Estado do Rio
de Janeiro e por fim, nesse último estado, desagua no Oceano Atlântico em São João da Barra.
São 1.137 km de extensão, nascendo em Paraibuna,
passando por Guararema, Jacareí, região de Taubaté, Pindamonhangaba e Aparecida, seguindo para Cachoeira Paulista
até adentrar o Estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e por
fim, termina nas águas do Oceano Atlântico.
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Porto Itaguaçu
O Porto Itaguaçu era parte da
Vila de Guaratinguetá na época da
“pesca”. Hoje o Rio Paraíba do Sul é
parte do Município de Aparecida e
corta toda a cidade.
O Porto Itaguaçu está situado à
margem direita do Rio e bem próximo da estrada que ligava São Paulo,
SP à cidade mineira de Ouro Preto.
O porto era pequeno e era o
ponto de partida e retorno dos pescadores que moravam às margem do
rio.

Em Guararema as águas do Rio Paraíba do Sul estão limpas, tem vida e mantém a vida. Trata-se de um ponto turístico da cidade.
No Centro existem três ilhas que se tornaram área de preservação ambiental. O acesso a elas é via ponte pênsil.
Visitar o local é fundamental para sua saúde, pois não há poluição.
É possível ter contato com vários animais, aves, por exemplo, gambá, capivara, esquilo etc. Todos são animais silvestres e livres.

Foi naquele local que foi construída a primeira capela dedicada à
devoção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Esta capela não
existe mais.
O local era muito simples e servia de ancoradouro para as pequenas
embarcações.
No local existe um cruzeiro,
uma capela e uma grande praça.
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Minas Gerais

Oceano Atlântico
Trecho paulista cortado pelo Rio Paraíba do Sul a partir de Paraibuna, SP. Os diferentes tons de azul descrevem o percurso do rio e
seus afluentes. A seta vermelha indica Aparecida.
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Rio de Janeiro
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