
FESTA ATRAI DEVOTOS DE NOSSA SENHORA APARECIDA À BABILÔNIA

  Os devotos de Nossa Senhora Aparecida movimentaram o Santuário da Babilônia no último
sábado, 15 de agosto, dia de louvor à santa. O prefeito Oswaldo Barba teve a oportunidade de
prestigiar a festa, que contou com a infraestrutura oferecida pelo município. Ele também
assistiu à missa celebrada pelo bispo Dom Paulo Sérgio Machado.

“É uma tradição que deve ser mantida e uma grande manifestação da religiosidade popular, um
povo simples com fé, que encontra em Nossa Senhora uma parceira diante do sofrimento,
doença e dificuldades e essa devoção tem sentido porque leva os fiéis a Jesus”, destacou o
bispo.

O prefeito Oswaldo Barba lembrou que o dia 15 de agosto tornou-se uma data tradicional para
São Carlos, quando a população se desloca ao Santuário para suas orações. "Nós apoiamos e
estimulamos a Festa e temos procurado melhorar a infraestrutura a cada ano para atrair cada
vez mais romeiros e as pessoas que vêm demonstrar sua fé e agradecer as graças recebidas.
Tenho certeza que a população gostou da Festa que a cada ano fica mais bonita”, comentou.

As festividade religiosa recepciona pessoas da região, como a aposentada Tereza Lopes, de
Santa Lúcia, que veio ao Santuário dar a sua demonstração de fé. “A festa é uma
complementação da fé e mesmo não morando em São Carlos eu venho todo ano agradecer à
Nossa Senhora Aparecida da Babilônia", relatou.

“Eu adoro a festa porque, pela minha devoção, sempre recebo uma graça e encontro meus
amigos, alguns deles do tempo da minha infância”, disse a pensionista Iraci Orandin.

Agentes de trânsito, guardas municipais, Defesa Civil e a equipe da Secretaria de Saúde
estiveram mobilizados para redobrar a segurança à festa, contando com o respaldo da Polícia
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Militar.

História
O Santuário é uma pequena igreja rural que guarda a imagem de Nossa Senhora da
Conceição Aparecida. Segundo a tradição, a imagem foi encontrada intacta sob uma árvore
após um incêndio destruidor no bairro da Babilônia. Diante do “milagre”, foi construída uma
capela no local, que hoje recebe romarias e procissões ao longo do ano.
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