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Papa Francisco envia a “Rosa de Ouro” ao Santuário Nacional 

 

Para louvar e distinguir personalidades, santuários, cidades ou países,  

o Papa Leão IX iniciou o costume  de entregar uma Rosa de Ouro. É uma 

homenagem, uma honraria, um presente que os Papas costumam enviar para 

registrar a importância de fatos históricos, de acontecimentos marcantes, de 

gestos significativos em relação a personalidades. 

O Santuário Nacional recebeu duas Rosas de Ouro. A primeira foi 

concedida pelo Papa Paulo  VI, em 1967, por ocasião da celebração dos 250 

anos da existência do Santuário.  Assim escreveu Paulo VI: “Esta flor é 

expressão de afeto por este grande povo que nasceu sob o signo da Cruz e para seu 

progresso espiritual e material e símbolo do grande amor que o Papa consagra ao 

Brasil e ao Santuário de Aparecida.” Assim,  a Rosa de Ouro é uma manifestação  

do grande amor que os Papas consagram ao Brasil e ao Santuário Nacional. 

Ao receber a Rosa de Ouro das  mãos do Legado Pontifício, Cardeal 

Cicogniani, assim se expressou o Cardeal Motta, Arcebispo de Aparecida: 

“Tu, Cidade de Belém, de nenhum modo és a mais pequenina das cidades de Judá (Mq 

5,2). Tu, Cidade de Aparecida, cidade de Nossa Senhora, de modo algum és a mais 

pequenina das cidades  do Brasil porque possuis a Rainha e Padroeira do Brasil.”  
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A Rosa de Ouro simboliza também o perfume das virtudes que nos 

santificam. Esperamos  uma chuva de graças, de pétalas de rosas sobre o 

Brasil e o Santuário Nacional.  

A segunda Rosa de Ouro foi-nos concedida pelo Papa Bento XVI em 

2007, pedindo que “perseveremos na escola de Maria a fim de que sejamos 

discípulos missionários a serviço da vida.” 

Em 1888, o Papa Leão XIII enviou uma Rosa de Ouro à Princesa Isabel 

como reconhecimento de seu gesto humanitário pela abolição da  

escravatura, através da Lei Áurea. 

Agradecemos ao Papa Francisco o envio da Rosa de Ouro, em 

comemoração aos 300 anos do encontro da imagem da Mãe Aparecida no rio 

Paraíba do Sul. Obrigado, Santo Padre, por mais esta demonstração de amor,  

devoção e carinho para com Nossa Senhora Aparecida. Escreve o Papa 

Francisco: “Quanta  alegria me dá vir à Casa da Mãe de cada brasileiro, o Santuário 

de Nossa Senhora Aparecida. Venho bater à porta da casa de Maria que nos pede: 

‘Fazei tudo o que Ele vos disser.’” (Jo 2,5) (Rio de Janeiro 24/7/2013) 
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