8. ELEVAÇÃO A SANTUÁRIO1 (2004)

No dia 7 de dezembro de 2004, nas primeiras Vésperas da Festa da
Imaculada Conceição de Maria, Sesquicentenário do Dogma, por ocasião dos
230 anos da fundação da Paróquia no Bom Sucesso, dos 180 anos da
primeira Missa (Missa de inauguração do Altar da Matriz) e fundação de
Caconde, no local onde se encontra hoje, e também dos 30 anos da
Bênção e Sagração do novo Altar da Igreja Matriz, Dom David Dias
Pimentel, Bispo Diocesano de São João da Boa Vista, concedeu, por decreto
diocesano, a elevação da Paróquia Imaculada Conceição ao título de
“Santuário Imaculada Conceição”.
Após uma solene Procissão Luminosa, seguiu-se a Celebração
Eucarística, presidida pelo Bispo, na qual se fez a leitura e aclamação do
Decreto Diocesano e a solene entrada no Neo Santuário, precedida pela antiga
Imagem de Nossa Senhora da Conceição datada de 1775, que presidiu a
fundação da Paróquia naquele ano. Seguiu-se, logo após, a assinatura da Ata
no Livro do Tombo, pelos presentes: Bispo Diocesano, Pároco-reitor, vigário
paroquial, padres concelebrantes, religiosas do Instituto Beatíssima Virgem
Maria, seminaristas, autoridades civis e militares, e grande número de fiéis.
Ficou pelo mesmo Decreto, empossado no cargo de Pároco, o Padre
José Ivan Rocha Gandolfi, acumulando agora o de “Reitor do Santuário”.

1

Dados dos Arquivos Paroquiais, Paróquia de Caconde, Livro Tombo IV.
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Eis o Decreto Diocesano de Elevação da Paróquia à categoria de
“Santuário”:

Dom David Dias Pimentel, por mercê de Deus e
da Santa Sé Apostólica, Bispo diocesano de São João
da Boa Vista, aos que este Decreto virem, saudação
paz e benção no Senhor!

DECRETO

DECLARANDO

SANTUÁRIO

A

IGREJA

IMACULADA CONCEIÇÃO, EM CACONDE, DIOCESE
DE SÃO JOÃO DA BOA VISTA, SP-BRASIL.
Levando em consideração:
A-

Que no próximo dia 8 de Dezembro
comemorar-se-ão

os

150

anos

da

promulgação do dogma da Imaculada
Conceição pelo Papa Pio IX;
B-

Que no dia 24 de Dezembro serão
celebrados os 180 anos da primeira Missa
celebrada no local onde se encontra
construída a Igreja Matriz;

C-

Que no dia 19 de março de 2005,
comemorar-se-ão

os

230

anos

de

Instalação da freguesia de Nossa Senhora
da

Conceição

do

Bom

Sucesso

das

Cabeceiras do Rio Pardo, hoje, Cidade de
Caconde;
D-

E que neste mesmo dia 19 de Março,
ocorrerão 30 anos da Consagração da
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Igreja Matriz, que aconteceu por ocasião da
celebração do bicentenário da Paróquia;

Diante das considerações acima descritas e abaixo
explicadas;
1º - Que a Paróquia continuará a ser um Santuário
de Graça,
2º - Que na Igreja Matriz, são celebradas Missas
todos os dias,
3º - Que às quintas-feiras a comunidade se reúne
para o dia de Adoração ao Santíssimo Sacramento, com
grande participação dos fiéis,
4º Que a Igreja está aberta todos os dias desde às
7:00 até ás 20:00 horas para oração dos fiéis que
acorrem até a esta Igreja,
5º - Que durante o Tempo do Advento e da
Quaresma, são celebradas as Orações de Laudes com a
participação dos fieis nas primeiras horas do dia,
6º - Que são muitos os cacondenses que moram
fora de Caconde e cada vez mais têm se apresentado à
esta Igreja Matriz para o Sacramento do Batismo de seus
filhos assim como, grande número de noivos pedindo o
Sacramento do Matrimônio,
Determinamos: Por este Decreto de nossa Cúria
Diocesana de São João da Boa Vista, usando os poderes
Episcopais de que estamos revestidos pela Santa Sé
Apostólica, elevamos a Igreja Imaculada Conceição de
Caconde, à categoria e dignidade de “Santuário
Imaculada Conceição” com todos os privilégios e ônus
que lhe são inerentes.
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Outrossim, determinamos que, desde o dia 7
de Dezembro de 2004, por ocasião da celebração
Eucarística para Instalação do Santuário, a Paróquia, que
tem como Igreja Matriz Imaculada Conceição, possa usar
oficialmente a determinação de “Paróquia Santuário
Imaculada Conceição”.
Sua direção, no presente, ficará a cargo do Pároco,
Pe. José Ivan as Rocha Gandolfi, que acumulará o cargo
de Reitor do Santuário.
Dado e passado em nossa Cúria Diocesana de São
João da Boa Vista, aos 7 de Dezembro do ano do Senhor
de 2004.

+ Dom Davi Dias Pimentel
Bispo Diocesano

E eu, Pe. Paulo Henrique dos Santos, Chanceler do
Bispado, o subscrevi.
Prot.: D: 30/2004
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Eis a íntegra da Ata de Elevação a Santuário:

Ata de elevação da Igreja Matriz de Caconde, digo, da
Paróquia da Imaculada Conceição da referida cidade a
Matriz Santuário da Imaculada Conceição.
Aos sete dias do mês de dezembro do ano de nosso
Senhor Jesus Cristo de dois mil e quatro, às vinte horas, o
povo de Deus da referida Paróquia e de outras Paróquias
presentes se reuniu diante da Capela de Nossa Senhora
Aparecida, situada na Avenida Sampaio Vidal, nesta cidade.
Os fiéis foram organizados em procissão. Acompanhando a
imagem da Imaculada Conceição, começou-se uma caminhada
até a Praça Dr. Ranieri Mazzilli, com cantos e orações.
Ao chegar à referida praça, houve uma calorosa acolhida
da imagem da Imaculada Conceição, com cantos, orações e
aclamações, mediante os quais o povo manifestou sua
devoção à sua Padroeira, a Imaculada Conceição.
Após um comentário inicial, deu-se início à Celebração
Eucarística, presidida pelo Rev.mo. Sr. D. David Dias Pimentel,
Bispo diocesano, contando ainda com as seguintes presenças:
Pe. José Ivan Rocha Gandolfi, Pároco desta Paróquia; Pe.
Ricardo Augusto Dagustini Rezende, Vigário paroquial desta
Paróquia; Pe. André dos Passos, Secretário episcopal; Pe. Luiz
Carlos Dias, Pároco recém-nomeado para a Paróquia de
Nossa Senhora de Fátima de São João da Boa Vista, Pe.
Mário Adorno, Pároco da Paróquia de Santa Terezinha, digo,
S. André de Martinho Prado que concelebraram a solene
Eucaristia. Estavam presentes também as religiosas do Inst.
Beatíssima Virgem, seminaristas e grande número de fiéis.
Após a saudação inicial do Sr. Bispo, foi proclamado o
Decreto de Elevação da Igreja Matriz a Matriz Santuário da
Imaculada

Conceição,

calorosamente

aclamado

pelos

presentes. Caconde, 7 de dezembro de 2004.
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Ata da Celebração Eucarística que se seguiu à
procissão.
Às 21 horas, na praça Dr. Ranieri Mazzilli, fronteiriça à
Matriz Santuário. O número de fiéis preenchia a praça, e o
altar, digo, presbitério ficou assentado sobre a plataforma
existente nela. Estavam também presentes o Senhor Prefeito
Municipal Nestor Ribeiro Neto, sua esposa e a Vice-prefeita,
Helena Lúcia Ferreira; João Orrico Cantarelli Júnior, Presidente
da Câmara; Francisco Geraldo F. Ielo, vereador; Alcides Osmar
Araújo Silos, Diretor do Fórum, representando o Sr. Juiz de
Direito. Foi celebrada a Missa da Imaculada Conceição, por ser
véspera de sua festa. A animação da assembléia e a direção
do coro ficou por conta de Carlos H. Maia; os comentários
litúrgicos foram redigidos e lidos por Lúcia Maria N. de Souza
Abraão. Os leitores foram João Manuel da Silva e Antonio
Celso Amadeu. O Evangelho foi cantado pelo Padre Ricardo. A
histórica imagem da Imaculada, com a data de 1775 bem
visível, estava exposta sobre coluna recoberta de veludo
vermelho. O Sr. Bispo fez homilia vibrante mas breve, em vista
de chuva iminente. Feita a oração dos fiéis, o Sr. Bispo abriu a
porta do templo e a celebração se transferiu para este recinto,
com a entrada de todos em procissão. Sem interregeio caiu
forte chuva que, aliás, só amainara para a procissão.
Distribuíram a comunhão dezoito ministros extraordinários,
além dos ordinários presentes. Após a celebração foi
distribuída uma edição especial da Gazeta de Caconde com
artigos esclarecendo o significado de um Santuário, historiando
e descrevendo a Paróquia. Isto e muito mais ocorreu neste dia
memorável. Caconde, sete de dezembro de dois mil e quatro.

+ David Dias Pimentel – Bispo Diocesano
+ Pe. José Ivan Rocha Gandolfi – Pároco Reitor
Pe. Ricardo Augusto Dagustini Rezende – Vigário Paroquial
Pe. Mário Donizete Adorno
Pe. André Luiz Passos
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Nestor Ribeiro Neto – Prefeito Municipal
Cleusa Borges Ribeiro – Primeira Dama
Helena Lúcia Ferreira – Vice Prefeita
João Fernando Orrico Cantarelli Júnior – Presidente da
Câmara Municipal
Francisco Geraldo Ferreira Ielo - Vereador
Alcides Osmar Araújo Silos – Diretor do Fórum
Manoel Roberto F. da Silva – Secretário ad hoc
Ir. Stella Mathias – Superiora IBVM
Jamil Antônio da Costa – Seminarista
Fernando Galdino de Carvalho – Seminarista
Ricardo Antônio Ramos - Seminarista

Seguem-se as assinaturas dos fiéis presentes.
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8.1. Eventos posteriores:

a) Comemorações especiais
No dia 24 de dezembro de 2004, na Vigília do Natal do Senhor,
presidida

pelo

Pároco-Reitor,

celebrou-se

com

grande

solenidade

a

comemoração dos 180 anos da Primeira Missa (Inauguração do Altar-Mor da
Matriz) e Restauração da Freguezia de Caconde (datada de 1820) no local
onde se encontra nos dias atuais.

No dia 19 de março de 2005, a Paróquia festejou os seus 230 anos de
fundação canônica e os 30 anos da Sagração do Altar-Mor da Igreja Matriz. Foi
exibida na Igreja Matriz, uma apresentação de slides com fotos e textos,
relatando os fatos mais importantes da vida da Comunidade Paroquial durante
os 230 anos.

b) Ingresso da Paróquia na Internet (2005)
A partir de 01 de novembro de 2005, a Paróquia fez o seu ingresso no
mundo virtual da Internet com a sua página oficial, contendo dados informativos
sobre a vida e a Pastoral da Comunidade Paroquial: www.imaculada.org.
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c) Restaurações (2006)
Em março de 2006,
são concluídas as obras
de

reforma

feitas

nas

Salas de Catequeses da
Escola

Catequética

“Imaculada Conceição”.
O antigo forro de
estuque do Salão Nobre
Bicentenário,
muito

estando

deteriorado

pelo

tempo, começou a desmoronar e por isso foi derrubado, fazendo-se assim um
novo forro, para o qual, novas adaptações necessárias foram tomadas,
conservando, porém, as suas antigas estruturas. O Salão, também foi pintado e
restaurado.

O Lustre do Salão Bi Centenário
Foi também restaurado, o antigo Lustre do Salão Nobre, recompondo-se
as peças quebradas e perdidas, e substituídos os antigos copos de cristais
laranja por copos transparentes, aprimorando ainda mais a sua beleza artística.
Esse Lustre, segundo informações do Livro do Tombo da Paróquia, foi doado
pelo fazendeiro José Martins, no início do século XIX, e ficava no interior da
antiga Igreja Matriz, aparecendo dentro dela nas fotos de 1917, 1924 e da
década de 50. Quando da reforma da Igreja Matriz, foi desmontado,
encaixotado e guardado pelo Pe. Pedro Jarussi.
Segundo o Livro do Tombo, o desaparecimento do Lustre causou várias
discussões nas sessões da Câmara Municipal. Quando foi demolido o forro do
Cinema velho, ele foi encontrado encaixotado. Tendo sido remontado pelo Sr.
Heitor Tardelli Filho (Lalo) com copos de cristais feitos em Poços de Caldas, foi
colocado no Salão Nobre Bi-Centenário, na ocasião de sua inauguração, e da
Escola Catequética, em 1975.
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A tela da Imaculada Conceição
O tempo e a umidade das paredes da Igreja Matriz, em virtude das
freqüentes chuvas, deterioram os chassis da Tela da “Imaculada Conceição”,
pintura oferecida pelo cacondense Edmundo Migliaccio em 1960. Dado os
grandes estragos sofridos pela pintura, a tela foi retirada para restauração, que
ficou a cargo da Professora Maria Aparecida Remédio.

As torres da Capela de Santo Antônio em Barrânia
No dia 14 de março de 2006, iniciou-se a construção de duas torres na
Capela de Santo Antônio de Barrânia. As novas torres foram inspiradas nas
duas torres da antiga Matriz de Caconde, como aparece na fotografia datada
de 1909.

d) Inauguração da Capela de Santo Isidro no Bairro de Santa Quitéria
No dia 15 de maio de 2006, em uma Solene Santa Missa, foi benta e
inaugurada, no Bairro de Santa Quitéria, a nova Capela, dedicada a Santo
Isidro, padroeiro daquela Comunidade.

e) Capela da Mãe Auxiliar
No dia 3 de dezembro de 2006, chegou do Santuário da Mãe Rainha Três
Vezes Admirável de Shoestant, em Atibaia, a imagem da Mãe Auxiliar para
ficar permanentemente na Cidade percorrendo os lugares determinados para
sua missão evangelizadora.

f) O “Memorial da Paróquia e Cidade de Caconde” (2006)
Foi feita em 2006, a reedição computadorizada dos livros: "Memória da
Cidade de Caconde" e “Caconde”, de Adriano Campanhole; "Caconde e a
Revolução Paulista", do Prof. Antônio Fernandes Gonçalves; e da "Polyanthea
de 1924", do Comendador José Umbelino. Eles foram inseridos no site da
Paróquia, no Projeto intitulado "Memorial da Paróquia e Cidade de Caconde".
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Foram também, escaneados, recolhidos e arquivados documentos, jornais,
fotos antigas e outros dados úteis à História da Cidade e da Paróquia de
Caconde.
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