9. O VINCULO COM SANTA MARIA MAIOR (2006)
No dia 8 de dezembro de 2006, na Solene Celebração Eucarística da
Festa da Imaculada Conceição, Padroeira de Caconde, houve a proclamação
da instituição perpétua de um "Vinculi Spiritalis Affinitatis" do Santuário com a
Patriarcal e Sacrosancta Basílica de Santa Maria Maior em Roma.
Por este Vínculo, o Santuário passou a gozar dos mesmos privilégios
que a Basílica de Santa Maria Maior, isto é, do indulto de Indulgências
Plenárias.
O indulto foi concedido pela PENITENCIARIA APOSTÓLICA através do
documento de Prot. Nº.545/06/I, em 24 de outubro de 2006.
E a instituição do
Vínculo
pelo

foi

concedida

Eminentíssimo

e

Reverendíssimo Senhor
Cardeal, Dom Bernard
Law, Arquipresbítero da
Sacrossanta e Patriarcal
Basílica de Santa Maria
Maior, em 26 de outubro
de 2006.

Eis o Decreto do Indulto de Indulgências concedidas pela Penitenciaria
Apostólica:
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PENITENCIARIA APOSTÓLICA
Prot. Nº.545/06/I
SANTÍSSIMO PADRE,
José Ivan Rocha Gandolfi, Pároco-Reitor do Santuário
sob o título de Imaculada Conceição, localizado na cidade
chamada Caconde, dentro dos limites Diocesanos de São
João, no Brasil, com a aprovação do Excelentíssimo Bispo
Diocesano, com o beneplácito do Eminentíssimo Cardeal
Arquipresbítero da Basílica Patriarcal de Santa Maria Maior,
vem humildemente pedir a Vossa Santidade que se digne
conceder o dom de Indulgência Plenária aos fiéis que visitarem
com devoção o Santuário da Santa e Imaculada Virgem Maria.
Com efeito, os cristãos que costumam freqüentar o citado
Santuário veneram com especial sentimento de piedade a
Santíssima Virgem Mãe de Deus, e bem sabem que esta
sincera devoção, por sua própria natureza, por um lado leva
verdadeiramente à mudança de vida e ao generoso esforço
para progredir nas virtudes, principalmente da Fé, Esperança e
Caridade para com Deus e para com os irmãos, e por outro
lado, conseqüentemente, ao fruto do dom da Indulgência.
Porquanto esta exige completa exclusão do apego a todo e
qualquer pecado, bem como da persistência nele, para que a
piedade floresça na alma com mais vigor. Para que os fiéis aos
quais foi confiado o Santuário possam realmente alcançar bens
tão desejáveis, será necessário cuidar que estejam à
disposição deles confessores em abundância.
A união espiritual, através de orações e boas obras, com
o Primeiro Templo Mariano, à semelhança do qual são
enumerados os dias enriquecidos com Indulgência, nasceu
para fortalecer a comunhão de filial parentesco hierárquico com
Vossa Santidade e simultaneamente o sentimento de unidade
católica, visto que aquela mesma união é grata aos fiéis que
vivem em toda a extensão da Igreja.
E Deus, etc.
24 de Outubro de 2006
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A

PENITENCIARIA

APOSTÓLICA,

por

força

das

prerrogativas a ela atribuídas de modo especial pelo Sumo
Pontífice, recebe de total bom grado os referidos pedidos e
concede Indulgência Plenária sob as condições de costume
(Confissão Sacramental, Comunhão Eucarística e Oração nas
intenções do Sumo Pontífice), com o espírito completamente
afastado do apego a qualquer pecado, a ser lucrada pelos
cristãos no Santuário da Santíssima Virgem Maria concebida
sem pecado, se assistirem a alguma função sacra, ou
recitarem uma vez a Oração Dominical e o Símbolo da Fé: a.no dia da festa titular da Basílica Liberiana (5 de Agosto); b.- no
dia da festa titular do supracitado Santuário; c.- em todas as
solenidades litúrgicas da Mãe de Deus Virgem Maria; d.- uma
vez por ano, no dia escolhido livremente por cada fiel; e.- todas
as vezes que peregrinarem em grupo para lá com devoção.
O presente tem validade perpétua. Ficam revogadas
todas as disposições em contrário.

S.E.R. Card. JAMES FRANCIS STAFFORD
Penitenciário Maior

Eis o texto da Instituição do Vínculo com Santa Maria Maior:

PATRIARCAL E SACROSSANTA
BASÍLICA DE SANTA MARIA MAIOR

A Patriarcal Basílica de Santa Maria Maior, primeiro
templo da Santíssima Mãe de Deus consagrado, glorificação e
louvor

do

Concílio

de

Éfeso,

distinguiu-se,

no decorrer dos séculos, pela devoção do Povo de Deus, mas
principalmente, dos Romanos Pontífices, que a enriqueceram
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com

muitos

benefícios

espirituais.

Para criar um relacionamento espiritual (de outras Igrejas)
com a Patriarcal Basílica Liberiana, recomenda-se estabelecer
uma afinidade espiritual, denominada

“VINCULO DE AFINIDADE ESPIRITUAL",

em virtude da qual se prescrevem as orações estabelecidas
pela Penitenciaria Apostólica, para poder conceder, em cada
caso, as seguintes indulgências plenárias, de que goza a
própria Basílica de Santa Maria Maior,
1. No dia da festa titular da Basílica Liberiana, isto
é, a 05 de agosto;
2. No dia da festa titular da própria Igreja;
3. Em todas as solenidades de Maria Virgem Mãe
de Deus;
4. Uma vez por ano, por cada fiel, em dia de sua
livre escolha;
5. Todas as vezes que até lá (os fiéis) se dirigirem,
em grupos de piedosa peregrinação.

Estas indulgências são concedidas, de bom grado, nas
condições de costume,
À Igreja SANTUÁRIO
Dedicada à BEM-AVENTURADA MARIA VIRGEM,
Sob o título de IMACULADA CONCEIÇÃO,
situada em CACONDE
Na diocese de SÃO JOÃO NO BRASIL.

Essa Igreja está inscrita no registro da Basílica, como
também da Penitenciaria Apostólica, pelo qual, segundo o
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costume,

são

concedidas

estas

Indulgências.

Este documento é concedido para que os fiéis ou
peregrinos dele tenham conhecimento, para o crescimento e
confirmação de sua piedade.
Roma, aos 26 de outubro de 2006.
S.R.E. Cardeal Benard Francis Card. Law
Arquipresbítero da Patriarcal Basílica Liberiana.
A Secretis Capituli.

A Ata da Santa Missa de Proclamação do Vínculo:

Ata da Celebração Eucarística da proclamação da
instituição de um “VÍNCULO DE AFINIDADE ESPIRITUAL”
do SANTUÁRIO IMACULADA CONCEIÇÃO EM CACONDE,
com o Principal Templo Mariano no Mundo, a Patriarcal e
Sacrossanta BASÍLICA DE SANTA MARIA MAIOR EM
ROMA.

Aos oito dias do mês de dezembro, do ano de Nosso
Senhor Jesus Cristo de dois mil e seis, às dezenove horas, o
povo de Deus da Paróquia Santuário Imaculada Conceição e
de outras Paróquias presentes se reuniu diante do Santuário,
situado na Praça Ranieri Mazzilli.
Os salmistas entoaram a antífona de entrada para a
acolhida do Presidente da Celebração, nosso pároco reitor Pe.
José Ivan Rocha Gandolfi e dos concelebrantes: Pe. Ricardo
Augusto Dagustini Resende e Pe. José Donizetti de Carvalho,
vigários paroquiais em nossa Paróquia.
Estavam também presentes, os seminaristas João
Ricardo e Jamil, as religiosas da Congregação de Jesus,
autoridades civis e militares e grande número de fiéis.
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Após a antífona de entrada, o presidente fez a saudação
inicial dirigindo aos fiéis calorosas palavras de acolhida.
Em seqüência, a professora e catequista, Senhora Célia
Mariana Franchi Fernandes da Silva fez a leitura em latim e a
tradução do Decreto da Penitenciaria Apostólica, que
concede à nossa Paróquia o indulto de indulgências plenárias
para os dias determinados pela mesma Penitenciária em
virtude do Vinculo de Afinidade Espiritual de nossa Paróquia
com a Sacrossanta Basílica Liberiana de Santa Maria Maior,
em Roma. Em seguida, a Sra. Célia Mariana também
proclamou o texto do Vínculo enviado pelo Eminentíssimo
Cardeal Dom Bernard Law, Patriarca Arquipresbítero da
Basílica de Santa Maria Maior.
Depois destas leituras o povo reunido, tomado de grande
emoção aclamou com efusivas salvas de palmas e vivas à
Santa Igreja de Deus e a Imaculada Conceição, nossa gloriosa
Padroeira. Os sinos do Santuário soaram festivamente e houve
também queimas de fogos de artifícios.
Diante da porta de entrada da Matriz, ainda fechada, o
Presidente fez uma oração bíblica de súplica por todo o povo e
pelo Templo e incensou a porta. Depois de aspergir o povo
presente, abriu solenemente a porta, por onde adentrou todo o
povo em procissão.
O Presidente trasladou solenemente a histórica Imagem
de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, datada de 1775,
ano da Fundação da Paróquia, até um trono recoberto de
veludo próximo ao altar. Houve uma calorosa acolhida da
Imagem com cantos, orações e aclamações, pelas quais, os
fiéis manifestaram sua devoção à sua Padroeira Imaculada
Conceição.
Em seqüência teve lugar a liturgia da Festa da Imaculada
Conceição, o Pe. Ricardo proclamou solenemente o Santo
Evangelho e o Senhor Pároco durante sua homilia salientou as
graças e benefícios que o Vínculo Espiritual reverterá à nossa
Comunidade Paroquial. Também exortou os fiéis a rezarem
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pela unidade da Santa Igreja, pelo bem do Sumo Pontífice, o
Papa Bento XVI, pela Basílica de Santa Maria Maior e o seu
Patriarca, o Cardeal Bernard Law, e por todo o povo fiel.
Na

ORAÇÃO

EUCARÍSITICA,

foi

mencionado

no

momento dos fiéis defuntos os nomes de:
+ Pe. Pedro Jarussi
+ Madre Francisca
+ Madre Calazansa
+ Irmã Laura Vieira
+ Sacristão Manoel dos Santos
pessoas que ajudaram na evangelização de nossa Paróquia
com sua própria vida.
Após a comunhão dos fiéis e a oração depois da
comunhão, o Presidente fez a solene consagração à Padroeira,
a Imaculada Conceição, de toda a Comunidade Paroquial e
Cidade de Caconde, nesta passagem do seu aniversário de
emancipação política.
Logo após, seguiu-se a leitura desta. E por fim, o
Presidente abençoou os fiéis.
A Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição foi
exposta à veneração dos fiéis. Toda a Celebração foi
transmitida pela Rádio Cultura de Caconde.
Eu, Rita Mara de Almeida Basilli, secretária ad hoc, a
redigi.
Junto ao presbitério em uma mesa preparada para esta
ocasião, AD MAIOREM DEI GLORIAM foi esta ata assinada
pelos presentes.
Caconde, oito de dezembro de dois mil e seis, Festa da
Imaculada Conceição.
+ Pe. José Ivan Rocha Gandolfi – pároco-reitor
Pe. Ricardo Augusto Dagustini Resende
Pe. José Donizetti de Carvalho
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Sem. J.Ricardo Antonio Ramos
Sem. Jamil Antônio da Costa
Ir. Stela Mathias, CJ.
Rita Mara de Almeida Basilli – secr. ad hoc
Seguem-se assinaturas dos presentes...

.
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