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1. O Santuário  
 
Segundo uma tradição secular, a Mãe de Deus apareceu ao Apóstolo Tiago nas margens do rio Ebro, na 
cidade que, na época romana, se chamava Cesar Augusta, para animá-lo e confortá-lo no anúncio do 
Evangelho. Como sinal, deixou um pilar ou coluna de pedra, para significar que, naquele lugar, a fé 
seria forte e consistente como a pedra.  

Desde os primeiros tempos do cristianismo, existiu ali 
uma ermida que, posteriormente, foi substituída por 
uma igreja românica, depois gótica, renascentista e, 
finalmente, barroca. As contínuas peregrinações 
fizeram com que as dimensões do templo se 
tornassem maiores. 
Atualmente, a 
grande Basílica da 
Virgem do Pilar se 
destaca na cidade 
de Zaragoza desde 
longe, com suas 
quatro grandes 

torres e suas onze bonitas cúpulas.  
É, sem dúvida, o primeiro templo mariano da Espanha. A 
pequena Imagem de Maria, sobre o pilar de pedra, contrasta 
com a grandiosidade do edifício. Continua sendo visitada  
diariamente por milhares de pessoas, que vêm de perto e de 
longe, para rezar diante dela. Foi também declarada padroeira 
de todos os povos onde se fala a língua espanhola. Sua festa 
é celebrada em 12 de outubro. 

2. O Beato Guilherme José Chaminade e o Templo do Pilar.  
 
Guillermo José Chaminade foi desterrado durante a Revolução 
francesa. Chegou a Zaragoza no dia 11 de outubro de 1797,  
véspera da Festa de Nossa Senhora do Pilar. Ali permaneceu 
durante três anos.  
Foram três anos de penúria, escassez e aparente inércia. 
Mas também três anos de deserto, nos quais amadureceu 
sua fé, fortaleceu sua esperança e purificou seu amor. 
Três anos, nos quais pôde ter grandes espaços de oração 
diante da pequena imagem de Maria. Três anos, nos quais 
Maria lhe transmitiu o Espírito de seu Filho, ao qual mais 
tarde ele chamará de “o Espírito de Maria”. 
 



 O SANTUÁRIO DE 
 NOSSA SENHORA DO PILAR  

 ZARAGOZA (ESPANHA) 

 
 
O homem que voltou à França, 
passados esses três anos, era um 
homem novo, cheio do fogo desse 
Espírito e de impulso apostólico. Um 
homem transformado, como Maria e 
com Maria, pela ação desse Espírito. 
Por isso, todos nós que nos 
denominamos “marianistas” nos 
consideramos engendrados por este 
Espírito aos pés da Virgem do Pilar. 
 
 
 
3. A Família Marianista diante da Virgem do Pilar. 
 

 
 
Este “Ano Chaminadiano”, em que toda a Família Marianista 
celebra os 250 anos de nascimento de nosso Fundador, 
temos um encontro espiritual no Templo de Nossa Senhora 
do Pilar em Zaragoza (Espanha), no mesmo lugar lugar em 
que fomos concebidos na fé, por obra do Espírito Santo, 
como Maria. Somos homens e mulheres de todo o mundo, 
de todos os estados de vida, de todas as culturas, unidos 
pelo carisma que nos deu nossa razão de ser. E nos unimos 
no lugar privilegiado, no qual o Beato Chaminade recebeu 
esse carisma. Neste ano tão especial para toda a Família, 
este encontro deve ter um caráter bem marcado de “volta 
às origens”. Deve se constituir num “novo nascimento”, 
uma magnífica ocasião de nos renovarmos e de voltarmos à 
frescura de nosso começo. Que nossa oração comunitária 
ante a Virgem do Pilar se renove e dê uma vida nova a toda 
a Família Marianista. 
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4. Orações 
 
 
Pela Igreja, para que seja testemunho vivo de verdade, de 
justiça, de unidade, de paz e para que nós, da Família 
Marianista, colaboremos fazendo-a crescer, prolongando a 
caridade maternal de Maria. OREMOS.  
 
Neste ano Chaminade, pedimos pela Família Marianista: 
leigos, religiosas, religiosos e quantos vivem e participam do 
Carisma Marianista, legado pelo Pe. Chaminade, para que 
este dom do Espírito seja fonte de vida e de dinamismo 
missionário na Igreja e na sociedade. OREMOS.  
 
Jesus nos disse: “rogai ao dono da messe para que envie 
operários para sua messe”. Pedimos ao Senhor, vocações para a Família Marianista. Que os jovens 
vivam com alegria e agradecimento o chamado e se comprometam com uma resposta generosa. 

OREMOS. 
  
Pelas obras marianistas: colégios, paróquias, centros 
sociais, centros de espiritualidade e pelos ambientes 
onde esteja presente algum marianista. Para que todos 
os que estejamos nelas ou nos acerquemos delas, 
possibilitemos que sejam lugares de evangelização, de 
missão compartilhada, e que o Senhor nos dê a graça de 
formar comunidades vivas e missionárias, que sejam 
multiplicadoras de cristãos, fazendo presente o Reino de 
Deus. OREMOS . 
 
Por nós, que estamos participando desta celebração de 
ação de graças pela vida marianista, para que todos 
sejamos um no amor e que o mundo creia em Jesus 
Cristo, único Salvador de toda a humanidade. OREMOS. 

 


