
Santuário Mariano, Nossa Senhora do LagoTogo 

Mãe da Misericórdia  

HHHH    
istorial :  Há 50 anos , em 14 de setembro, os três primeiros marianistas 

chegavam a Togo, para iniciar uma missão que, nas palavras do provincial 

suíço que os enviava, era «a obra de nosso coração». «Este novo capítulo do Amor 

divino na história» começou com uma peregrinação de nossos «Drei Eidgnossen», 

segundo a expressão de um deles, a Togoville, o santuário mítico da Mãe de todas 

as Misericórdias. Vejamos brevemente o historial deste santuário: 

«Miayi to godo»: «passaremos ao outro lado do rio»: destas palavras nasceu a 
cidade de Togo. A história nos diz que foi o mercenário Gala quem, ao pronunciá-
las, conseguiu, etapa por etapa, conduzir seu povo de Notse (vila ao sul de Togo) 
até o mar. Caminharam pelas margens do rio Mono e bordearam as lagunas. Mais 
tarde, Gala explorou a ladeira norte do lago (atualmente chamado lago Togo), que 
se mostra escarpada como uma cadeia de colinas, e convidou seu grupo a 
construir a cidade ao abrigo dessas colinas. O nome de Togo é a abreviação das 
palavras «Miayi Togodo».  
 
Togoville, nome querido pela população EWÉ (grupo étnico mais importante de 
Togo, situado ao sul do país), é um dos centros mais importantes de sua história e 
de sua religião tradicional; Togoville lembra às populações costeiras a ideia de  
purificação; os que têm faltas a ser perdoadas vêm aqui e pedem aos ministros da 
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Santa Maria, Mãe de Deus! Cheios 
de esperança, acudimos aos teus 
pés, invocando-te sob o nome de 
Nossa Senhora do Lago Togo, Mãe 
da misericórdia. Aqui estamos, 
conduzidos pela Providência de 
nosso Deus, que jamais se 
equivoca em seus desígnios. 
 
Reconhecemos, na escuridão, os 
sinais de tua graça: nossos 
antepassados fundaram esta 
cidade de Togoville como morada 
do Arco íris, que o próprio Javé, 
outrora, depois do dilúvio, pintou 
no céu apaziguado, como sinal de 
aliança entre Ele e a terra… e 
também como morada da água da 
reconciliação e do perdão. 
 
Hoje, boa Mãe, és tu o sinal 
grandioso, colocado neste 
Santuário para fazer descer sobre 
nós a bondade do céu. Por 
bondade e sabedoria, o Senhor nos  
deu seu próprio Filho como 
Redentor e Salvador. Como não 
nos concederá, por ti e com Ele, 
todo favor? 
 
Eu me refugio sob tua proteção e 
te imploro em minhas urgentes 
necessidades. 
Oh, Mãe da misericórdia, 
olha-me, tem piedade de mim, 
porque estou só e sou um infeliz! 
Olha minha miséria e minha dor. 
Que tua misericórdia afaste de 
mim todo perigo da alma e do 
corpo e me conceda a paz e a 
alegria. Amém. 



… por que não transformar a igreja em um santuário 

consagrado à Mãe de todas as misericórdias? 

divindade poder voltar para casa 
purificados de suas culpas. 
 
A cada três anos, particularmente, é 
celebrada em Togoville, a festa da 
purificação do povo. Um conjunto de 
cerimônias, destinadas a afastar as 
enfermidades do povo e, com elas, as 
forças maléficas que minam o homem. 
 
Togoville foi um dos primeiros centros 
de pregação cristã. Em 6 de fevereiro 
de 1893, dois sacerdotes  chegaram a 
Togoville, onde os chefes e a 
população se mostraram muito 
amáveis. Cederam-lhes, por uma 
módica soma, um bom terreno 
inesperado; em 24 de maio, colocaram 
a primeira pedra da igreja de Togoville. 
Desde então, a comunidade cristã de 
Togoville continuou crescendo, e a 
bonita igreja, construída pelos  
missionários do Verbo Divino, em 
1910, se constitui o centro da piedade 
dos fiéis. Suspensa no alto, construída 
sobre o abrupto terreno que desce 
para o lago, é vista de longe, de forma 
que serve de ponto de referência para 
todos os que atravessam o lago. 
 
A partir da constatação do que significa 
Togoville para as pessoas, tiveram a 
ideia de criar ali um centro que fosse 
também para os cristãos um ponto de 
referência, um lugar de piedade: por 
que não transformar a igreja em um 
santuário consagrado a à Mãe de todas 
as misericórdias? 
 
Ao professor Michelini, arquiteto de 
vários edifícios religiosos de Togo, foi 
confiado o trabalho de pintar um 
quadro da Virgem para colocá-lo no 
santuário. Uma vez terminado, o ícone 
foi entronizado com grande solenidade 
na capela do santuário. A lembrança da 
festa, celebrada em 4 de novembro de 
1973, permanecerá inesquecível na 
memória de todos os habitantes de 
Togoville. Antes de chegar a Togoville, 
a imagem foi exposta à veneração dos 
fieis em todas as igrejas ao longo da 
costa, em todas as paróquias da 
capital, por disposição do então 

arcebispo de Lomé, Mons. Robert 
Casimir DOSSEH ANYRON. Após uma 
vigília de oração na catedral de Lomé, a 
santa imagem foi acompanhada até 
Togoville. 
 
Esta é a descrição que Togopresse 

(diário oficial de Togo) faz do 
acontecimento: 
 
«4 000 PARTICIPANTES NA CERIMÔNIA 
DE ENTRONIZAÇÃO DA VIRGEM EM 
TOGOVILLE. Togoville,  idade lacustre, 
situada na orla norte do lago Togo, foi 
ontem cenário de um acontecimento 
histórico, religioso e cristão. Uns 4 000 
peregrinos vindos de Togo e do 
estrangeiro assistiram à entronização 
solene de Nossa Senhora do Lago 
Togo, Mãe da Misericórdia, (em ewé*, 
Mia Dada togoto nuto, amenuvevela fe 

No) no santuário da capela de 
Togoville. Durante a cerimônia, Togo 
foi consagrado pela segunda vez à 
Santíssima Virgem. A cerimônia de 
entronização teve lugar ao final de 
uma missa pontifical  concelebrada ao 
ar livre, em frente ao lago, no pátio da 
missão católica. Mons. Robet Casimir 
DOSSEH  ANYRON, na ocasião 
Arzobispo de Lomé, que presidia, 
estava assistido por Mons. André 
ANATE, Vigário geral, Mons. Eugène 
Kwaku, bispo de Abengourou da Costa 
do Marfim e pelo P. Superior GROTTO, 
pároco da paróquia de Togoville, 
organizador do santuário. O coral de 
Togoville e o de São Gregório de Porto 
Seguro (Benim) animavam a missa. Na 
primeira fila, entre as personalidades 
presentes para assistir a esta festa da 
padroeira, via-se, em destaque, os 
representantes do governo… A 
cerimônia atrasou várias horas, por 

causa da massa de fieis em maior número 
que o esperado, o que exigiu mais 
tempo das embarcações encarregadas 
de assegurar a travessia. Prevista para 
as 9h30, a cerimônia só começou perto 
das 12h00, para terminar às 15h00. A 
chegada da Santíssima Virgem à 
margem de Togoville foi todo um 
acontecimento. Toda a assistência dos 
chefes espirituais e dos sacerdotes de 

Oração por TOGO  
 

Deus de nossos Pais e Senhor de ternura: 
Tu, o dono da história, Tu que tens em tuas 
mãos o coração dos homens e garantes os 
direitos dos povos, Tu sabes que, para que 
nascesse nossa nação, todo nosso povo 
clamou a ti.  
 
Não abandones a obra de tuas mãos. Togo 
se consagrou para sempre ao Sagrado 
Coração de teu Filho. Cuida de tua vinha, 
protege tua propriedade.  
 
Enche-nos de teu Espírito para que todos 
os filhos de nosso querido país, de Leste a 
Oeste, de Norte a Sul, se reconheçam  
verdadeiramente irmãos e irmãs e sejam 
capazes de amor e não de ódio, de união e 
não de divisão. 
 
Senhor, ajuda-nos, por tua graça, a abrigar 
em nossos corações a justiça e a paz, em 
vez da injustiça e da violência; o 
perdão no lugar do desejo de vingança. 
 
Que, em todas as partes de nossa terra, se 
confirmem a segurança e a paz; e que 
assim, em nosso país, os inimigos se 
reconciliem, os adversários se estendam as 
mãos, os grupos e as famílias oponentes 
aceitem caminhar juntos, e que o amor 
triunfe sobre o ódio. 
 
Virgem Maria, Mãe do Salvador, Rainha da 
Paz e Mãe da Misericórdia, também a Ti, 
elevamos nosso olhar, a ti, a quem nosso 
querido Togo foi consagrado desde sua 
independência. Tu, a quem os togoleses 
invocam sob diversos títulos, através de 
todo o país, tu, a quem o Papa João Paulo II 
confirmou solenemente nossa consagração 
em teu santuário de Togoville, afasta de 
nós toda desgraça e reúne  teus filhos 
togoleses como uma mãe; que se unam 
todos para trabalhar com generosidade na 
construção da cidade terrestre em seu 
caminhar para a cidade celeste. 
Amém. 
 
¡Todos os Santos e Santas de Deus, rogai 
por nós! 
 
Que o Senhor, Dono da vida, se digne 
conceder sua bênção a Togo, a seus 
dirigentes e a todos seus filhos. Amém. 



… A partir desse 

grande dia, as 

visitas ao santuário 

de Togoville, para 

venerar a imagem 

de Maria, não 

foram 

interrompidas. 

nossos bosques sagrados, assim como 
o clero deTogoville, vieram ao seu 
encontro. Desde sua descida da 
embarcação, a imagem de Nossa 
Senhora do Lago Togo foi acolhida na 
margem pelo chefe Jean MLAPA de 
Togoville. 
Uma simpática escolta de sacerdotes, 
de religiosas e de delegações de 
diversas congregações marianas de 
Lomé a acompanhavam.  
 
Em seguida o cortejo se pôs em 
marcha, numa piedosa procissão para 
a Missão, em meio ao júbilo popular, 
depois de ser feita uma cerimônia de 
libação sagrada à Santíssima Virgem 
por parte dos chefes tradicionais. Na 
praça pública, havia uma  grande 
multidão, alegre, agitada e 
multicolorida. Sobre o Lago Togo, 
barcas e canoas partiam vazias e 
voltavam repletas.  
 
O ir vir de embarcações se prolongou 
por toda a jornada. As embarcações 
levavam à cidade de Togoville tanto os 
da terra como os de fora; Inclusive, a 
cerimônia de entronização esteve 
marcada por leituras de ladainhas da 
Santíssima Virgem ao som de 
atabaques atopani e ta vugâ. A 
imagem, levada por membros do 
comitê central da organização de 
festas foi, em seguida, à capela, onde 
foi venerada pelos membros do 
comité, assim como por uma multidão 
da delegação de chefes tradicionais, de 
representantes do governo, de 
diversas personalidades. A multidão de 
fieis veio atrás. Este foi também o final 
desta grandiosa cerimônia. Depois de 
uma refeição campestre, a praça foi se 
esvaziando pouco a pouco. Mas Nossa 
Senhora do Lago Togo permanecerá 

ali, com seus braços abertos para 
acolher, a partir desse momento a 
quantos recorrerem a ela».  
 
A partir desse grande dia, as visitas ao 
santuário de Togoville, para venerar a 
imagem de Maria, não pararam mais. 
Ao contrário, só fizeram multiplicar-se. 
Simples peregrinos, grupos de jovens, 
associações, estudantes, enfermos, 
pessoas de toda idade e de toda 
condição se acercam de Togoville. 
Muitos depositam suas orações em 
una carta, como para garantir que sua 
esperança no seja frustrada.  
 
Em 9 de agosto de 1985, o Papa João 
Paulo II se deslocou a Togoville, 
confirmando solenemente a 
pertinência de Nossa Senhora do Lago 
Togo, Mãe da Misericórdia, aos 
togoleses.  
 
Desde 1994, o santuário é propriedade 
da diocese de Aného, que foi criada em 
1 de julho de 1994 por S.S. o Papa João 
Paulo II, que exortou a venerar sua 
memória. 

Lac Togo 



• Pelos três primeiros missionários marianistas: D. Auguste Augustin, 

P. Stephan HOIN, D. Pierre CATTIN 
 

• Por todos os marianistas... que trabalharam e trabalham em Togo 

 

• Pela jovem diocese de Aného 
 

• Por seus dois primeiros bispos falecidos: Mons. Victor KOKOEVI 

HOUNAKE (+1995) e Mons. Paul Jean-Marie DOM DOSSAVI (+2005) 
 

• Pelo atual Bispo: Mons. Isaac Jogues GAGLO (consagrado em 2 de fevereiro de 

2008) 
 

• Para que a Mãe da Misericórdia... obtenha a paz e a reconciliação entre os 

filhos de Togo 
 

• Pelas famílias... que se encontram em grandes dificuldades ante a carestia da 

vida e em consequência das inundações de julho-agosto de 2008 em Togo 
 

• Por todos os marianistas do mundo, leigos e consagrados… para que 

seu espírito missionário se sinta sustentado por uma fé viva, uma esperança 
transbordante e uma caridade humilde e ativa. 

 

• Para que nossa Família espiritual cresça… e ofereça à Igreja e ao mundo 

um espetáculo de Santos. 
 

P. Ignace PAGNAN, responsável pelo Ofício de Vida Religiosa, 

Região marianista de Togo 
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