MARIANOS
A Basílica de Aparecida recebe cerca de 12 milhões de turistas por ano.
Além das lojas alocadas na própria basílica, há comércio por todo o seu entorno.

Santuário (do Latim sanctuarium, de sanctus), no conceito religioso, é um local
consagrado pela religião. Não poucos destes locais se tornaram santuários, não pela escolha
humana de sua localização, mas pela escolha feita por Deus, por meio de uma manifestação
divina que ali ocorreu, ou por um sinal divino que ali operou, por Sua vontade.
Ainda assim, todos estes templos foram erguidos movidos pela fé em Deus, seja da
forma a erguerem locais consagrados, ainda que não tenha havido inicialmente qualquer
manifestação sobrenatural, ou pela fé aumentada por meio de sinais, prodígios, curas,
conversões que ali tenham ocorrido, após notória manifestação sobrenatural.
Pela graça de Deus, escolhidos.
Pela fé, erguidos.
Pela fé, mantidos. (Será?)
Pergunto: se pela fé foram construídos, que fé se espera que a população tenha em
locais que estão espiritualmente degradados, mundanizados e PROFANADOS?
São locais que deveriam ser santos, pelas manifestações divinas que ali ocorreram; e
deveriam continuar promovendo o direcionamento das almas para Deus, e em última análise,
a santificação, pois este é o caminho do cristão: buscar tornar-se santo.

“Fala a toda a comunidade dos filhos de Israel. Tu lhes dirás: Sede santos, porque
Eu, Yahweh vosso Deus, o SENHOR, sou santo! (Levítico 19:2)
Na Sagrada Escritura encontramos a expressa referência que nos mostra que locais de
manifestação celestial se tornaram locais santos, pois foram “santificados” pela presença
divina que ali se manifestou.

“Deus prosseguiu: ‘Não te aproximes daqui. Tira as sandálias de teus pés, porque o
lugar onde estás é uma terra santa’. E acrescentou: ‘Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de
Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó’”. (Êxodo, 3, 5-6)

Josué, caindo de rosto em terra, adorou-o e disse: “Que ordena o meu Senhor ao seu
servo? E o chefe do exército de Javé respondeu a Josué: “Tira as tuas sandálias dos teus
pés, porque o lugar em que estás é santo”. E Josué o fez. (Josué, 5, 15)
E com as aparições marianas (verdadeiras) ou as manifestações celestiais relacionadas à
Virgem Maria, ocorridas por meio de sinais e posteriores milagres, conversões e curas, não é
diferente. Seriam estes os locais especiais, por trazerem graças divinas à Terra e por
trazerem a mensagem de Deus ao povo, através de sua serva, Maria, advogada nossa.
Locais escolhidos por Deus são, de fato, especiais.
Locais escolhidos por Deus para que a Virgem Maria se manifeste ou tenha se
manifestado aos homens são, também, muito especiais.
Ocorre que hoje locais destinados a serem espaços próprios para se buscar a
santificação estão corroídos por dentro e por fora pela “pestilenta” mundanice que os afogou
no lodo dos interesses financeiros, pois os responsáveis por aqueles espaços passaram a
tratar santuários marianos como se fossem empresas, e veem neles, como sua maior
finalidade, serem fonte de lucro, gerarem receita.
Assim, estes mercenários que estenderam suas bancas nos locais que Deus escolheu
para conquistar as almas para Si estão a:
1) pisotear no propósito de Deus (propósito de salvação das almas); além de
2) contaminarem a reta intenção do povo que ali desembarca em busca de alimento
espiritual; e também
3) eclipsar e reforçar a mundano na alma daqueles que têm pouca fé mas que poderiam
receber um forte chamado de Deus se ali encontrassem um local edificante.

O Município de Aparecida está situado a 168 Km de São Paulo, a leste do Estado, na micro
região denominada Vale do Paraíba. O turismo e, consequentemente, o comércio em geral,
hoteleiro e de alimentação, constituem as principais atividades econômicas do município. A
cidade do Santuário conta com cerca 50 indústrias de transformação, voltadas a atender o
comércio religioso e, em geral, estruturado em torno do turismo.

EM QUE SE TORNOU O MAIOR SANTUÁRIO
MARIANO DO MUNDO
Segunda maior basílica e maior santuário mariano do mundo, a Catedral-Basílica de Nossa Senhora
Aparecida, mais conhecida por "Basílica Nova", construída em 11 de novembro de 1955, em estilo
neoclássico, para abrigar a imagem de Nossa Senhora Aparecida, e que foi solenemente sagrada no dia 4
de julho de 1980, pelo Papa João Paulo II, hoje tem a seu redor, além das lojas alocadas na própria
basílica, no espaço denominado Shopping dos Romeiros, comércio por todo o seu entorno. São hotéis,
restaurantes, lojas e feira de ambulantes, e um comércio tão variado e muito “mundano”, vamos dizer
assim. Tem de tudo por lá, tudo mesmo, roupas, eletrodomésticos, calçados, lembranças, brinquedos,
itens de decoração, comida, enfim... Vejam só as imagens abaixo:

Venda de calcinhas e calçolas!!! (Sem comentários.)

Bijuterias, adereços, enfeites, roupas, enfim, tudo para atrair e fazer o romeiro deixar ali o seu dinheirinho.

Tênis. Tem também. Compre aqui.

Caso os romeiros queiram colocar um piercing... Lá tem também. Em aço cirúrgico.

Para pagar, aceitamos todos os cartões. Estejam à vontade para gastar seu dinheiro aqui, conosco.

Não esqueçam que Jesus, quando encontrou no Templo os vendedores, estes não estavam
vendendo elementos dissociados das necessidades requeridas aos cultos; eles vendiam
exatamente o que o povo precisava para praticar o culto, que eram bois, cordeiros e pombas, para
usá-las no sacrifício. Mas, o que aconteceu: mesmo estes elementos, que seriam usados para as
práticas judaicas, não deveriam ser vendidos ali. ELE ENXOTOU A TODOS OS MERCADORES,
DEVIDO A ABOMINAÇÃO E A PROFANAÇÃO QUE ESTES FAZIAM ALI AO VENDEREM AQUELES
ANIMAIS. Jesus não aceitou a possibilidade de coexistirem a prática da fé com o comércio, num
local escolhido para templo de Deus.

Estava próxima a Páscoa dos judeus. Jesus subiu a Jerusalém, e encontrou no
Templo os que vendiam bois, cordeiros e pombas, e os cambistas em suas bancas. Tendo
feito um chicote com cordas expulsou a todos do Templo, com os bois e os cordeiros.
Jogou no chão o dinheiro dos cambistas e derrubou suas bancas. Disse aos vendedores
de pombas: “Tirai daqui essas coisas. Não transformeis a casa de meu Pai em mercado!”
(João 2, 13-16)

Toda exploração em cima da fé cristã é ABOMINÁVEL a Deus e a Virgem Maria, fiel intercessora
nossa.
Para que fique ainda mais claro a todos de como o local perdeu por completo sua sacralidade, pois o
visitante fica completamente desvirtuado de seu propósito que deveria ser único e exclusivo o de
adoração a Deus e dedicação de tempo às práticas de oração, meditação da Palavra, penitência, leitura de
obras cristãs e da vida de santos, contrição e arrependimento dos pecados, confissão, vejam o que mais
os administradores do local oferecem:

Festa Junina!
Que bom gente!
Com direito a dupla sertaneja,
comidas e bebidas típicas,
quadrilha. Tudo pela “causa
social”, viu!?. Instituições de
caridade receberão os valores
arrecadados...

O Santuário Nacional de Aparecida (SP) iniciou neste fim de semana a 10ª Edição do
Arraiá de São João. A festa junina reúne atrações músicais até o dia 21 de junho e
reverte os fundos arrecadados para instituições de caridade da região.
A programação de apresentações musicais conta com o Trio Violada neste sábado
(13) e com o show da dupla Caio César e Diego, no domingo (14). No final de semana
seguinte, a dupla Flávio de Paula e Isaias se apresenta na sexta-feira (19) e a Banda
Rhaas no sábado (20). O encerramento do Arraiá acontece no domingo (21) com
show de Carreiro e Capataz.
Além da decoração temática, a festa contará com comidas e bebidas típicas do festejo
junino, apresentações musicais sertanejas e de moda de viola, parque de diversões e
a tradicional quadrilha. As atrações se concentram no Pátio das Palmeiras da Basílica.
Os ingressos para os shows custam R$ 5, mas crianças até cinco anos de idade e
maiores de 65 anos não pagam. Menores devem estar acompanhados dos pais ou
responsável. Aos domingos a entrada na área do evento é gratuita no período da
manhã e da tarde.
Todos os envolvidos no evento, entre colaboradores das instituições e funcionários do
Santuário Nacional, trabalham de forma voluntária. Os recursos levantados com a
venda de ingressos e a comercialização dos pratos típicos são encaminhados às
Ao lado, a notícia do evento, entidades.
Fonte: http://g1.globo.com/sp/vale-do-paraiba-regiao/noticia/2015/06/santuarioque ocorreu no mês de junho de
nacional-da-inicio-ao-10-arraia-de-sao-joao-em-aparecida-sp.html
2015.
Notícia de 13-06-2015.

Aquário de Aparecida – dentro do Shopping dos
Parque de diversões. Ah, pessoal: tem parquinho de
Romeiros, este espaço é mais uma opção de lazer para os
diversões também... Com carrossel, montanha-russa
visitantes.
(com looping), Kamikase (que deixa as pessoas de
cabeça para baixo) e Splash (carrinho que cai na água).
No fundo, aparece parte da imagem da Basílica e o
Shopping dos Romeiros.
Teleférico

Centro de Eventos padre Vítor Coelho de Almeida –
espaço multiuso, preparado para a realização de
Congressos, Encontros, Shows, Eventos Esportivos,
Teatros, Apresentações Musicais e, é claro, para o
encontro e atividade das grandes Romarias. Mas para
qualquer interessado, por exemplo, se você quiser
reservar o espaço para um campeonato de Jiu Jitsu,
pagando não há problema algum. O espaço está
disponível para qualquer tipo de evento.

Vamos andar de bondinho aéreo? O trajeto é do pátio
do Santuário ao Morro do Cruzeiro. Nada de ir a pé,
fazendo penitência, não. Isto era coisa de antigamente.
Agora, romeiro vai é de teleférico!...

A título de registro, todos os sábados na Praça São Benedito, praça central da cidade de Aparecida,
um forrozinho é realizado, evento destinado a todos os moradores e visitantes da cidade. É isto aí mesmo
que você leu. Para preencher as horas dos romeiros e oferecer mais uma diversão, um forró é realizado. E
parece que o pessoal gosta muito!!!

A seguir, uma notícia com alguns dados importantes, relativos à economia da cidade, que é
movimentada toda ela pela fé cristã.

Aparecida luta para viabilizar negócios além dos muros da basílica
Por Raíza Dias
28/07/2015

Cidade sanfona. Assim pode ser definido o município de Aparecida, no interior de São Paulo, que
teve sua construção econômica baseada no mercado da fé, característica que lhe rendeu a identidade peculiar
de inchar e esvaziar repentinamente todas as semanas. Com aproximadamente 36 mil habitantes, distribuídos
por uma área de 121 mil quilômetros quadrados, a cidade chega a receber 12 milhões de visitantes por ano.
A fé é o principal motor econômico de Aparecida. Além das lojas alocadas na própria basílica, há
comércio por todo o seu entorno. São hotéis, restaurantes, lojas e feira de ambulantes, todos dispostos a
atender os turistas que chegam. A economia movida pela religião faz girar, por ano, aproximadamente R$
1,4 bilhão na cidade, montante 14 vezes superior ao próprio orçamento municipal.
Para a Secretaria de Indústria e Comércio de Aparecida, essa identidade do município se tornou o
foco das políticas para avanço econômico local, como explica o secretário da pasta, Marcos Willian dos
Santos. "A melhor maneira de alavancar a economia local é dar total assistência aos estabelecimentos
comerciais da cidade, fazendo parcerias para capacitação e modernização. Assim, procuramos junto com a
Secretaria de Turismo fomentar as atividades hoteleira, comercial e alimentícia", comenta.
Os dados comprovam a força do setor de comércio na cidade. Números da Confederação Nacional
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) mostram que quase 60% da atividade econômica local se
apoiam nos estabelecimentos comerciais. A indústria aparece com menos de 6% do total. As micros e
pequenas empresas são maioria, com 96,8% do total de companhias ativas na cidade.
Além da basílica
Aparecida vai além dos muros do santuário. Colocar essa realidade em prática, no entanto, tem sido
um desafio dos moradores e empresários da região. Uma pesquisa de campo feita pela empresa Design
Echos, em parceria com a distribuidora de energia EDP Bandeirante, mostrou que um dos principais
problemas é a falta de estabelecimentos para atender os moradores da cidade, como cita a cofundadora da
empresa, Juliana Proserpio. “A maioria dos moradores de Aparecida trabalha em atividades ligadas ao
turismo religioso, mas não gasta na cidade. Eles ganham dinheiro em Aparecida e gastam em cidades
vizinhas, ocasionando uma evasão grande de capital”, assinala.
Nos últimos dez anos, olhar para o morador tem sido uma oportunidade de negócio na cidade. É o
que indica o gerente do Escritório Regional do Sebrae-SP em Guaratinguetá, Ricardo Calil. “De lá para cá,
esse movimento tem mudado a partir do movimento do empreendedorismo. A cidade começou a receber
várias lojas e redes, o que manteve o cidadão de Aparecida dentro da cidade para comprar.”
Os comerciantes locais, no entanto, ainda enfrentam dificuldades. Segundo Juliana Proserpio, há o
desafio econômico de potencializar outras atividades. “Muitos jovens saem da cidade para estudar e, quando
voltam, não conseguem aplicar ideias no turismo religioso porque os próprios donos dos negócios são muito
tradicionais e resistentes a novidades. Por isso, há evasão de talento em Aparecida”, comenta. Faltam ainda
opções de lazer, entretenimento, cultura e educação para os moradores, áreas que poderiam ser exploradas
por empresários.
Para empreendedores de olho em Aparecida, especialistas reforçam: público e espaço para inovar
nos negócios não faltam.
(Fonte: http://www.fecomercio.com.br/NoticiaArtigo/Artigo/13529 )
Realmente, a que ponto chegamos. Com todos estes atrativos e a infraestrutura turística do
Santuário, o objetivo principal de todo esse aparato é visar o bem-estar físico e o entretenimento dos
peregrinos, oferecendo um diversificado leque de opções de lazer durante sua permanência no local. Seria
algo aceitável se se tratasse de um empreendimento qualquer, DESDE QUE NÃO ENVOLVESSE A FÉ
CRISTÃ E NÃO CONTAMINASSE O POVO LEVANDO-O, DIRETA OU INDIRETAMENTE, A BUSCAR
MAIS AS COISAS MUNDANAS DO QUE AS COISAS DE DEUS.

Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus?
Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. (Tiago 4, 4)
Gerar emprego e renda, trazer desenvolvimento econômico à cidade, arrecadar impostos, absorver
mão de obra, tudo isto é uma visão de administrador, pensando em bem gerir uma empresa e, por óbvio,
ter um retorno financeiro de seus investimentos. E é esta visão que está sendo aplicada a algo que foi,
desde o início, destinado à conversão das almas. (Ou alguém crê que a profusão de milagres e curas que
Deus mandou através da Virgem Maria tinha por finalidade encher os cofres da Igreja, nos tempos iniciais,
ou fomentar a criação e a manutenção de um mega sistema de comércio, serviços e entretenimentos que
se mantém devido à fé do povo, nos tempos atuais???)
O desvirtuamento da finalidade foi causado pelo homem.
O homem introduziu os atrativos mundanos para serem mais um elemento que instigasse os
romeiros a virem até o local. Consequentemente, e como sempre acontece e acontecerá se coexistirem
juntos, o profano abafou o sagrado.
E não há como conviverem juntos o sagrado e o profano.
O que temos naquele local é a implantação de projetos e investimentos que visam captar recursos,
como primeira intenção, e a bandeira da fé, para desagrado de Deus, dá sustentação a este ciclo...

Ninguém pode servir a dois senhores; porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a
um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom.
Pergunto:


Será que os administradores da área do Santuário já se perguntaram se a existência de todos
aqueles entretenimentos e comércio de todos os tipos é a vontade de Deus para aquele local???



Que conversão e que relacionamento com Deus esperam que os romeiros busquem e tenham se
lhes oferecem uma bandeja farta de entretenimentos e atividades que só causam dispersão e os
afastam da espiritualidade?



Quanto custará no Céu o preço de uma alma que poderia ter se salvado, mas acabou se perdendo,
pois não recebeu o devido direcionamento quando esteve em um local destinado a ser local santo,
mas que, ao contrário, foi profanado por aqueles homens que deveriam estar única e
exclusivamente a serviço de Deus, e da salvação das almas? E A QUEM CABERÁ PAGAR O
PREÇO DESTAS ALMAS QUE SE PERDEREM?

Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões
minam e roubam; mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem,
e onde os ladrões não minam nem roubam. (Mateus 6, 19-20)

Porque a mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não se submete à Lei de Deus,
nem consegue fazê-lo. (Romanos 8, 7)
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