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Em 1562, devido a uma tempestade tropical, Don Lorenzo de Cepeda, homem 
muito devoto e irmão de Santa Teresa d’Ávila, Doutora da Igreja, teve de fazer 
uma escala no úmido Porto de Posesión, atualmente chamado, El Realejo. 
Dentre as muitas coisas que Don Lorenzo levava consigo havia a imagem da 
Virgem da Conceição. De El Realejo Don Lorenzo de Cepeda foi obrigado a ir 
para a vizinha El Viejo, a procura de clima melhor e como era muito devoto da 
Virgem levou consigo a imagem e deixou-a na Paróquia por segurança e 
comodidade. Os habitantes de El Viejo, índios e mestiços, foram atraídos pela 
beleza da imagem e iam à Paróquia para admirar a "Menina Branca”.  
Quando chegou o momento de Don Lorenzo partir, ele embalou a bela imagem 

e se preparou para ir a El Realejo, de onde embarcaria para o Peru, apesar dos 

protestos e das orações dos habitantes locais. 

Quando o barco ganhou o mar, veio outra tempestade e o barco teve de voltar 

ao porto da Nicarágua a fim de evitar o naufrágio. Mais uma vez, Don Lorenzo 

foi a El Viejo, levando a estátua sagrada da Virgem da Conceição.  

Mestiços, indígenas e espanhóis viram nesse fato um sinal "que a Virgem não 

quer ir embora de El Viejo, a Imaculada Conceição quer permanecer”. Assim, 

todo o povo foi pedir a permanência da imagem a Don Lorenzo, e sendo ele um 



ardoroso filho de Maria, respeitou "os desejos da Virgem" e deixou a imagem 

para o povo de El Viejo, partindo para o Peru. 

A festa da Puríssima Imaculada Conceição de El Viejo, Padroeira da 
Nicarágua, é celebrada com grande solenidade durante um novenário que 
começa em 28 de novembro. 

 

 


