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No ano de 1600 um índio guarani, convertido ao cristianismo e paroquiano dos 
franciscanos, era perseguido por seus inimigos Mbayaes. Cercado e 
desesperado, o jovem índio escondeu-se atrás de uma grande árvore que 
parecia protegê-lo. Atemorizado, foi inspirado pela lembrança da Imaculada 
Conceição, a Virgem que reverenciava. Entre súplicas, suspiros, medo e 
esperança, prometeu à Rainha dos Céus que, se o livrasse de seus inimigos, 
lhe faria uma imagem com a madeira daquela árvore.  
Milagrosamente os Mbayaes não o encontraram e, a partir daquele momento, o 

objetivo de sua vida passou a ser cumprir a sua promessa.  

Passado algum tempo, o guarani voltou à árvore protetora, retirou do tronco a 

madeira necessária para seu objetivo, fê-la secar e, pacientemente, com toda a 

arte de que era capaz e com o fervor de sua alma, começou a esculpir duas 

estátuas da Virgem: uma maior para a Igreja de Tobatí nas proximidades e 

uma outra, menor, para sua devoção particular.  

A imagem menor é a Virgem dos Milagres venerada na cidade de Caacupé. 

Quanto à imagem maior, supõe-se que tenha sido saqueada pelos selvagens. 

E não se soube mais nada, nem mesmo do jovem índio guarani e cristão. 

Mais tarde, em 1603, ocorreu uma grande inundação que provocou imensa 

destruição, inclusive a perda da imagem. Posteriormente, quando as águas 

baixaram, milagrosamente, reaparece a Virgem esculpida pelo índio. 

Os habitantes do lugar, que conheciam a imagem, começaram a difundir a 

devoção e a invocá-la com o nome de "Virgem dos Milagres”. Um homem 



devoto, de nome José e marceneiro de profissão, construiu para ela uma 

modesta capela onde se iniciou o culto à Virgem de Caacupé.  

Atualmente, todo dia 8 de dezembro, quando se comemora a grande festa de 
Maria de Caacupé, chegam milhares de peregrinos ao seu Santuário. Vêm 
demonstrar o seu amor e gratidão à Mãe de todos, a "Virgem Azul do 
Paraguai". 
 


