
 

12 de Outubro – Dia de Nossa Senhora Aparecida e  

Dia das Crianças 

 
Por uma feliz coincidência de calendários, aqui, no Brasil, duas belas festas são 

comemoradas no dia 12 de outubro: a festa da Mãe Aparecida e a do dia das crianças! 

 

Na verdade, o dia das crianças é mais antigo que a comemoração da Padroeira do Brasil. 

Historicamente, a festa de Nossa Senhora Aparecida, desde 1930, quando foi proclamada 

a Padroeira do Brasil, era comemorada no dia 08 de setembro. Somente em 1980, com a 

visita do Papa João Paulo II é que passou a ser celebrada no dia 12 de outubro.  

 

Já o dia das crianças foi instituído na década de 1920, mas somente em 1960 passou a ter 

relevância, com o forte apoio da indústria de brinquedos. 

 

Mas o importante é que hoje, a festa da Mãe de Jesus e a festa das crianças, tão queridas 

por Jesus, coincidem em um único dia, e assim, unidas, essas duas celebrações alegram 

ainda mais o dia 12 de outubro. 

 

Jesus Cristo já dizia que para poder entrar no Reino dos Céus era preciso ser igual uma 

criança. Jesus acolhia as crianças, as abençoava, trazia-as para o centro das conversas e a 

elas dava atenção especial. Ele sabia que a singeleza e pureza de uma criança é o reflexo 

do coração de Deus e que no olhar de uma criança podemos ver refletido o Céu. 

 

Esse amor pelas crianças Ele com certeza deve ter recebido de sua mãe Maria, que como 

mestra e educadora, foi uma mãe zelosa e bondosa, e plantou em Jesus a consciência da 

sacralidade e dignidade de uma criança! 

 

Gostaríamos de propor, nesse dia 12 de outubro, a todos que tenham uma criança por 

perto, que à consagre a Nossa Senhora, façam a oração juntos, e a faça sentir que o mais 

importante do que ganhar presentes neste dia e ganhar e oferecer amor, carinho e respeito! 

 

Nada melhor do que pedir, nesse dia, que a Mãe Aparecida abençoe as crianças do Brasil, 

e porque não, pedir que ela nos abençoe também, eternas crianças que somos diante de 

Deus Criador. 

 

Feliz dia 12 de outubro, para todas as crianças e para todos nós, que amamos Nossa 

Senhora Aparecida! 
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