Comunidade Nossa Senhora da Lapa
Antônio Pereira – Ouro Preto
Integrando o município de Ouro preto, mais geograficamente próximo da cidade de
Mariana, encontra-se o distrito de Antônio Pereira, onde se localiza a Comunidade de
Nossa Senhora da Lapa integrante da Paróquia Sagrado Coração de Jesus de
Mariana. Um dos traços marcantes dessa comunidade é a sua vivência religiosa, que
desde sua origem, como povoado, tinha devoção à Maria e a outros Santos. Em 1716,
fundou a primeira igreja dedicada a Nossa Senhora da Conceição, tornando-se matriz
em 1720, e um tempo depois a comunidade ganhou o "status" de paróquia. Entretanto,
em 1830 a igreja matriz pegou fogo, e com o incêndio bastante danoso e sem as
condições para a reconstrução, perdeu-se a condição de Paróquia.
Pouco mais tarde, foi erguida uma capelinha em invocação a Nossa Senhora das
Mercês, e com o tempo fez-se o possível para edificar a igreja a fim de que as práticas
litúrgicas fossem realizadas com maior primor, e a igreja de Nossa Senhora das Mercês
tornou-se realidade.
A devoção que mais mobiliza os fiéis é a Nossa Senhora da Conceição da Lapa. Ela
começou por volta do século XVIII, após a aparição da imagem na gruta que, de acordo
com o testemunho de mulheres do local que foram buscar lenhas nas redondezas, deu-se
enquanto elas pegavam as lenhas e as crianças, que iam com as mães, ficavam
brincando. Até que um dia as crianças avistaram um coelhinho e foram atrás dele até
chegarem dentro da gruta. Lá, elas viram uma linda moça e chamaram as mães para
verem também, mas elas não viram nada, mas sentiram a presença da Virgem. Logo em
seguida, começaram a acontecer milagres, e aos poucos as pessoas começaram a confiar
que era realmente a Virgem Maria a interceder e zelar por essa comunidade.
Em 1809, Dom João VI concedeu licença para ereção de uma capela a Nossa senhora da
Lapa. Mas foi a partir da segunda metade do século XIX que a devoção a Nossa
Senhora da Conceição da Lapa ganhou dimensões grandiosas, com toda a região tendo
muita devoção por ela.
No mês de agosto, do dia 01 ao dia 15, acontece o Jubileu de Nossas Senhora da Lapa.
Neste período, o fluxo de fiéis é intenso, pois muitos devotos vêm agradecer as graças
recebidas pela intercessão da Santíssima Virgem.
No ano de 2014, no dia 08 de dezembro, a Gruta da Lapa foi elevada a Santuário por
Dom Geraldo Lyrio Rocha, arcebispo emérito da Arquidiocese de Mariana. Desde
então, em todos os anos, a comunidade celebra essa data com bastante carinho e amor.
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