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Isabel Colindres vivia nas proximidades de Suyapa, cerca de oito quilômetros
da capital - Tegucigalpa, e era mãe de numerosa família. Regularmente,
mandava seus filhos para trabalhar nas terras da montanha do Piligüín. Um dia,
quando voltavam para casa, dois dos filhos da senhora Colindres foram
surpreendidos pela escuridão na metade da viagem e decidiram passar a noite
num local chamado "Quebrada de Pilingüín". Um dos jovens, ao deitar-se
sentiu sob as costas um objeto que o incomodava e, pensando tratar-se de um
pedaço de madeira ou uma pedra, lançou-o para longe. Assim que tentou voltar
a dormir, sentiu novamente algo que lhe incomodava e, apalpando,
compreendeu que era o mesmo objeto que havia acabado de jogar fora. Então,
decidiu jogá-lo dentro de sua mochila. Quando raiou o dia, os rapazes
seguiram pela estrada em direção à casa da mãe, e foi grande a surpresa
quando viram que o incômodo objeto era uma pequena escultura em madeira
da Santíssima Virgem Maria. Isabel Colindres, a pedido da Cúria Eclesiástica
de Comayagua (antiga capital das Honduras e sede do episcopado), por volta
da metade de 1796, fez uma declaração juramentada desse acontecimento.
Após o fato, na casa dos Colindres tem início um belíssimo culto: primeiro a
imagem da Virgem foi posta sobre uma mesa, cercada por flores, e depois foi
levada para um pequeno cômodo onde foi venerada por mais 20 anos.
A imagem de Nossa Senhora de Suyapa é uma pequena escultura em
madeira, medindo cerca de seis centímetros e meio. É um trabalho antigo e
parece ter sido feita por um devoto da Virgem. Tem a pele morena e o rosto

delicado, oval, as faces redondas e o nariz fino e reto, a boca pequena; nos
olhos se percebe algum traço da raça indígena.
Os outros habitantes do vilarejo também nutriam muito afeto por ela. Quando
alguém adoecia, levavam a imagem à casa do doente para que a Virgem
pudesse visitá-lo.
O Papa Pio XII nomeou a Virgem de Suyapa Padroeira Nacional de Honduras.

