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PROGRAMAÇÃO ESPECIAL MISSAS NA BASÍLICA de aparecida TERÃO PROGRAMAÇÃO DIFERENCIADA DURANTE o período de festas de fim do ano

Cerimônias que comemoram o Nascimento de Jesus e a chegada de novo ano acontecem em horários especiais
no Santuário Nacional, maior templo mariano do mundo. Confira a programação completa dessas atividades
As celebrações de fim de ano
no Santuário Nacional já têm
data marcada. Tradicionalmente procuradas pelos devotos, as missas de Natal e
Ano Novo celebram momentos importantes da vida de
Jesus Cristo e da Virgem Maria. Por este motivo, os horá-

rios de algumas missas foram
alterados, visando o melhor
atendimento aos peregrinos
que procuram o maior templo
mariano do mundo neste período. “Há uma preocupação
em adequar os horários do
Santuário às necessidades dos
peregrinos, já que muitos deles

24

DE DEZEMBRO
será realizada, às 21h, a
Missa do Galo no Altar Central
da Basílica de Aparecida

gostam de participar das celebrações noturnas de Natal e
Ano Novo”, esclarece o reitor
do Santuário Nacional, padre
João Batista de Almeida. Os
horários especiais acontecem
nos dias 24, 25 e 31 de dezembro e 1º de janeiro. Na véspera de Natal, a Missa do Galo,

a principal do dia, acontece
às 21h no Altar Central, com
transmissão pela TV Aparecida. A Eucaristia vai celebrar o
nascimento de Jesus e inserir
os fiéis no Mistério da Encarnação de Jesus. No dia 25, as
mudanças nos horários das
missas acontecem pela manhã.
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calendário. O Natal é a segunda data mais importante do calendário católico, ficando atrás só da Páscoa. Por esse motivo, tradicionalmente, os fiéis se preparam para viver as
comemorações natalinas com diversas atividades. Por isso, o Santuário faz pelo quarto ano seguido a Novena de Natal na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. PÁGS. 4 E 5

em ação

aniversário

rainha do brasil

Santuário
destaca obras
feitas em 2018

Aparecida:
os 90 anos da
‘capital da fé’

Restaurantes
apostam em
diferenciais

devotos. Obras e manutenção
da Basílica são possíveis graças
ao auxílio dos devotos de Nossa Senhora Aparecida. PÁG. 3

data. Capital da fé, cidade faz

cardápio. Com clientes exi-
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90 anos de emancipação política e tem no Santuário a mola
de seu desenvolvimento. PÁG.6
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gentes, restaurantes dentro do
Hotel Rainha do Brasil têm um
cardápio diferenciado. PÁG.8

