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Natal é tempo de esperança. Um anjo
anunciou o nascimento de Jesus aos
pastores dizendo: “Não tenhais medo!
Eu vos anuncio uma grande alegria, que
será também a de todo o povo: hoje, na
cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor!”
Para os devotos de Nossa Senhora
Aparecida a festa deste ano traz um
significado ainda maior, já que em 2018
celebramos os 40 anos de restauração
da imagem da Padroeira. Podemos dizer que naquele longínquo 1978, a voz
do anjo anunciando a grande alegria aos
pastores se fez ouvir novamente, no dia
19 de agosto, quando milhares de devotos acompanharam o retorno da imagem
restaurada, de São Paulo para Aparecida.
Hoje, quem visita o Santuário Nacional, a “Casa da Mãe, como carinhosamente gostamos de falar, sente a presença salvadora/restauradora do Filho
Eterno do Pai, através das inumeráveis
graças e bênçãos que os devotos relatam nas palavras, nos gestos e nos objetos que fazem questão de deixar na Sala
das Promessas, nos milhões de velas
que são acesas anualmente para “pagar
alguma promessa”, nas milhares de Mis-

sas que são celebradas, nas centenas
de milhares de devotos que recebem o
perdão através do sacramento da Reconciliação, etc. A Ação salvadora/restauradora iniciada no Natal em Belém
continua no Majestoso Santuário que
está sendo construído em honra à única
Rainha do Brasil.
Daqui a alguns dias iniciamos 2019, renovando nossa fé e seguindo na alegria
de ser devotos da Rainha e Padroeira
do Brasil. O novo ano traz a esperança
de restauração. O espírito de mudança
impulsiona o coração da maioria dos
brasileiros neste final de 2018. Fomos
às urnas e elegemos novos representantes para os governos estadual e federal.
Depositamos nossa confiança de transformação naqueles que escolhemos. Mas
a construção de um Brasil Ético não para
no processo eleitoral, precisamos acompanhar e fiscalizar os governantes. Que o
espírito natalino afaste de nós o medo e
nos ajude a continuar a obra começada.
FELIZ NATAL E UM ABENÇOADO
ANO NOVO!

.

Pe. João Batista de Almeida
Reitor do Santuário Nacional

Horário de Funcionamento:
Segunda a Sexta - 5h às 22h
Sábado abre 5h e fecha no
domingo às 21h
(24h de sábado para domingo)

Confissões
Segunda a Sexta-feira: 8h às
11h e das 14h às 16h
Sábado: 6h às 16h45
Domingo: 6h às 16h

Horário de Missa
Segunda a sexta-feira:
7h | 9h | 10h30 | 12h | 16h | 18h

Batizados
Segunda a Sexta-feira:
10h30 e 15h
Sábado: 9h, 10h, 11h, 14h e 15h
Domingo: 8h, 9h, 10h, 11h,
14h e 15h

Terça-feira
16h - Missa da Saúde
(Transmitida pela Rádio
Aparecida)
Sábado:
6h30 | 9h | 10h30 | 12h | 16h |
18h | 20h
18h - Missa pela causa de
Beatificação do Pe. Vitor
Domingo:
5h30 | 8h | 10h | 12h |
14h | 16h | 18h
Bênçãos: (ao final
de todas as missas)
Confira os horários
especiais para Natal e Ano
Novo nas páginas 04 e 05

SERVIÇOS
Ambulatório médico
Segunda a sexta | 7h-19h
Sábado e domingo | 6h-19h
Sala dos motoristas
Segunda a sexta das 7h às 17h
Sábado e domingo das 5h às
17h
Achados e perdidos
(Central de Informações)
Segunda a sexta das 8h às 17h
Sábado e domingo
das 7h às 17h

