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Especial

BASÍLICA

Nacional de
B Santuário
Aparecida é o maior
templo mariano do mundo,
recebendo dezenas de
milhões de fiéis a cada ano.

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL DE FIM DE ANO PEREGRINOS COMEMORAM O NASCIMENTO DE JESUS CRISTO E CHEGADA DE 2019 NO SANTUÁRIO NACIONAL

Natal e Ano
Novo na Basílica
de Aparecida
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PERÍODO DE NATAL
Procuradas pelos devotos,
as missas de Natal e Ano
Novo celebram momentos
importantes da vida cristã.
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HORÁRIOS
Por isso, os horários de
algumas missas foram
alterados para melhor
atender os peregrinos.

3

DATAS
Os horários especiais no
Santuário acontecem
nos dias 24, 25 e 31 de
dezembro e 1º de janeiro.

4

MISSA DO GALO
Na véspera de Natal, a
Missa do Galo acontece no
Altar Central, transmitida
pela TV Aparecida.

NATAL E RÉVEILLON MISSAS NA BASÍLICA TERÃO PROGRAMAÇÃO DIFERENCIADA DURANTE ESSAS DATAS ESPECIAIS

Cerimônias que comemoram o Nascimento de Jesus e a chegada de novo ano acontecem
em horários diferenciados. Dias 24, 25, 31 de dezembro e 1º janeiro terão horário especial
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 horários 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
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.
“Celebramos na Noite Santa do
Natal o amor máximo de Deus
que desce dos céus para se colocar em uma manjedoura em
Belém. Comemorar esta festa
tão solene no Santuário é muito
significativo, pois assim como
Maria deu à luz ao menino Jesus,
na Basílica damos luz a novos
cristãos, novos filhos e filhas da
Igreja todos os dias do ano por
meio dos sacramentos”, afirma
o Arcebispo de Aparecida Dom
Orlando Brandes, que vai presidir a noite de comemorações.
Já no Dia de Natal (25), as mudanças nos horários das missas
acontecem no período da ma-
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HORAS
do dia 24 de dezembro vai
ser realizada a Missa do
Galo no Altar Central, com
exibição da TV Aparecida

nhã. A primeira celebração eucarística começa ás 8h, seguida
pela Missa Solene às 9h45, também transmitida pela Rede Aparecida. Logo após os horários
normais de missa semanais serão retomados com cerimônias
litúrgicas às 12h, 16h e 18h.
Na véspera do Ano Novo e no
primeiro dia do novo ano a Igreja Católica celebra a festa de
Maria, Mãe de Deus. Nos dois
dias de comemorações, as celebrações também terão seus horários alterados.
Na noite do dia 31, às 21h, a programação do Santuário também
ganhará mais um acréscimo.
Neste horário acontece a missa
em ação de graças pelo ano que
passou. Durante o rito acontece
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DE DEZEMBRO
terá uma missa de ação de
graças, às 21h, no Santuário
Nacional, para agradecer a
Deus pelo ano que passou

o cântico do Te Deum, um antigo hino de louvor utilizado na
liturgia católica em ocasiões especiais.
A primeira Eucaristia do ano no
Santuário acontece às 8h. A principal missa do dia, porém, acontece às 9h45 no Altar Central da
Basílica. No período da tarde, as
celebrações acontecem normalmente às 12h16h e 18h.
Em todas as datas acontece
também acontece a Vigília Vocacional, com a oração do terço
diante do Santíssimo Sacramento e catequese com religiosos
da Arquidiocese de Aparecida.
Para Dom Orlando, a atividade
é ainda mais propícia no período
natalino. “O Natal é a celebração
do Mistério de um Deus que tudo
criou e que mesmo assim não
possui um lugar para si. Portanto,
ao comemorarmos o Nascimento do Senhor, temos um tempo
oportuno para a evangelização.
Por meio dela, vamos criando lugares para Jesus em nosso mundo”, salienta o arcebispo.
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Espetáculo de cores. Show pirotécnico
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Presépio. Peregrinos têm uma
série de atrações em Aparecida

NASCIMENTO DE JESUS CELEBRAÇÕES FORAM PENSADAS PARA REFLETIR SOBRE A RELAÇÃO ENTRE O BASTISMO CRISTÃO E O NASCIMENTO DE CRISTO

DESTAQUE. O Natal é a segun-

da 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. Pensando nisso, o
Santuário Nacional realiza pelo

quarto ano consecutivo a Novena
de Natal na Basílica de Nossa Senhora Aparecida. As celebrações,
que começaram na sexta-feira
(14), acontecem até o dia 24 das
8h15 às 8h45, com exceção dos
dias 16 e 23, quando não haverá
cerimônias.
Diariamente uma motivação dife-

rente será refletida, tendo como
base o tema geral da Novena deste ano: “O Senhor nos recria em
seu amor”. “Neste ano, pensando
no Natal de Jesus como complemento de uma grande celebração
batismal, pensamos a Novena
preparatória a partir das leituras
que são feitas na cerimônia da
Vigília Pascal. Desta forma, em
cada encontro rezados, faremos
o caminho entre a Obra da Criação e o Mistério da Encarnação
do Filho de Deus”, explica o reitor do Santuário Nacional, padre
João Batista de Almeida.
Os textos oracionais utilizados
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Festa natalina. Nascimento de Jesus é lembrado pelos peregrinos

