Dezembro de 2018
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FESTA CRISTÃ

lembra o nascimento
B Natal
de Jesus Cristo e é a
segunda principal data do
calendário católico, atrás
somente da Páscoa.
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EUCARISTIA
A Eucaristia vai celebrar
o nascimento de Jesus e
inserir os fiéis no Mistério
da Encarnação de Jesus.
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DIA DE NATAL
Já no Dia de Natal, as
mudanças nos horários
das missas acontecem no
período da manhã.
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MÃE DE DEUS
Na véspera do Ano Novo e
no dia 1º de janeiro a Igreja
Católica celebra a festa de
Maria, Mãe de Deus.
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EM 2019
A primeira Eucaristia do
ano no Santuário acontece
às 8h. A principal missa do
dia acontece às 9h45.

9

VIGÍLIA
Em todas as datas acontece
a Vigília Vocacional, com a
oração do terço diante do
Santíssimo Sacramento.

Programação de fim de ano no Santuário Nacional
Apresentações
do PEMSA
15/12 (sábado) às 19h15
16/12 (domingo) às 9h15
Local: Jardim Norte
Concerto de Natal
22/12 (sábado) às 21h
Local: Campanário
da Basílica
Missas do
Natal do Senhor
24/12 (segunda-feira):
Missa do Galo às 21h
25/12 (terça-feira):
Missa Solene às 9h45
Missa às 8h, 12h, 16h e 18h
Vigília Vocacional às 14h

Daniele Souza/ Santuário Nacional

o deixa colorido o céu de Aparecida, a capital da fé católica em todo o país

Thiago Leon/ Santuário Nacional

Thiago Leon/ Santuário Nacional

Música. Orquestra do PEMSA vai ser apresentar nos dias 15 e 16

Missas de Ano
Novo – Solenidade
de Santa Maria,
Mãe de Deus
31/12 (segunda-feira):
Missa solene com o
cântico do Te Deum às 21h
01/01 (terça-feira):
Missa Solene, às 9h
Missa às 10h30, 12h,
16h e 18h
Vigília Vocacional às 14h
Novena de Natal
14/12 a 24/12,
das 8h15 às 8h45
(Nos domingos 16 e 23
não haverá Novena)

Flávia Gabriela/ Santuário Nacional

É Natal. Nascimento de Jesus Cristo será celebrado no Santuário

Iluminação. Basílica está com uma iluminação especial neste Natal

durante as cerimônias foram
preparados e pensados para introduzir os fiéis no mistério do
Nascimento de Cristo. Eles estão
disponíveis no livreto da Novena,
editado pelo Santuário Nacional.
Além de ajudar os fiéis presentes
na Basílica a acompanharem o ritual, a publicação também é destinada às comunidades que desejam se preparar em grupo para as
comemorações natalinas.
“Serão nove encontros com Jesus, a Palavra que se fez carne
e habitou entre nós; nove lâmpadas que o Poderoso acendeu
na vida da humanidade até che-

gar a Luz Eterna que nunca se
apaga. Esperamos que em cada
encontro, as pessoas possam
sentir a força divina agindo em
favor da vida plena que o Senhor faz brotar em favor de seu
povo”, destaca padre João.
O livreto pode ser encontrado
nos balcões do Santuário Nacional, na Loja oficial, Casa das
Velas ou ainda pelo site www.
lojasantuarionacional.com.br. Já
as reflexões baseadas nos temas
diários estarão disponíveis gratuitamente no portal a12.com.
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Por Victor Hugo Barros

Thiago Leon/ Santuário Nacional

Basílica. Maior templo mariano do mundo, o Santuário receberá grande número de peregrinos

