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Santuário em Ação
INFRAESTRUTURA PARA ACOLHER CAMINHO DO ROSARIO, PARCERIA COM SOS MATA ATLÂNTICA E PROJETOS SOCIAIS FORAM DESTAQUES DO ANO

Obras e manutenção da Basílica são possíveis com ajuda dos devotos de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira
do Brasil. Para acolher milhões de fiéis, Santuário conta hoje com um verdadeiro exército de 2.300 funcionários
Para acolher os milhares de
devotos que visitam o Santuário Nacional de Aparecida,
muitas são as obras de infraestrutura necessárias. Com um
verdadeiro exército de 2.300
funcionários empregados diretamente pela Basílica, o maior
santuário mariano do mundo
comemora os projetos de 2018,
realizados com ajuda da família Campanha dos Devotos.
“Neste ano nossa grande
empreitada foi o Caminho do
Rosário. Graças à colaboração
generosa da Família Campanha dos Devotos, unimos nossas mãos e conseguimos dar
este presente a Nossa Senhora
Aparecida. Trata-se também de
um grande presente para todos
os peregrinos que acorrem aos

milhões anualmente ao Santuário Nacional”, explica o administrador-ecônomo do Santuário,
padre Daniel Antonio da Silva.
Outro projeto destaque das
ações do Santuário foi a celebração da parceria com a Fundação
SOS Mata Atlântica.
O projeto, que prevê o plantio
de 248 hectares de Mata Atlântica nos municípios de Aparecida e Taubaté, em São Paulo é o
maior desta natureza na história
do Vale do Paraíba. O projeto
ainda prevê ações de educação
ambiental com jovens e ações
de sensibilização e engajamento
da sociedade pela conservação
da Mata Atlântica.
Segundo a administração do
Santuário ainda se destacam o
lançamento do “Santuário Play”,

aplicativo do Santuário que possibilita aos devotos acompanharem tudo que acontece na Basílica, bem como a ampliação dos
investimentos em mais projetos
sociais que atendem crianças,
jovens, famílias, idosos.
“Não podemos nos esquecer
ainda do investimento que fizemos na melhoria da qualidade
do som nas celebrações do Santuário, a revitalização do Lago
do Presépio e a reforma e aquisição do nosso centro de Qualificação Hoteleira. Este último é
voltado para a capacitação de
jovens e adultos para hotelaria e
turismo, seguimento no qual se
baseia a economia de Aparecida”, explica o religioso.
Thiago Leon/Santuário Nacional

Verde. Projeto do Santuário com o SOS Mata Atlântica ajuda a natureza
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