
Novena e Festa da 
Padroeira
Formato 2020

15 de setembro de 2020



Informações importantes

04

Dentre os dias 03 e 12 de outubro, todas as celebrações estarão restritas para

participação presencial de público (exceto funcionários do Santuário Nacional,

Arquidiocese e demais instituições que têm relação direta com as obras de

evangelização do SN, religiosos, religiosas e um número limitado de

paroquianos), Todas as celebrações na Basílica Velha também serão restritas.

E qual o motivo?

Ainda vivemos em tempos de pandemia e sabemos que a Novena e Festa

atraem muitas pessoas. Desta forma, como forma de preservar essas pessoas,

optamos por fazer uma novena representativa, apenas com a presença de

pessoas de nossa arquidiocese.
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Para possibilitar a participação daqueles que estão em casa, o devoto pode

enviar sua foto e ela será exibida durante a transmissão da novena e, no dia

seguinte, nas Redes Sociais do Santuário, através de um vídeo com todas as

fotos.

Como enviar a foto:

A foto pode ser postada no Instagram da pessoa e, na legenda, ela deve usar a

#eunanovena

É importante que o perfil dela não esteja bloqueado, caso contrário não

conseguiremos capturar a imagem.

Outra possibilidade e fazer upload da foto no site A12.com/eunanovena
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Fora os horários das celebrações, o Santuário Nacional estará aberto para

visitação das pessoas, bem como da Imagem de Nossa Senhora Aparecida.

Posto Médico, Tenda dos Peregrinos, Lojas Oficiais, Casa do Pão,

Estacionamento, Imprensa, Segurança Patrimonial, Centro de Apoio do Romeiro,

Morro do Cruzeiro, Cidade do Romeiro, Caminho do Rosário, Porto Itaguaçu e

demais áreas de acolhimento ao devoto funcionarão normalmente.

Avisos sonoros no pátio reforçando o protocolo de distanciamento e higiene. O

uso de máscara continua obrigatório!
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Informações gerais:

Durante a novena e Festa haverá telão na área externa?

Não. A opção por realizar a novena e festa apenas com a presença dos

funcionários do Santuário e da Arquidiocese é justamente para evitar

aglomeração.

Deixe sua visita ao Santuário Nacional para outro momento.

Por que há bancos dentro da igreja? Aumentou o número de pessoas

dentro da igreja?

As cadeiras estão substituindo os bancos que ficavam nas laterais, melhorando

a visibilidade do altar para os devotos.

Visita a imagem

A entrada à visita da imagem agora é feita próximo ao Obelisco (lado Oeste)

Sobre atendimento de confissões

Não há atendimento de confissões no momento e não haverá no período da

novena e Festa. Caso haja mudança, informaremos.
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Ônibus estão permitidos?

De acordo com Decreto da Prefeitura de Aparecida ônibus e van continuam

proibidos na cidade independentemente do número de pessoas dentro do

coletivo. Qualquer informação diferente isso, é falsa. Caso a prefeitura emita

algum decreto sobre o assunto, informaremos.

Posso fazer churrasco?

Aglomerações, comemorações e qualquer tipo de reunião de pessoas sem o

devido distanciamento não são permitidos em nenhum espaço do Santuário

Nacional.

Atividades não permitidas:

•Comemorações no Subsolo (Salão dos Romeiros)

•Comemorações no entorno do Santuário (pátios, jardins e bosques)

•Churrascos nas dependências internas e externas do complexo do

Santuário (pátios, jardins e bosques)

•Uso de fogueiras, fogareiros, churrasqueiras de carvão ou elétricas

•Todo e qualquer tipo de aglomeração
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Motor Home. Quais limitações?

Temos vagas para 24 motorhomes, porém, é importante comunicar que estão

proibidos:

•Churrascos nas dependências internas e externas do complexo do

Santuário (pátios, jardins e bosques)

•Uso de fogueiras, fogareiros, churrasqueiras de carvão ou elétricas

Romaria a pé. Ônibus pode buscar aqui?

Romarias a pé ou de bicicleta não são proibidas, mas também não são

recomendadas. Todo e qualquer tipo de aglomeração deve ser evitado.

Ônibus não pode acessar o Santuário para buscar os peregrinos.

Romaria a cavalo

Orientamos a adiar romarias a cavalo nesta época do ano. O tempo está seco e

quente, o que é prejudicial ao animal. Além disso, há restrições de circulação

pela cidade.

Também é importante orientar que romarias a cavalo só podem ser feitas com a

emissão do GTA na cidade de origem e prévio agendamento.
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Basílica Velha

Celebrações:

Sábados (3 e 10): novena das 15h

Domingos: (4 e 11): novena das 15h

Segunda a sexta (5 a 9): novena das 15h

12 de outubro: 7h (missa das crianças), 12h (Ângelus e missa), 15h (Consagração Solene e

bênção do Livro dos Devotos)

Visitação:

Liberada apenas a visitação à Imagem: 17h às 19h
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Santuário Nacional

Celebrações:

3 a 11: 19h (Novena Solene)

12 de outubro: 9h (Missa Solene), 18h (Missa de encerramento da Festa)

Visitação (igreja):

3 a 11: 5h às 17h

12 de outubro: 12h às 17h

Visitação (Imagem de Nossa Senhora, com limite de 50 pessoas por vez):

3 a 10: 5h às 21h

11: abertura às 5h com fechamento às 21h do dia 12 de outubro

Bênçãos (Tribuna Bento XVI):

De segunda a sexta: 8h, 9h, 10h30, 12h, 14h, 16h.

Nos finais de semana e dia 12: a cada meia hora.
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Horários do subsolo durante Novena e Festa
Segunda a sexta-feira: 8h às 17h
Sábado: 6h às 18h
Domingo (Dia 04/10): 6h às 17h
Sábado (Dia 10/10): 6h às 19h
Domingo (Dia 11/10): 5h às 19h
Segunda-feira (Dia 12/10): 5h às 18h

Horários de Batizado
Segunda sexta: 10h e 15h
Sábado, domingos e feriados: 9h, 10h30, 12h, 13h30, 15h




