
São Paulo, 28 de junho de 2017 

 

Caríssimos Coordenadores e Membros do Apostolado do Oratório 

Salve Maria! 

 

Lamentamos ter de comunicar aos nossos caros Amigos que a já tradicional 

Peregrinação Nacional dos Arautos ao Santuário de Aparecida, neste ano não será 

realizada. 

O cancelamento deveu-se a uma série de fatores, alheios à nossa vontade, os 

quais até o último momento tentamos contornar, o que infelizmente não foi possível. 

Como todos sabem, este ano é um ano muito especial em Aparecida, devido 

precisamente às comemorações dos 300 anos. 

Em face disso, um dos primeiros problemas foi de ordem logística. Devido ao 

grande afluxo de peregrinos neste ano centenário, muitas delegações cancelaram sua 

vinda devido à grande dificuldade de encontrar reservas em hotéis, restaurantes, etc. 

Soma-se a isto, o fato de que muitas dioceses, que não costumam ir a Aparecida, estão 

organizando neste ano romarias para celebrar os 300 anos, o que aumenta ainda mais o 

número de visitantes. 

Outro fator foram as próprias comemorações do Santuário Nacional, cuja 

programação no dia 12 de agosto coincidiria com alguns horários nossos. Achamos por 

bem ceder-lhes esses horários. 

Entretanto, para os que já organizaram sua viagem a Aparecida e desejarem 

nos visitar, teremos muito gosto em recebê-los nos dias 12 e 13/8 na Basílica de Nossa 

Senhora do Rosário, em Caieiras/SP, bem como na Basílica de Nossa Senhora de 

Fátima em Cotia/SP. 

Nesses locais teremos Missas nos seguintes horários: 

Basílica Nossa Senhora do Rosário – Rua Avaí, 431 – Caieiras/SP 

 12/8 - Sábado: 17h 

 13/8 - Domingo: 8h, 9h30, 11h e 17h 

Basílica Nossa Senhora de Fátima – Rua dos Agrimensores, 183 – Cotia/SP 

 12/8 - Sábado: 12h e 17h. 

 13/8 - Domingo: 8h, 10h, 17h e 19h 

Diz um antigo ditado que “o homem propõe e Deus dispõe”. Sendo assim, 

temos a certeza de que Nossa Senhora não deixará de conceder a todos suas melhores 

graças nesse dia e que, mesmo não estando fisicamente próximos, estaremos todos, mais 

do que próximos, juntos e unidos dentro do Imaculado Coração de Maria. 

Estaremos rezando por todos e nos recomendamos também às orações de 

todos. 

Colocando-nos inteiramente à disposição para quaisquer outros 

esclarecimentos, 

Em Jesus e Maria 

A Comissão Organizadora da Peregrinação a Aparecida 

 


