
 Um grande passo em nossa jornada! 
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Etapas de uma

grande obra

SANTUÁRIO EM AÇÃO  Pe. Luiz Cláudio Alves de Macedo, C.Ss.R.

Oano vai chegando ao seu final e, neste mês, queremos voltar nosso 
olhar para a história da construção do Santuário da Mãe Aparecida. 
Neste momento em que estamos revestindo a fachada da Nave 

Norte, onde está a pedra fundamental e por onde tudo começou, façamos 
memória agradecida pois, da generosidade de gerações de devotos, podemos 
contemplar a monumental Basílica que acolhe todos que aqui vêm rezar.
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Queridos amigos  
e amigas da Família 
dos Devotos, 
estamos em 
novembro
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SANTUÁRIO EM AÇÃO

Nave Norte: Início dos alicerces em julho 
de 1955. Em 11 de novembro de 1955 come-
ça a concretagem. Concluiu-se a nave em 
outubro de 1963.

Torre: Início do alicerce a 4 de janeiro de 
1960. No dia 31 de maio foi colocada a pri-
meira peça metálica. Toda a estrutura foi 
concluída em 20 de outubro de 1963, com 
a montagem da cruz.

Cúpula: Em fins de 1964, abertura dos 
alicerces e, no início de janeiro de 1965, 
montagem e concretagem das sapatas. 
Conclusão da concretagem da esfera inter-
na: fim de outubro de 1969. A 14 de agosto 
de 1970 concluiu-se a segunda esfera e toda 
a estrutura da cúpula.

Nave Sul: Em meados de 1971 foi escava-
do o subsolo da nave e realizada a abertu-
ra dos alicerces. Término da estrutura e 
da alvenaria em setembro de 1974, sendo 
inaugurada na festa do dia 12 de outubro 
daquele ano.

Nave Leste: Em janeiro de 1974 foi esca-
vado o subsolo da nave e os alicerces ini-
ciados em março de 1974. Em 25 de agosto 
de 1976 toda a estrutura está concretada. A 
nave foi utilizada pela primeira vez na festa 
do dia 12 de outubro daquele ano.

Nave Oeste: Em novembro de 1975, aber-
tura dos alicerces e a 14 de agosto conclu-
são da concretagem de toda a estrutura da 
nave. Em setembro começou a ser utilizada 
pelo povo e foi inaugurada no dia 12 de ou-
tubro de 1977.

Capela Nordeste (Capela de passa-
gem): A laje já estava pronta desde 1960. 
Em outubro de 1978 foi iniciada a estrutura 
da capela. Ficou pronta em julho de 1979.

Com uma pequena retrospectiva, mostraremos uma grande obra        d

Torre BrasíliaNave Norte

Nave Oeste

Nave SulCúpula
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Capela Noroeste (Capela de passa-
gem): Início em junho de 1977 e término 
da estrutura em abril de 1978. A capela 
ficou pronta em dezembro de 1978.

Capelas Sudoeste e Sudeste (atu-
ais Capela do Santíssimo e Capela 
São José): No período de 1978 e 1980 
foram construídas as capelas Sudeste e 
Sudoeste. Com as obras dessas capelas 
chegou-se à conclusão de todo o conjunto 
da então chamada “Igreja Nova”. A última 
concretagem da estrutura foi a 21 de de-
zembro de 1979 e a alvenaria foi concluída 
em 14 de junho de 1980.

Os trabalhos continuaram e, aos pou-
cos, a Basílica e seu entorno foram dotados 
de toda a infraestrutura para o acolhimento 
e bem-estar dos visitantes. Recebemos o 
Papa João Paulo II, Aparecida sediou o XI 
Congresso Eucarístico Nacional. Nos anos 
seguintes houve um crescimento significa-
tivo no número de romeiros. Foi construído 
o Centro de Apoio ao Romeiro.

No final da década de 1990 iniciou-
-se o projeto de acabamento da Basílica, 
que ganhou grande impulso com o nasci-
mento da Campanha dos Devotos, a nossa 
Família dos Devotos que, hoje, constrói e 
mantém o Santuário, acolhe os milhões 
de peregrinos, evangeliza pelos meios de 
comunicação e constrói gente por meio de 
várias obras e projetos sociais.

Neste momento, em que estamos re-
vestindo a fachada Norte do Santuário 
com passagens bíblicas do Livro do Êxo-
do, fazemos parte dessa bonita história de 
amor e devoção à Senhora Aparecida. 

 Pe. Luiz Cláudio Alves de Macedo, C.Ss.R.

Muito obrigado por sua doação. 
Deus recompense sua  
generosidade!

a        de construção das várias partes do templo:

Obra da fachada Norte
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Obras de infraestrutura
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ESPECIAL  Victor Hugo Barros

arte
Evangelizar pela

“

Desde o início da Igreja, os cristãos fazem 

da arte um instrumento para promover os 

ensinamentos de Jesus Cristo. As catacumbas, 

utilizadas nos primeiros séculos para enterro 

dos mártires e fiéis, apresentam as primeiras 

expressões da arte sacra cristã

Por vários séculos as catacumbas tinham sido refúgio 
para os cristãos sepultarem seus mortos e expressarem 
sua fé, com símbolos gravados nas paredes que chegam 

a ser verdadeiras obras de arte. Nelas, através de gravuras, pin-
turas e afrescos, bem como pela utilização de símbolos, era 
expressado o desejo dos cristãos de atingirem o paraíso e, ao 
mesmo tempo, as pinturas murais constituíam elementos dos 
ritos funerários, inclusive dos enterros, ajudando a preservar 
os sepulcros”, explica o missionário redentorista e mestre em 
História da Igreja, padre Inácio de Medeiros.
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Ao visitar um templo cristão 
podemos observar que essa mani-
festação artística está presente nos 
edifícios dedicados às celebrações 
religiosas. O Catecismo da Igreja 
Católica declara que a arte sacra 
“leva o homem à adoração, à ora-
ção e ao amor de Deus Criador e 
Salvador, Santo e Santifi cador”.

Além dos relatos bíblicos, o 
conjunto composto pelas quatro 
fachadas vai apresentar o mistério 
da Santíssima Trindade, que o Ca-
tecismo da Igreja Católica defi ne 
como “o ensinamento mais funda-
mental e essencial na ‘hierarquia 
das verdades de fé’”. 

“O projeto das fachadas é Tri-
nitário”, adianta padre Rupnik. 
“Queremos manifestar a presença 
relacional do Pai, do Filho e do Es-
pírito Santo.”

Para traduzir esta catequese, 
foram escolhidos mosaicos feitos 
de diversas cores e tipos de pe-
dras. Cada um possui signifi cados 
próprios.

“Vermelho, azul e o branco 
que estão por toda a fachada são 
símbolos da Santíssima Trindade. 
Vermelho, o Pai; azul, o Filho que 
se fez Homem;  branco, o Espírito 
Santo”, detalha a doutora em Ciên-
cias da Religião, Wilma Tommaso.

A primeira fase dessa obra está 
a todo vapor, com a fi nalização da 
fachada Norte. Somente neste es-

“Não se trata de expressar qual-
quer ideia do artista, mas trata-se 
de dizer a fé da Igreja, como a Li-
turgia”, afi rma o padre Marko Ivan 
Rupnik, um dos artistas sacros 
mais infl uentes da atualidade.

O religioso é o responsável pelo 
revestimento das fachadas do San-
tuário Nacional, transformando-as 
em uma grande Bíblia a céu aber-
to. A obra dará continuidade ao 
projeto de acabamento artístico-
-arquitetônico da Basílica, iniciado 
no começo dos anos 2000.

Em Aparecida, mosaicos vão 

construir uma "Bíblia" a céu aberto

Entre os séculos IV e V, técnica dos 

mosaicos foi incorporada à arte cristã

Vermelho, azul e branco entre 

as cores mais usadas na obra

Aplicação é feita por equipe de mosaicistas 

com o trabalho e a supervisão do pe. Rupnik
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na representação das tendas que 
abrigaram a Arca da Aliança. Nela, 
Nossa Senhora está tecendo um 
pedaço do Tabernáculo. “Ela está 
ali, pois começou a tecer a carne da 
Palavra”, reitera o padre.

O revestimento das fachadas 
só pôde acontecer graças à gene-
rosidade da Família dos Devotos. 
Desde o ano de 2019, com o início 
do projeto Jornada Bíblica, além 
de auxiliar nas obras da Fachada 
Norte, os devotos recebem men-
salmente estudos bíblicos para 
estarem mais próximos de Deus 
por meio das Sagradas Escrituras.

Após a fi nalização da fachada 
Norte, a Jornada Bíblica vai con-
tinuar com o revestimento da fa-
chada Sul, que contará a Páscoa 
de Cristo. No futuro, as paredes 
das fachadas Leste e Oeste tam-
bém serão revestidas com as ce-
nas do Gênesis e do Apocalipse, 
respectivamente.

Junto com a obra, o projeto 
Jornada Bíblica também vai con-
tinuar levando a evangelização a 
partir da Palavra de Deus para a 
casa de milhares de brasileiros. 
Dessa forma, mais do que revestir 
as fachadas do Santuário Nacio-
nal, cada devoto poderá revestir-
-se da Palavra de Deus. 

paço, de 47 metros de altura, serão 
aplicados 4.000m! de mosaicos, 
que vão retratar o livro do Êxodo.

As cenas vão apresentar a li-
bertação do povo judeu do Egito, 
guiado por Moisés. Entre as histó-
rias retratadas está a passagem pelo 
Mar Vermelho (Êx 14,15–31), as pra-

gas do Egito (Êx 7-12), o recebimen-
to das tábuas da Lei (Êx 34,1-29) e a 
Sarça Ardente (Êx 3,1-7.17), que con-
terá uma representação mariana.

“A Sarça, para os Pais da Igreja, é a 
Mãe de Deus, pois ela acolheu a Cristo 
sem se consumir”, adianta o artista.

Outro detalhe que insere a Vir-
gem Maria na obra poderá ser visto 

ESPECIAL

Arte presente na Basílica traduz histórias bíblicas

Fachada Norte apresentará passagens do Êxodo

Detalhe da 

Virgem Maria 

tecendo o 

Tabernáculo

                Sarça Ardente com representação mariana
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