Festa e Romaria virtual

PROGRAMAÇÃO - 2020
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
Romeiros e devotos, preparem o altar de São Francisco em suas casas para celebrarmos
juntos a Festa e Novena de Canindé 2020! O festejo e romaria acontece de modo virtual
com participação pelas mídias da Paróquia Santuário.
Conﬁra a programação:
ABERTURA DA FESTA no dia 06 de outubro, às 4h da manhã, com hasteamento das bandeiras e Celebração Eucarística. E às 19h acontecerá a Live em prol da Festa de São Francisco das Chagas. (sem a presença de público)
HORÁRIOS DAS MISSAS
6h - Missa na Basílica, transmitida pelo rádio
9h - Missa na Basílica, transmitida pela internet e pelo rádio - conﬁra ainda nessa programação os nossos canais de transmissão ao vivo. (celebrações sem a presença de público)
NOVENA, de 07 a 15/outubro - Às 18h, na Basílica de São Francisco.
(sem a presença de público)
VIA-SACRA VIRTUAL: De 07 a 15/outubro, às 5h da manhã, com transmissão, ao vivo, da
Basílica. Reze conosco, em sua casa, a via-sacra do Santuário!
(sem a presença de público na Basílica)
BATIZADOS: Todos os dias, às 10h e às 15h, na Igreja de Nossa Senhora das Dores. (Sem
a presença de convidados, apenas pais e padrinhos). Obs.: Os batizados só serão realizados
com a apresentação do documento de autorização do seu respectivo pároco.
PEDIDOS DE ORAÇÕES: Envie-nos seu pedido de oração para a missa e novena, pelo nosso
site: santuariodecaninde.com. Estaremos juntos em oração!
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Festa e Romaria virtual

PROGRAMA MOMENTO FESTA 2020, de 07 a 15/Outubro, às 17h, ao vivo, com transmissão
pelas mídias da Paróquia Santuário.
MISSA SOLENE: Dia 16/outubro, às 10h, na Quadra da Gruta, transmitida pela Rede Vida
de Televisão e através de nossas mídias: canal no Youtube (Santuário de Canindé – Núcleo
Televisivo NTS), pelo Facebook (Santuário de São Francisco das Chagas) e sintonizando em
nossas emissoras de rádios (São Francisco AM 1.240Khz e Santa Clara FM 106,3Mhz).
(celebrações sem a presença de público na Quadra da Gruta)
ARRIAMENTO DAS BANDEIRAS: Dia 17/outubro, às 12h, no patamar da Basílica, transmitida pelas mídias. Neste dia do Arriamento das Bandeiras, acontecerão missas nos seguintes
horários: 6h, 9h. (sem a presença de público)
AGENDA DAS LIVES EM PROL DA FESTA
DE SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS DE CANINDÉ 2020:
17/Set – Às 19h (No Dia das Chagas de São Francisco)
06/Out – Às 19h (No dia da Abertura do festejo)
11/Out – Às 19h (Após a Novena na Basílica)
16/Out – Às 19h (No dia do Encerramento da Festa)
(Lives sem a presença de público)
NOSSAS MÍDIAS DE TRANSMISSÃO, AO VIVO:
Site portal: santuariodecaninde.com
Canal no Youtube: Santuário de Canindé – Núcleo Televisivo NTS
Instagram: @santuariocanindece
Facebook: Santuário de São Francisco das Chagas
Romeiros e devotos, preparem o altar de São Francisco em suas casas
para celebrarmos juntos a Festa e Novena de Canindé 2020!
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