


Crostarosa, uma italiana contemporânea de Santo Afon-
so Maria de Ligório, que fundou a Ordem do Santíssimo 
Redentor, conhecida como Congregação das Irmãs Re-
dentoristas. 

Padre Ivo nos fala da importância da mobilização e 
da união para alcançar um objetivo, Pe. Assis destaca a 
modernidade da parábola do fi lho pródigo. 

Nosso informativo traz ainda informações e fotos so-
bre a 4ª edição da Romaria do Terço dos Homens à Ba-
sílica, que aconteceu no dia 19 de junho. Foi lindo ver 
todos os aqueles grupos de homens rezando aos pés de 
Nossa Senhora, sob o olhar carinhoso de São Geraldo. 

Esperamos contar com sua presença durante a Oita-
va. Você, devoto, é que faz esta festa a cada ano mais 
bonita e mais fervorosa. Nós, Missionários Redentoristas, 
aguardamos todos de braços abertos. E viva São Geral-
do Majela!

Já estamos em contagem regressiva para nossa Oi-
tava de São Geraldo 2016. Neste ano, nossa festa 
acontecerá entre os dias 27 de agosto e 4 de setem-

bro. Tempo forte na fé, reunindo milhares de devotos aos 
pés do Santo Protetor das Mães. O tema escolhido para 
2016 se conjuga com o Jubileu da Misericórdia, procla-
mado pelo Papa Francisco no ano passado e que se es-
tende até novembro. 

E quem melhor para exemplifi car a misericórdia de 
Deus em sua vida do que São Geraldo Majela, o santo 
que teve nas obras de misericórdia o ponto forte de sua 
espiritualidade, cuidando dos pobres, dos excluídos, dos 
doentes? Um modelo de misericórdia aos que, muitas 
vezes, o caluniaram e pelos quais não guardou rancor. 

Além da programação completa de nossa Oitava, o 
Informativo A Caminho com São Geraldo traz neste mês 
um artigo sobre a beatifi cação de Madre Maria Celeste 
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OITAVA DE SÃO GERALDO 2016!

EDITORIAL
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A parábola do Filho pródigo 
reinterpretada. Hoje, estu-
diosos da Bíblia abrem nova 

pista de leitura, vendo na parábola 
a tragédia de um pai que, apesar de 
seu incrível amor aos fi lhos, não está 
conseguindo a união da família. Esta 
seria a tragédia de Deus, na visão de 
Jesus ( Pagola, “O Caminho aberto 
por Jesus” ).

Vejamos o enredo desta tragédia. 
O fi lho mais novo é o provocador da 
cena: como que dando por morto o 
pai, pede-lhe sua parte na herança; 
quer ser livre, sem a tutela da famí-
lia. O pai, respeitando a liberdade do 
fi lho, atende-o. O fi lho desgarra-se, 
então, para uma terra longínqua... 
Após anos de ilusória liberdade, dis-
sipando seus bem em orgias, fi ca na 
miséria. Humilhado, cai em si. Arre-
pendido, resolve voltar para casa, 
onde era feliz! O pai, que sempre o 
esperava de volta, corre a seu en-
contro, de braços abertos e promove 
uma grande festa familiar.

Aqui entra em cena o fi lho mais 
velho: não aceita participar desta 
festa para aquele que tanto aborre-
cera a família. É que ele ainda não 
aprendera do pai o amor gratuito e 
misericordioso! O pai vai também a 
seu encontro, dialoga com ele sobre 
o procedimento do irmão, convida-o 
a entrar na alegria da festa familiar e 
o espera.

A parábola faz-nos voltar a aten-
ção para a comunidade humana atu-
al, que insinua uma verdadeira tragé-
dia de Deus, que quer a humanidade 
uma família humana unida! E o que 
vemos? Lares desfeitos, povos na 
miséria e na fome, religiões comba-
tendo religiões  em nome de Deus, 
etc. Diante desta verdadeira tragédia, 
precisamos voltar a atenção para 
nossa parte de responsabilidade: o 
Reino é obra de Deus, instalado na 
terra num processo dinâmico em di-
reção a uma plenitude que transcen-
de este mundo. É obra de salvação 
da humanidade, benefício do próprio 

“Os teólogos 
durante séculos 

elaboraram 
discursos 

profundos sobre 
Deus, mas não é 
esta metáfora de 

Jesus ainda hoje a 
melhor expressão 
de seu Mistério?”

 
( Pagola, O Caminho

aberto por Jesus )

homem, daí a indispensável partici-
pação humana. 

Tendo a participação humana, 
o processo do Reino está sujeito a 
retrocessos e fracassos aqui e ali, o 
que o torna lento. 

A missão do discípulo de Jesus 
é introduzir o caminho do amor gra-
tuito e misericordioso do Pai, aberto 
por Jesus, iluminado pelo Espírito 
Santo, explicitado na parábola.

Pe. Jesu Assis, C.SS.R.

A TRAGÉDIA DE UM PAI
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Foi numa tarde de domingo de 
março! Tarde que caminhava 
para o horizonte frio de maio!

Assentados na grama na entra-
da do Ginásio local, um grupo de 
mães e pais de Lagoa dos Patos, 
moradores da Vila (casas populares 
à entrada da cidade) se reuniu para 
conversar e se organizar na luta por 
mais vida para seus fi lhos ( e para si 
mesmos!)

A conversa girou em torno de fa-
tos e pessoas achacadas de muitas 
doenças, sobretudo, vermes!

Lemos - pra começo e conversa- 
a memória das misericórdias de Je-
sus para com as pessoas enfermas, 
na narrativa de Marcos: 

“Jesus os discípulos atravessa-
ram o lago e chegaram à terra de 
Nazaré, onde amarraram o barco na 
praia. Quando saíram do barco, o 
povo logo reconheceu Jesus. Então, 
correndo, por toda aquela região, 
eles traziam os doentes em camas  
e os levavam para o lugar onde sa-
biam que Jesus estava. (Mc. 6,53-
56)

Fizemos muitos comentários!... 
Enquanto íamos acertando quais 

os passos seriam dados, o pessoal 
ía chegando, não faltando a curio-
sidade das crianças! Conversamos 
muito e, por fi m, fi cou combinado 

TOMANDO O
PARTIDO DA VIDA

que o ataque aos vermes se faria a 
partir da última rua do bairro.

O remédio discutido, negociado 
e explicado,  foi apenas sementes 
de abóbora, de mamão e galhos de 
mastruz. Duas das mães se encarre-
garam de preparar o medicamento, 
com auxílio de outros e os reparti-
riam entre as crianças de uma das 
ruas das casas populares, passando 
depois para outras ruas e casas!

Terminamos com uma pequena 
refl exão baseada no livro “Abra a 
porta”(Nº 509):  Saúde, dom e tare-
fa. Foi uma preparação singela, mas, 
efi caz, para enfrentarmos a luta con-
tra o Dragão, que tenta sempre en-
golir o fi lho da Mulher, nas pessoas 
de nossas crianças e nossas Mães.”

P.e Ivo, C.SS.R.
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      Graça
Alcançada

Queridos sacerdotes e irmãos, paz e 
bem!

Venho agradecer e louvar a Deus 
misericordioso a intercessão gloriosa de 
São Geraldo Majela em minha vida.

Sou devota deste anjo  da paz com 
toda a minha família.

De maneira especial, venho hoje 
agradecer a minha cura, que através de 
sua novena gloriosa, alcancei de Deus!

Fui diagnosticada com uma lesão 
grau II(carcinoma) no colo uterino, o qual 
me deixou arrasada, mas com fé e muita 
esperança, supliquei com fé e até com 
lágrimas a minha cura, conforme a san-
ta vontade de Deus. E sempre dizia que 
São Geraldo era o meu médico e fui sub-
metida a uma cirurgia de histerectomia  
total e tudo foi muito bem. Os resultados 
da  biopsia saíram e para a honra e glória 
de nosso Senhor Jesus Cristo, nenhum 
sinal de malignidade foi encontrado  e 
estou curada graças  a este nosso tão 
grande amigo São Geraldo Majela!

Glória a ti Senhor Jesus! Obrigada 
mãezinha e todos os anjos e arcanjos!

Rosilene Pereira  Nunes Barbosa
Anápolis/GO 

Se você teve uma graça alcançada 
por intermédio de São Geraldo, 

escreva para a gente:
Informativo

“A Caminho com São Geraldo”
Seção Graça Alcançada
Basilica de São Geraldo

Praça do Santuário, 60 - Centro
CEP: 35790-000 - Curvelo (MG)

Ou acesse nosso site, na 
Seção Interatividade: 

www.basilicasaogeraldo.org.br
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DIA 27 DE AGOSTO – SÁBADO
“Eterna é a sua misericórdia” (Sl 136)
(Participação especial da Paróquia Bom Jesus).

5h – Alvorada. Repique de sinos. Carreata de tá-
xis, seguida de bênção para os taxistas. 

7h – Missa na Basílica. 
12h – Repique de sinos e fogos. 
15h – Missa para os idosos e doentes na Basílica. 
16h às 18h - Show com Frajola e Mariola; participação 

especial do Geraldinho (Nas barraquinhas de 
São Geraldo).

17h – Grande cortejo de veículos. Saída do Posto 
Denise I. 

19h – Abertura da Oitava. Missa presidida pelo Pe. 
Lindomar Boaventura Campos, Pároco da 
Paróquia Bom Jesus. 

PROGRAMAÇÃO DA

OITAVA DE SÃO GERALDO / 2016
TEMA GERAL: SÃO GERALDO E A MISERICÓRDIA DE DEUS

20h30 – Apresentação da Banda O Pancadão – Os 
feras do forró (Nas barraquinhas de São Ge-
raldo). 

DIA 28 DE AGOSTO – DOMINGO
“Lembra-te, Senhor, da tua misericórdia e do teu 
amor, pois eles existem desde sempre” (Sl 25/24,6)

(Participação especial da Paróquia Santo Antônio e dos Clubes de 
Serviços de Curvelo – Rotarys e Lyons).

7h/9h/11h – Missas na Basílica. 
19h – Missa na praça, presidida pelo Pe. Elberth 

Antônio Fernandes Tolentino, Pároco da Pa-
róquia Santo Antônio. 

20h30 – Apresentação da Banda Omnis (Nas barra-
quinhas de São Geraldo).

PREGADORES: 
Pe. Vinícius Geraldo Ponciano, C.Ss.R., Província Redentorista de São Paulo

Dom Darci José Nicioli, Arcebispo da Arquidiocese de Diamantina
Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R., Província Redentorista MG-RJ-ES

                                                  
ANIMADORES: 

Ir. José Domingos de Vasconcelos, C.Ss.R., Província Redentorista MG-RJ-ES
Ir. Alan Patrick Zuccherato, C.Ss.R.,  Província Redentorista de São Paulo
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DIA 29 AGOSTO – 2ª FEIRA
“É Ele quem perdoa as tuas culpas e cura todas as 

tuas enfermidades. É Ele quem resgata a tua vida do 
túmulo e te enche de graça e ternura

(Sl 103/102, 3-4)
(Participação especial da Paróquia Imaculada Conceição,

das Mães e de seus fi lhos). 

6h – Terço da Aurora. 
7h/15h – Missas na Basílica.
19h – Missa na praça, presidida pelo Pe. Carlos 

Dupin, Pároco da Paróquia Imaculada Con-
ceição. 

20h30 – Apresentação Banda Garota Baladeira (Nas 
barraquinhas de São Geraldo).

DIA 30 DE AGOSTO – 3ª FEIRA
Deus é amor (1Jo 4,8.16)

(Participação especial dos Movimentos, Associações,
Ministérios e Pastorais da Basílica de São Geraldo;

Coral Lírico São Geraldo; Motociclistas).

6h – Terço da Aurora. 
7h/15h – Missas na Basílica. 
9h30 – Visita das escolas à Basílica.
18h – Concentração dos Motociclistas na Praça da 

Estação. 
18h30 – Motociata com a imagem de São Geraldo 

para a Praça da Basílica. 
19h – Missa na praça, presidida por Dom Darci José 

Nicioli, C.Ss.R., Arcebispo de Diamantina 
20h30 – Show com a Banda Pé de Meia (Nas barra-

quinhas de São Geraldo).

DIA 31 DE AGOSTO – 4ª FEIRA
“Sede misericordiosos, como o vosso Pai é 

misericordioso” (Lc 6,36) 
(Participação especial da Paróquia Santo Antônio de Inimutaba).

6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica. 
9h30 – Visita das escolas à Basílica. 
19h – Missa na praça, presidida pelo Mons. Renato 

da Conceição Silva, Pároco da Paróquia de 
Santo Antônio de Inimutaba.  

20h30 – Apresentação: Markus Kalieu (Nas barraqui-
nhas de São Geraldo).

DIA 01 DE SETEMBRO – 5ª FEIRA
“Não devias também ter piedade do teu 

companheiro, como eu tive de ti?” (Mt 18,33) 
Dia da Caridade 

(Participação especial da Paróquia São Judas Tadeu, dos alunos e 
professores das Faculdades de Curvelo e do Terço dos Homens das 

Paróquias de Curvelo). 

6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica. 
18h30 – Procissão com a imagem de São Geraldo, 

saindo da FAC (Faculdade de Administração 
de Curvelo).

19h – Missa na praça, presidida pelo Pe. Renato 
Diniz Magalhães Filho, Pároco da Paróquia 
São Judas Tadeu. 

20:30h – Cantina Italiana e Show com Fabinho (Nas 
barraquinhas de São Geraldo).

DIA 02 DE SETEMBRO – 6ª FEIRA
“Sua misericórdia alcança de geração em geração 

aqueles que o temem” (Lc 1,50) 
(Participação especial da Paróquia Sagrada Família e dos padeiros).

6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica. 
19h – Missa na praça, presidida pelo Pe. José Le-

onardo Silva Lopes, Pároco da Paróquia Sa-
grada Família.

20h30 – Apresentação Academia Transforma (Nas 
barraquinhas de São Geraldo)

24h – Saída da 4ª Cavalgada Noturna de Jataí e 
Saco Novo à Basílica de São Geraldo.

DIA 03 DE SETEMBRO – SÁBADO
“Felizes os misericordiosos,

porque alcançarão misericórdia” (Mt 5,7)
(Participação especial do Instituto Secular das Cooperadoras da 

Família, da Comunidade Católica Palavra Viva,
dos Religiosos(as) e do Geraldinho).

6h – Acolhida da Cavalgada Noturna de Jataí e 
Saco Novo. 
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7h/15h – Missas na Basílica. 
12h – Leilão de gado. 
16h – Consagração das crianças a São Geraldo (na 

Basílica).
18h30 – Procissão com a imagem de São Geraldo, 

saindo da Comunidade das Cooperadoras 
da Família, em direção a praça da Basílica. 

19h – Missa Vocacional, presidida pelo Promotor 
Vocacional da Província MG-RJ-ES, Pe. Bru-
no Alves Coelho, C.Ss.R.

20h30 – Apresentação da Banda Show Comel (Nas 
barraquinhas de São Geraldo).

DIA 04 DE SETEMBRO–DOMINGO
São Geraldo e a Misericórdia de Deus. 

5h/7h/9h/11h/15h - Missas
Logo após a Missa das 15h: Solene Procissão com a 
imagem de São Geraldo. 

Obs.: 1) Neste dia, na Basílica, haverá atendimento 
individual de confi ssões das 7h às 14h30.

 2) A Missa das 11h será transmitida pela TV 
Horizonte de Belo Horizonte, e a das 15h 
pela TV Aparecida.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1. No dia 27 de agosto, ao meio-dia, cada família solte um 

foguete em honra de São Geraldo e reze uma Ave Ma-
ria pelo bom êxito da Oitava de São Geraldo.

2. Atendimento individual de confi ssões durante a Oitava 
na portaria da residência dos Missionários Redentoris-
tas. Horários: das 8h30  às 11h; das 14h30 às 17h e 
das 19h às 22h. 

3. As barraquinhas de São Geraldo funcionarão durante a 
Oitava, após a Missa das 19h, e no dia 04, domingo, 
funcionarão o dia todo. No dia 4, a partir das 10h, ha-
verá música ao vivo, com Márcio Lobão. 

4. Visite a Sala das Promessas, onde cada foto é uma his-
tória de gratidão. “É pena que a nossa fé em São Geral-
do não pode ser fotografada, mas ela está sempre em 
nossos corações”. 

5. Visite, no Salão São Geraldo, a Tenda Vocacional, dos 
dias 27/agosto a 04/setembro, para obter orientações 
sobre as vocações sacerdotais, religiosas e leigas. 

6. Visite, no Salão São Geraldo, a Exposição
sobre o cinquentenário de elevação
do Santuário de São Geraldo à Basílica,
dos dias 27/agosto a 04/setembro.

7. O Tríduo e a festa de outubro
acontecerão nos dias:
13, 14, 15 e 16/outubro/2016.

Basílica de São Geraldo
Praça do Santuário, 60 - Centro - 35790-000 - Curvelo - MG

Fone: (38) 3721-7955 - E-mail: basilicasaogeraldo@hotmail.com
www.basilicasaogeraldo.org.br



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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No dia 18 de junho de 2015 foi 
realizada em Foggia-Itália, a 
Beatifi cação da Madre Ma-

ria Celeste Crostarosa (1696-1755), 
considerada “mãe espiritual” dos 
redentoristas. Maria Celeste é uma 

mística do século XVIII, ainda pouco 
conhecida, mas ela foi contemporâ-
nea e amiga de dois grandes santos, 
bastante conhecidos entre nós: San-
to Afonso Maria de Ligório, doutor da 
Igreja e fundador da Congregação do 
Santíssimo Redentor, e do irmão re-
dentorista, São Geraldo Majela. Em-
bora não tivesse estudado ou sido 
teóloga, e tenha escrito apenas para 
falar sobre sua vida espiritual, seus 
escritos revelam uma vida de íntima 
comunhão com Jesus, a quem cha-
mava de “Amigo bem-amado”. Ce-
leste foi uma mulher forte, era fi rme 
nas decisões, entusiasta e decidida, 
num tempo em que as mulheres 
eram desvalorizadas pela sociedade, 
e pouco consideradas também pela 
Igreja. Certamente, o seu exemplo de 
fé e sua espiritualidade precisam ser 
repropostos para nossos dias e para 
todos os cristãos.

Recordemos brevemente alguns 
traços biográfi cos. Júlia Crostarosa, 
nome que recebeu no batismo, nas-
ceu em Nápoles, em 31 de outubro 
de 1696. Era a décima de doze fi lhos 
de uma família cristã e nobre, de alta 
magistratura. Era uma criança nor-
mal, gostava de brincar e conviver 
com seus irmãos, e apreciava ler a 
vida dos santos. Em 1718, aos vin-
te e um anos de idade, entra para 
o Carmelo de Marigliano, juntamen-
te com sua irmã mais velha, Úrsula, 
onde faz sua profi ssão religiosa em 
1719. Mas, Deus reservava para 

VIVA MEMÓRIA
DO REDENTOR



“Reconhecer que a experiência da misericórdia de Deus é o vínculo que 
nos une, implica que devemos fazer com que a misericórdia se torne sempre 

mais o critério das nossas relações recíprocas. A própria misericórdia nos 
l iberta do peso de um passado marcado por confl i tos e nos permite de nos 

abrir ao futuro rumo ao qual o Espírito Santo nos guia”. 
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Júlia, um caminho todo especial, 
pois cada vez mais, Cristo vai con-
duzindo-a para Ele, no interior de si 
mesma. Celeste vai se abrindo pro-
gressivamente ao mistério de Cristo 
e crescendo na vida espiritual. Por 
conta dos problemas de ingerência 
e desmandos vividos pelas religiosas 
e a proprietária do Carmelo de Mari-
gliano, o Bispo aconselhou a fechar 
o Mosteiro e que as religiosas procu-
rassem outro lugar para viver. Assim, 
Maria Celeste resolve ingressar no 
Mosteiro de Scala, que era dirigido 
pelo Pe. Tomás Falcóia. Em 1724, 
Celeste toma o hábito das Visitan-
dinas, e recebe o nome de Ir. Maria 
Celeste do Santo Deserto.

Em 25 de abril de 1725, Ir. Maria 
Celeste, no silêncio da oração perce-
be como experiência forte de fé, que 
Deus deseja uma nova família religio-
sa na Igreja, que fi zesse presente no 
meio da humanidade a expressão do 
Amor que Ele tem por seus fi lhos. 
Compreendeu que um novo Instituto 
seria fundado por seu intermédio, e 
que as Regras e leis que nele se de-
via observar, seriam uma “imitação” 
da vida de Jesus.  Sem perder tem-
po, Irmã Maria Celeste escreveu as 
Regras como o Senhor colocara em 
seu coração. É neste momento, que 
Maria Celeste se encontra com Afon-
so de Ligório, que investigou suas 
revelações e propostas, e compre-
ende que a fundação da Ordem do 
Santíssimo Salvador (mudada poste-

riormente para Ordem do Santíssimo 
Redentor) era obra de Deus. No dia 
13 de Maio de 1731, dia de Pente-
costes, foi fundado o novo Instituto. 
Paralelamente ao surgimento da Or-
dem do Santíssimo Redentor, Santo 
Afonso fundou, em 1732, a Congre-
gação do Santíssimo Redentor. Mas 
a vida de Madre Celeste foi também 
duramente provada, sempre cheia de 
sofrimentos e difi culdades. Por conta 
dos problemas com Dom Falcoia e 
a comunidade, foi expulsa do mos-
teiro de Scala. Posteriormente, vai 
para Foggia, onde dia 09 de março 
de 1738,    fundou um  Mosteiro, no 
qual foi possível viver de acordo com 
a Regra que lhe foi inspirada pelo 
Senhor. Em Foggia, Maria Celeste 
mantém grande amizade com São 
Geraldo que era diretor espiritual do 
Mosteiro. Faleceu em Foggia, em 14 
de setembro de 1775. Seu processo 
de beatifi cação foi reaberto em 1987, 
depois de um conturbado processo. 

A expressão “viva memória” é 
uma palavra-chave para compreen-
der a espiritualidade e o carisma da 
Beata Maria Celeste Crostarosa. Dife-
rentemente da proposta da imitação 
de Cristo, Maria Celeste propõe um 
outro caminho, mais dinâmico, para 
o seguimento de Cristo  Redentor. 
“Viva memória” não se trata de uma 
cópia ou uma reprodução mecânica 
da vida de Cristo, mas de um pro-
cesso de verdadeira transformação 
pessoal em Cristo: “É um proces-

so constante e dinâmico, pela qual 
a pessoa é mudada interiormente, 
gradualmente despida do falso eu, 
de modo a revelar o Cristo que nela 
habita”. De acordo com Maria Celes-
te, este processo gradual e dinâmico 
de transformação é conduzido pelo 
Espírito Santo, e embora pessoal, 
deve ser vivido comunitariamente, 
isto é, vivido em e na Igreja. Ser “viva 
memória” é testemunhar com a vida, 
por palavras e ações, a gratuidade 
do amor redentor de Deus, aberto 
a toda humanidade. Portanto, não 
é privilégio ou missão somente dos 
padres e religiosos, mas de todo cris-
tão. Pelo batismo, todos nós somos 
chamados a nos tornar “memórias 
vivas”, recordação dinâmica e criati-
va do amor redentor de Deus encar-
nado em nossa história. 

Fr. Rodrigo Costa Silva, C.SS.R
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A comunidade Missionária 
Redentorista de Curvelo 
mantém viva uma Escola 

Bíblica, intitulada Escola Bíblica de 
São Geraldo, que engloba as cin-
co paróquias de Curvelo e cidades 
vizinhas. A Escola funciona um do-
mingo por mês, no horário das 8h 
às 17h. Com almoço e lanche no 
local, com uma média de 70 pes-
soas, sendo a maioria lideranças 
das paróquias.

Com uma metodologia sim-
ples e profunda, quem assessora 
o grupo de estudo bíblico é o se-
nhor João Batista Silva, velho co-
nhecido da Província. Ele segue a 
orientação do Centro de Estudo 
Bíblico (CEBI) e consegue irrigar a 
cabeça do povo com a Boa Notícia 
do Reino, levando-o a fazer a lei-
tura libertadora da Bíblia e abrindo 
caminho para o engajamento nas 
pastorais das comunidades onde 

mora. Vale destacar que a frequên-
cia não diminui; ao contrário, cada 
encontro somos obrigados a fazer 
novas inscrições.

O assessor João Batista explica 
que dividiu a Bíblia em 15 etapas e 
cada mês trabalha com uma fase. 
A ideia é estudar a Bíblia do Gê-
nesis ao Apocalipse dentro de 15 
meses.

O Missionário Redentorista, Pe. 
José Carlos, C.Ss.R. acredita que 
“a contribuição da comunidade 
Missionária Redentorista é grande 
no sentido de abrir caminhos para 
a fermentação evangelizadora de 
toda a cidade e região”.

ESCOLA BÍBLICA:
APRENDENDO COM A PALAVRA DE DEUS

02/07  Geraldo Rocha de Oliveira       
03/07 Adriana Soares Fonseca    
03/07 Luciana Marques Ribeiro  
03/07 Silvana Leite Araújo                               
04/07 Gilcineia Aparecida dos Santos     
04/07 Maria Luiza Franco Sá                                   
04/07 Izabel Marques das Neves 
05/07 Durval Dias da Silva Filho                        
05/07 Leila Aparecida Satoné                                   
06/07 Ana Lucia Stiegert           
06/07 Carmem Helena Pereira de Oliveira        
06/07 Domingas Quirino da Fonseca                      
06/07  Raimunda Pereira Leite                            
06/07 Zelia Alves de Oliveira                 
07/07 Ester Coelho Nunes Ferreira         
07/07 Maria Aparecida Ascendino 
07/07 Maria Raimunda de Araújo Mendes 
07/07 Juvercina Augusta                                                
08/07 Elza Francisco Braga                                   
08/07 Marilea Braga Ricardo                
08/07 Vagner José Guedes                                 
09/07 Alzira Alves de Lima Silva  
09/07 Judercina Oliveira                    
10/07 Ana Maria do Espírito Santo Teixeira 
10/07 Antônia Rodrigues da Silva Lemos           
10/07 Claudina Rodrigues da Silva              
10/07 Luzia Costa de Carvalho        
10/07  Terezinha Pinto Silva                                   
11/07 Diva César De Freitas Franco                    
11/07 Edna Eliana Corrêa                                         
11/07 Fátima Maria Alvares Souza                      

11/07  Nelson Pio Zeferino                                     
12/07 Alberto Vaz da Silveira      
12/07 Geraldo Gomes Arrieiro
13/07 Aparecida Profeta Caetano Faustino 
13/07 Maria do Rosário Ferreira Mota 
13/07 Neide de Paula Pinto     
14/07 Edite Rodrigues da Silva                        
14/07 Jose Rodrigues da Costa 
14/07 Lúcia Helena da Silva Cordeiro                    
14/07 Maria Lucia Souza Almeida                    
15/07 Antônio Roberto Pinheiro                         
15/07 Maria Luiza Espindola                  
16/07 Enedina Simões                                    
16/07 Maria Aparecida da Silva 
16/07 Maria do Carmo Ferreira Costa 
16/07 Maria do Carmo Oliveira                         
16/07 Mário Ferreira Resende                             
19/07 Vicentina de Paula Moreira                          
17/07 Luiza Custodia da Veiga        
17/07 Mario Ferreira 
17/07 Conceição de Jesus                                             
17/07 Geraldo Magela Leite                         
17/07 Raimundo Alcides de Oliveira         
19 /07  Elida Senna Diniz Pinto               
19/07 João Lazaro de Souza                                   
19/07 Paulo Cesar de Araújo                                
20/07 Anete Conceição Dda Fonseca   
20/07 Maria Eni de Jesus Silva                                
20/07 Maria Ferreira da Cruz              
20/07 José Maria Cardoso                                        
20/07 Selma Maria Amaral Pizani      

21/07 Ana Aparecida Aguiar   
21/07 Geraldo Soares Meira                            
21/07 Raimundo Alexandre de Miranda             
22/07 Ronildo Flávio da Silva                         
23/07 Maria Zulma Gonzaga                                            
23/07 Margareth Maria Santos                   
23/07 Sidclei Hudson Guimarães Rocha          
24/07 Amanda Célia Santos                                  
24/07 Eunice Gonzaga de Oliveira 
24/07 Ester Gurgel do Amaral                                  
24/07 Joaquim Antônio Dos Santos     
25/07 Conceição Aparecida Diniz Leite          
25/07 Geralda Parreiras Viana                      
25/07 Marlene Maria Carolina de Oliveira  
25/07 Nazira de Almeida Pereira          
25/07 Zenaide Francisca da Rocha                      
26/07 Antônia de Fátima Costa                           
26/07 Helena Maria Moreira Pena                      
26/07 José Ladislau de Azevedo                           
26/07 Raimunda Moreira da Rocha    
27/07 Maria Eunice Ferreira de Paiva     
27/07  Vanda Antônia Torres Ferreira    
27/07 Virginia Bulhões Souza                                     
27/07 Walter Drumond Alves     
28/07 Delza Gloria Pereira 
28/07 Maria Helena Meira                                             
29/07 Analice da Silva Soares                                     
29/07 Mercês de Jesus Pedra                                
31/07 Cacilda Torres Filha                                       
31/07 Geralda Pereira da Cruz   
31/07 Maria da Conceição Augusto de Freitas 

DEVOTOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE JULHO



A Basílica de São Geraldo, 
com seu grupo de Terço 
dos Homens, recebeu na 

manhã de domingo, 19 de junho, 
cerca de trinta grupos de Terços 
de diversas paróquias de Minas 
Gerais, na 4ª Romaria do Terço dos 
Homens à Basílica. Após a acolhi-
da e cadastramento, os grupos 
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QUARTA ROMARIA DO 
TERÇO DOS HOMENS
seguiram para a Praça da Basílica, 
onde foi rezado o Terço Meditado. 
Em seguida participaram da Mis-
sa em Ação de Graças presidida 
pelo reitor da Basílica, padre Paulo 
Roberto Gonçalves, C.Ss.R.. O al-
moço de confraternização nas bar-
raquinhas da Obra Social São Ge-
raldo encerrou o encontro. Neste 
momento, todas as romarias po-
dem se reunir para trocarem ideias 
e os membros se conhecerem. 

O envolvimento dos homens 
com encontro é grande e sempre 
voltam para seus lares pensando 
em retornar. A coordenação do 
Terço dos Homens da Paróquia 
São Judas Tadeu de Betim (MG), 
se mostrou satisfeita com a Roma-
ria: 
- Foi maravilhoso. No ano que vem 

com certeza voltaremos e com 
um número maior de pessoas.

O Terço da Comunidade Santo 
Antônio de Passos (MG), comparti-
lha da mesma opinião. “O encontro 
foi bonito demais, estamos acostu-

mados a ir a várias Romarias e aqui 
foi a primeira vez que viemos. Fica-
mos maravilhados e no ano quem 
vem se Deus quiser estaremos de 
volta”.

Aniversariantes de julho
16/07 - Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
23/07 - Pe. Mário Ferreira Gonçalves, C.Ss.R.
26/07 - Pe. Tarcísio Generoso da Fonseca, C.Ss.R.




