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Tríduo e Festa de São Geraldo
Com São Geraldo, cuidar da casa comum.

No dia 16 de outubro a Congrega-
ção Redentorista celebra a festa de 
São Geraldo Majela, o santo irmão re-
dentorista. Ele é referência e inspiração 
para a nossa juventude, pois foi um fiel 
discípulo missionário de Jesus Cristo. 
Viveu apenas 29 anos. Dedicou toda 
a sua vida aos pobres e viveu sem-
pre unido a seu querido Deus. Como 
ele mesmo escreveu, suas aspirações 
eram: “Amar muito a Deus. Estar sem-
pre unido a Deus. Fazer tudo por Deus. 
Amar tudo por Deus. Conformar-me 
sempre com a vontade de Deus e so-
frer muito por Deus”. 

São Geraldo foi um jovem bata-
lhador e passou por muitas dificulda-
des semelhantes às de muitos jovens 
de hoje. Proveniente de uma família 
pobre, seu pai era alfaiate e sua mãe 
dona de casa. Quando seu pai faleceu, 
Geraldo tinha apenas 12 anos. Nesta 
idade começou a trabalhar para sus-
tentar sua mãe e suas irmãs, pois era o 

único filho homem. Tornou-se aprendiz 
na alfaiataria da cidade, onde foi muito 
mal tratado. Também trabalhou na casa 
do bispo de Lacedônia, devido ao forte 
temperamento deste bispo, também ali 
sofreu muito. Mas São Geraldo aco-
lhia com docilidade tais sofrimentos, 
na certeza de que realizava a vontade 
de Deus. Aos 19 anos montou a sua 
própria alfaiataria, o que recebia doava 
praticamente tudo para os pobres. 

Desde criança, São Geraldo sentia-
-se chamado por Deus à vida religio-
sa consagrada. Por duas vezes tentou 
ingressar para a Ordem dos Capuchi-
nhos, mas não foi aceito por causa da 
fragilidade de sua saúde. Inicialmente 
foi rejeitado pelos redentoristas, mas 
devido à sua persistência, foi acolhido 
para um período de formação redento-
rista. S. Geraldo fez os primeiros votos 
religiosos, no 16 de julho de 1752, tor-
nando-se irmão redentorista. Viveu na 
Congregação durante três anos e três 
meses, pois faleceu no dia 16 de ou-
tubro de 1755, vítima de tuberculose. 

Que são Geraldo interceda por to-
dos os jovens, para que a seu exemplo, 
sejam também amigos de Deus e dos 
pobres.

Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo

VIVA SÃO GERALDO MAJELA!
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Tríduo e Festa de São Geraldo
Com São Geraldo, cuidar da casa comum.

17/10/2019 - Quinta-feira
“A CRIAÇAO GEME AS DORES DO 

PARTO” (Rm 8,22)

06h30 – Terço da Aurora.
07h/12/15h – Missas na Basílica. 
19h – Missa na Praça da Basílica.
20h30: Show

18/10/2019 – Sexta-feira
“AMAZÔNIA: NOVOS CAMINHOS 

PARA A IGREJA E PARA UMA 
ECOLOGIA INTEGRAL”

06h30 – Terço da Aurora.
07h/12/15h – Missas na Basílica.
18h – Celebração Penitencial para os 
casais.
19h – Missa na Praça da Basílica.
20h30: Show

19/10/2010 – Sábado
“CULTIVAR E GUARDAR A CRIAÇÃO É 

NOSSA MISSÃO”

06h30 – Terço da Aurora.
07h/12/15h – Missas na Basílica. 

16h – Na praça da Basílica, 
comemoração do dia das crianças com 
a participação especial do  Geraldinho 
e Show com Frajola e Mariola. 
18h – Celebração Penitencial para os 
jovens.   
19h – Missa na Praça da Basílica
20h30: Show

18/10/2019 – DOMINGO
COM SÃO GERALDO, CONSTRUIR 
O REINO DE DEUS A PARTIR DA 

SOLIDARIEDADE E FRATERNIDADE 

05h/07h/09h/11h – Missas na Praça 
da Basílica. 
12h – Almoço nas Barraquinhas de São 
Geraldo e Show com Márcio Lobão.
15h – Missa de Encerramento da Praça 
da Basílica e Procissão com a Imagem 
de São Geraldo.

Confissões:
8h30 às 11h e 14h30 às 17h.

Domingo
06h às 12h

A caminho com São Geraldo - Informativo da Basílica de São Geraldo 
Coordenador editorial: Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Projeto gráfico / Edição: Thiago Pereira
Revisão: Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Impressão: Silva Lara
Tiragem: 2700 exemplares
Capa: Tríduo e Festa de São Geraldo 2019

Entre em contato concosco, envie sugestões, relatos de graças e também pedidos de oração. 
Sua participação é muito importante para nós!
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No campo da educação popular, 
hoje, insiste-se muito na valorização 
do currículo oculto que cada pessoa 
carrega consigo, e que é sufocado pela 
cultura dominante, que coloca a pes-
soa numa verdadeira teia de aranha de 
solicitações, opiniões, propostas, impo-
sições. Jesus revela-se um verdadeiro 
educador: um exemplo temos no cap. 
24 de Lucas. 

... Dois discípulos, desiludidos com 
o “fracasso da cruz”, caminhavam de 
volta para casa, em Emaús. No cami-
nho Jesus ressuscitado junta-se a eles. 
“Educar é caminhar junto”. Eles não o 
reconheciam...

Jesus provoca – os: o que ides con-
versando pelo caminho? – “Educar é 
saber escutar” – um deles dá a maté-
ria para iniciar a conversa: “Jesus era 
um profeta poderoso, nossos chefes o 
condenaram à morte”... Jesus poderia 

simplesmente dizer “sou eu”... mas 
faz que não sabe do acontecido, para 
valorizar a história do povo, lembrando 
suas lutas, conquistas, fracassos, co-
meçando com Moisés, percorrendo os 
profetas, explicava-lhes o que se acha-
va escrito sobre Ele (Jesus).

A história é mestra da vida – O ver-
dadeiro educador é um profeta...

Diante de uma realidade em que 
milhões vivem numa situação escravi-
zante (miséria, doenças, analfabetismo, 
etc.), o educador não pode ser uma 
peça manipulada pelo poder dominan-
te, deve ser um elemento de transfor-
mação. 

- “Fica conosco”, foi o pedido dos 
dois, quando o desconhecido dava a 
mão para se despedir... – “Educar é 
saber cativar” – Nosso coração ardia, 
quando ele nos falava pelo caminho “... 
Jesus aceita entrar na intimidade dos 

“É eSta a vocação do homem: Ser Sujeito do proceSSo 
educativo, eStar em relação não Só no mundo, maS 
com o mundo, para tranSformá-lo.”
JESUS EDUCADOR

(edGar Silva junior)
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dois, permanecendo com eles. Muitas 
vezes os educadores são convidados 
a ficar conosco, a lutar conosco, a rei-
vindicar conosco, mas preferem não se 
comprometer. 

Estando com eles à mesa – “Sen-
tar-se com” já ensina muito, diante da 
agitação social, que dificulta o encontro 
pessoal... Jesus, voltando-se para o 
Pai, pegou o pão e depois de o partir, 
deu-o a eles. 

Foi neste momento que os dois o 
reconheceram... Uma educação ilumi-
nadora leva a uma sociedade que sabe 
partilhar o pão, que faz abrir os olhos 
diante de uma realidade de injustiças e 
miséria (Puebla).

... Levantaram-se os dois, cons-
cientizados, e imediatamente voltaram 
para Jerusalém.

Pe. Jésu Assis, C.SS.R.
Curvelo/MG

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Entre em contato pelo
WhatsApp Vocacional:
(31)99979-3523

Pastoral Vocacional Redentorista
Minas, Rio e Espírito Santo
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A música, como 
arte e cultura, faz 
parte do ser huma-
no, e sempre esteve 
presente na vida das 
pessoas e dos povos. 
É um fenômeno uni-

versal, surgindo como uma das primeiras 
manifestações do ser humano e da vida 
em sociedade. Não há povo que não tenha 
seus cantos, suas músicas e danças, seu 
jeito de celebrar as festas da vida, seus ri-
tos, sua cultura enfim. Santo Agostinho já 
dizia: “Cantar é próprio de quem ama!”

Entretanto há vários tipos de música 
e canto, dependendo da finalidade para a 
qual foi feita: música para dançar, marchar, 
relaxar, curar, brincar, ninar, trabalhar, pro-
duzir mais, música para rezar e entrar em 
contato com Deus... A música é feita de 
som, melodia e ritmo; o canto lhe acres-
centa as palavras, o texto, a mensagem, 
a poesia.

A música que nos coloca em comu-
nhão com o divino é a chamada Música 
religiosa - ela tem ligação com o religioso, 
o transcendente, o espiritual, os valores do 
evangelho e do cristianismo. Todos os po-
vos têm o sentimento religioso e buscam 
de alguma forma entrar em contato com 
a divindade, expressando-se através do 
canto e da música. Scouarnec nos inter-
pela: “Diga-me o que canta e eu lhe direi 
em que crê”, para afirmar que a música é 
expressão da nossa fé e revela os anseios 
mais profundos do coração. Assim sendo, 

a música religiosa é ampla e abrangente, 
com um caráter mais popular, e da qual 
temos vasto repertório, pois muitos com-
positores fazem esse tipo de música que 
canta a vida, os valores do evangelho, as 
virtudes, a fé... A chamada Música Sacra 
não é necessariamente litúrgica... mas 
possui um caráter religioso e teve sua ex-
pressão máxima com os clássicos, como 
Bach, Mozart e outros, sendo mais erudita, 
geralmente a vozes e muitas vezes acom-
panhada por instrumentos orquestrais; 
contém desde o Gregoriano até a polifonia 
clássica, compreendendo diversos gêneros 
e estilos. Pode ser executada na igreja ou 
fora do culto

A este respeito comenta o sacerdote 
jesuíta Thomas Lynch Cullen, em seu livro 
“Música Sacra”, da Editora Musimed: “Na 
Igreja, podemos alegrar-nos com as mu-
danças que facilitaram a maior participa-
ção e, à mesma hora, lamentar a perda de 
tanta riqueza. Mas, cantando, jamais pode-
remos esquecer estas raízes e os valores 
que constituem a mensagem comunicada 
pela música.”

A Música litúrgica tem sua raiz na mú-
sica religiosa, mas é mais restrita, porque 
tem um fim específico: acompanha as 
ações sagradas que realizamos na liturgia, 
está a serviço da Palavra, é música ritual, 
por estar em função dos ritos, das ações 
simbólicas que realizamos quando cele-
bramos o Mistério Pascal de Cristo. Por-
tanto, no dizer de Gelineau: “Na celebração 
do culto da Igreja, a proposta não é de fa-

múSica reliGioSa e múSica litúrGica

A LITURGIA NA VIDA
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zer música, mas de entrar, por meio da arte 
musical, no mistério da salvação.” Por esta 
afirmação, já se percebe que não podemos 
cantar qualquer canto na Celebração, mas 
ele deve nos ajudar a mergulhar no Mis-
tério celebrado, deve nascer da Palavra e 
do rito. Não é enfeite, mas parte integrante 
da liturgia, e assim, quanto mais ligado ao 
rito e à ação litúrgica, tanto mais litúrgico o 
canto é; quanto menos falar do que esta-
mos celebrando, tanto menos apropriado... 
Esta é a grande diferença entre a música 
religiosa e a litúrgica, e que deve ser leva-
da em conta pelos compositores e pelos 
que escolhem os cantos para a liturgia, 
sobretudo quando se trata da Celebração 
Eucarística. Quanto mais geral for o conte-
údo da mensagem, o texto do canto, tan-
to menos serve para a Liturgia, pois nela 
cada canto tem uma função própria, es-

pecífica, devendo expressar o Mistério de 
Cristo. Cantar A liturgia, mais do que cantar 
NA liturgia é o empenho da Igreja hoje, o 
que exige conhecimento, formação litúrgi-
co-musical e vivência cristã.

 “... Uma música que não é cheia de si 
mesma, mas portadora de silêncio e ado-
ração...” (Gelineau) 

Ir. Miria T. Kolling

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
Curvelo/MG

Sua habilitação perto de você!

AUTO ESCOLA

CUR ELO

(38) 3722-6823

Rua Joaquim Felício, 259
Centro - Curvelo/MG

Pç. Mauá, 200 - Centro, Curvelo/MG
(38) 3721-7799

R. Barão Rio Branco, 
209 - Centro
Curvelo/MG

(38) 3721-7611
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No próximo dia 27 de outubro, em Roma 
- IT, se realizará o Sínodo especial para a 
Amazônia. Pelo que tenho acompanhado 
das notícias veiculadas no Brasil, existe 
muita gente falando e, inclusive, se equivo-
cando sobre o que seja um sínodo e, em 
específico, este dedicado à realidade Pana-
mazônica. Sendo assim, caros amigos leito-
res, tentarei em breves linhas explicar um 
pouco sobre em aspectos gerais o que é um 
sínodo e falar um pouco sobre esta reunião 
que se realizará nos próximos dias.

O que é um Sínodo?
A palavra sínodo vem do grego syn-ho-

dos, que significa em português alguma 
coisa como “caminho/caminhar juntos”. 
Tal termo pode ser aplicado a diversas re-
alidades grupais, não somente à Igreja, que 
visem através de um encontro periódico ou 
excepcional tratar de seu caminho conjunto, 
discutindo questões e estabelecendo metas 
e estratégias conjuntas, ouvindo a todos os 
estratos que formam a globalidade da refe-
rida instituição.

No caso da Igreja, não é muito diferente. 
Periodicamente ou excepcionalmente as di-
versas realidades de Igreja, sejam as Igrejas 
particulares, as regiões metropolitanas, os 
regionais, as conferências, os patriarcados 
ou a Igreja universal, realizam seus sínodos 
para, na colegialidade, estudar e discutir 
matérias que dizem respeito à sua missão 
diante dos mais variados públicos e cultu-
ras. Trata-se de encontrar um caminho con-
junto para melhor responder às questões 
que continuamente a realidade, sempre em 
movimento, nos provoca. Sendo assim, tra-
ta-se de verdadeiro diálogo, uma coisa que 

infelizmente tem assustado a muitos nestes 
tempos estranhos em que vivemos…

Quem convoca um Sínodo?
O sínodo é convocado com bastante 

antecedência pela autoridade instituída na 
dimensão da unidade do grupo. No caso 
da Igreja, dependendo do grupo que é o 
foco deste encontro, o pároco, o bispo, o 
metropolita, o presidente da conferência, o 
patriarca ou o Papa.

Qual o caminho a ser trilhado em um 
Sínodo, ou seja, qual a metodologia?

A forma da metodologia varia depen-
dendo da matéria a ser discutida e quem o 
convoca. Mas, basicamente, é formado de 
cinco momentos: primeiro a convocação do 
sínodo estipulando datas para a realização 
das diversas etapas; depois a formação de 
uma comissão que fará a escuta de todos 
os estratos envolvidos, levando em conside-
ração, inclusive, a opinião de especialistas 
externos, preparando um “documento de 
trabalho” chamado de Instrumentum Labo-
ris; o terceiro passo consiste no estudo des-
te documento; o quarto passo é a reunião 
propriamente dita do Sínodo e a produção 
de um documento final em consonância 
com os diversos participantes; e, como úl-
timo passo, a autoridade que convocou o 
encontro produz um texto orientativo pós-
-sinodal. 

Sínodo da Amazônia, por quê?
Em 15 de outubro de 2017 quando o 

Papa Francisco convocou o Sínodo da Ama-
zônia, assim ele se expressou sobre o ob-
jetivo central do encontro: “encontrar novos 

SÍNODO DA AMAZÔNIA
APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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caminhos para a evangelização daquela 
porção do povo de Deus, em particular as 
pessoas indígenas, frequentemente esque-
cidas e sem a perspectiva de um futuro 
sereno, bem como por causa da crise da 
floresta amazônica, pulmão de fundamental 
importância para o nosso planeta”.

Diferente do que alguns possam com-
preender, o sínodo não toca somente a 
região amazônica brasileira, mas envolve 
outros países como a Bolívia, Colômbia, 
Equador, Peru, Venezuela, Guiana e Guiana 
Francesa. Toca uma parcela da população 
mundial com mais de 34 milhões de ha-
bitantes divididos em 390 grupos étnicos 
diferentes. Além do simples fator numé-
rico humano, naquela região se encontra 
mais de 20% das reservas de água doce 
não congelada do planeta e um dos macro 
biomas de fundamental importância para o 
equilíbrio da biodiversidade e, consequente-
mente, da vida no planeta. Do ponto de vista 
da fé, são muitas as comunidades que ainda 
se encontram desassistidas.

Com o tema “Amazônia: Novos ca-
minhos para a Igreja e por uma ecologia 
integral”, claramente em linha com o do-
cumento de papa Francisco Laudato Sí, a 
evangelização não vem compreendida de 
modo simplório e redutivo como um movi-
mento que se dá somente no interior das 
portas da igreja, mas se mostra muito mais 
amplo, pois o Reino de Deus é vida e vida 

em abundância para todos em todas as re-
alidades. Assim, embora o tema seja restrito 
a uma parcela geográfica, seu alcance vai 
mais além destes limites tocando questões 
fundamentais que dizem respeito ao futuro 
da vida no planeta Terra.

Resta ainda dizer que o Sínodo é ain-
da em processo. Faltam etapas importan-
tes a serem realizadas. Como em um bom 
diálogo, se escuta primeiro para depois 
chegar a decisões comuns.  O que se diz 
durante um diálogo não é nunca a palavra 
final. Expresse sua opinião e seja também 
aberto a opinião dos outros. Evite discursos 
extremistas que se prendem em criação de 
fofocas baseadas em meias-verdades ou 
visões unilaterais. Seja crítico com aqueles 
que pretendem apenas manter o confortável 
status quo tão cômodo, mas profundamente 
nocivo. E, mais importante para experiência 
pessoal de vida e fé, que reaprendamos a 
dialogar. Só os corajosos dialogam…

Pe. Maikel Pablo Dalbem, C.SS.R.

Roma/Itália

Ajude a fazer as próximas edições do nosso informativo!
Tem alguma dúvida sobre a nossa experiência de fé?
Envie sua pergunta para nós que o Padre Maikel Pablo responderá.

Envie sua dúvida por e-mail, carta ou pelo nosso site!

Acesse www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas 
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OITAVA DE SÃO GERALDO 2019
Com São Geraldo, Batizados e Enviados

A Igreja de Cristo em missão no mundo

Dom Vicente Ferreira, C.SS.R.
Bênção com a Relíquia de São Geraldo 

Pe. Ronaldo Divino, C.SS.R. - Bênção para os taxistas 

Pe. Américo e Pe. Paulo Morais, C.SS.R. 

Show com Alberto Trincanato Cantina Italiana

Saída dos ciclistas com a Imagem de São Geraldo
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Procissão de encerramento

D. Darci José, C.SS.R. presidindo a missa de encerramento.

Equipe de Trabalho

Pe. Alessando - Bahia

Romeiros visitam a imagem de São Geraldo

Pe. Nelson, C.SS.R. - Superiro Provincial

Show com Pe. Paulo Morais, C.SS.R. 

Chegada da 5ª Cavalgada Noturna de Jataí e Saco Novo

Missa de Encerramento
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

Desde muito nova comecei a par-
ticipar das ações pastorais na Ba-
sílica de São Geraldo, assim pude 
conhecer e me apaixonar cada vez 
mais pela vida deste homem sim-
ples, humilde de coração, corajoso 
e determinado em seus objetivos, e 
que viveu toda a sua vida em cons-
tante oração.
São Geraldo me inspira a fazer o 
bem, a ter um olhar diferenciado 
pelo pobre,carente não só de coisas 
materiais, mas de uma conversa 
amiga, de um abraço, de um cari-
nho. Seguindo os exemplos  de São 
Geraldo, sigo minha vida tentando 
ser presença na vida de outras pes-
soas, sendo instrumento e tentando 
fazer sempre a vontade de Deus, 
onde e como ele quiser.
Rezo e peço a São Geraldo que in-
terceda sempre a Deus por nós e 
que continue abençoando nossos 
caminhos!

Karine
MLR

Curvelo/MG

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

Envie sua resposta para:
www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas

Desde muito novo, comecei a frequentar 
a Basílica de São Geraldo, participando 
das celebrações com minha mãe, e, 
como membro da liga católica, à qual 
meu pai fazia parte e sempre me levava.
Hoje, como funcionário, me orgulho em 
zelar por essa casa, e ter como interces-
sor São Geraldo, exemplo de humildade, 
que desde menino passou por muitas 
dificuldades, mas, sempre com sere-
nidade depositou em Deus toda a sua 
confiança.
Sou testemunha viva de cada fiel que 
diariamente passa pela Basílica e rela-
ta os milagres atribuídos a São Geraldo 
em suas vidas, isso renova minha fé, na 
busca do amor, da esperança e da paz!
Como se expressa em uma canção “oh 
meu São Geraldo tú és minha luz, vou 
seguir teus passos, quero ver Jesus’’. 
Que São Geraldo interceda a Deus para 
que eu consiga ver Jesus, que é o cami-
nho, a verdade e a vida.

Marco Túlio Silva G.
Sacristão da Basílica de 

São Geraldo - Curvelo
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Desde criança sou muito devota de São Geraldo. Casei e, antes de ter meu primeiro 
filho, tive um problema e os médicos falaram que eu não poderia ter filhos.

Fiz a novena de São Geraldo e engravidei. A gravidez era de risco, podia perder o bebê. 
Fiquei a gravidez toda na cama, fiz a novena de São Geraldo durante toda a gestação. Meu 
filho nasceu perfeito e muito forte.

Quando ele estava com 5 anos, tive uma tuberculose, tive que ficar isolada e ele foi 
para casa da tia dele. Um belo dia, ele fugiu da casa da tia e foi para nossa casa, chegou 
na porta do quarto e me chamou, falando que tinha uma visita para mim la na sala.

Quando cheguei, não vi ninguém, ele então, me apontou a imagem de São Geraldo 
e falou que ele queria me visitar e pediu para eu rezar com ele o terço de São Geraldo. 
Rezamos o terço, mas antes de iniciarmos, ele conversou com São Geraldo e pediu ao 
Taumaturgo que curasse a mãe dele, porque ela não podia nem brincar mais com ele.

Dois dias depois, retornei ao médico, fiz os exames e o médico ficou impressionado 
em ver como eu melhorei tão rápido. Com dois meses, eu já estava curada!

Cinco anos depois da doença, tive o meu filho mais novo, Paulo, que também é muito 
devoto de São Geraldo. Foi também uma gravidez de risco. Graças à intercessão de São 
Geraldo, meus filhos nasceram perfeitos e hoje, são acíduos na igreja. Participamos em 
nossa paróquia, São Geraldo Magela, em BH.

O mais novo me pediu o livro da história de São Geraldo. Já sonhou e bricou com ele 
no sonho. E afirma ter visto ele aqui na sala de casa.

Só tenho a agradecer a Deus e a São Geraldo por terem me presenteado com 
esses dois tesouros. São Geraldo Magela, Rogai por nós! Salve São Geraldo!

Mirian Regina Santos Rodrigues / Belo Horizonte

GRAÇAS ALCANÇADAS

Se você teve um pedido atendido ou uma graça recebida por intercessão 
de São Geraldo, escreva-nos e relate sua experiência. 

Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br ou nos envie uma carta para 
o seguinte endereço: 

Basílica de São Geraldo
Praça do Santuário, 60 - Centro 
Curvelo/MG - CEP: 35790-000
(38) 3721-7955 |     99845-4387
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Adalberto Alves de Andrade - Curvelo/MG
Ana Cristina Diniz Monteiro - Curvelo/MG
Ana Rodrigues dos Santos - Itaúna/MG
Andrea Lopes - Curvelo/MG
Andreia Diniz Carvalho Silva - Curvelo/MG
Ângela M. Araújo Fernandes - Curvelo/MG
Antônio Carlos Castanon Mattos - Juiz de 
Fora/MG
Antônio dos Reis Diniz - Curvelo/MG
Antônio Geraldo Viana - Pedro Leopoldo/MG
Antônio Rodrigues Vieira - Curvelo/MG
Beatriz Alves Araújo - Curvelo/MG
Camila Andrade Alves - Curvelo/MG
Carlos Antônio Oliveira Santos - Curvelo/MG
Carolina Couto Pereira - Curvelo/MG
Cassio Moura Fonseca de - Curvelo/MG
Celina Aleluia Vargas - Curvelo/MG
Célio Moreira de Brito - Curvelo/MG
Cintia Lazara de Oliveira - Curvelo/MG
Cira Jose Oliveira Brandão - Curvelo/MG
Clênia Souza Viana de Farães - Curvelo/MG
Cristiane Marcelino Oliveira - Curvelo/MG
Dalva Paixão - Curvelo/MG
Daniel F. da Silva - Curvelo/MG
Danilo Miranda - Curvelo/MG
Délio Cruz - Pedro Leopoldo/MG
Diego Cardoso da Silva - Curvelo/MG
Dilcéia Gonçalves Ferreira - Curvelo/MG
Eliana Lopes Failache - Belém/PA
Elicedalva Siveli de L. - Lagoa da Prata/MG
Elza Maria Soares - Curvelo/MG
Estogeso de Jesus dos Reis - Curvelo/MG
Eva Pereira da S. Nicodemos - Belo Vale/MG

Fernanda O. Martins - Várzea da Palma/MG
Geralda Ap. Alves Sousa - Curvelo/MG
Geraldo Ivan Gomes da Silva - Curvelo/MG
Geraldo Magela de Andradre - Curvelo/MG
Geraldo Magela Lima - Curvelo/MG
Geraldo Magela Vieira - Curvelo/MG
Gilson Bueno Rodrigues - Curvelo/MG
Gilson Rocha de Melo - Sete Lagoas/MG
Gislene Mª Braz C. Souza - Curvelo/MG
Haydee Fernandes da Rocha - Curvelo/MG
Hilma Fatima de Andrade - Sobradinho/DF
Irmã Mônica de Jesus Diniz - Curvelo/MG
Isabela Ferreira Ricardo - Curvelo/MG
Ivone Mendes X. Silva - Curvelo/MG
Jane Taynara Rodrigues - Curvelo/MG
Joana Maria Xavier Silva - Curvelo/MG
Joaquim da Silva - Curvelo/MG
Jose Carlos de Araújo - Curvelo/MG
Jose Helvécio Dias - Curvelo/MG
Júlia Moura da Silva - Curvelo/MG
Júnia Matos Alves - Curvelo/MG
Jusan Coelho de Araújo - Curvelo/MG
Juvenil Gonçalves Santos - Curvelo/MG
Karine Diniz Matoso - Curvelo/MG
Leandro Silva Ferreira - Curvelo/MG
Manoel José Soares - Curvelo/MG
Marcianita Ap. Leal Silva - Curvelo/MG
Marcos Felisberto Ferreira - Curvelo/MG
Maria Adalgiza O. Monteiro - Curvelo/MG
Maria Amélia Miranda Costa - Curvelo/MG
Maria Ap. da Silva - Curvelo/MG
Maria Ap. dos Santos Meireles - Brasília/DF
Maria Ap. Soares - Curvelo/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Outubro!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Outubro!

Maria Aux. Mascarenhas Soares - Curvelo/
MG
Maria Cacilda Martins P. - Curvelo/MG
Maria da C. R. de Oliveira - Cordisburgo/MG
Maria da Piedade Barboza - Curvelo/MG
Maria das Graças de Araújo - Rio Piracicaba/
MG
Maria de Fátima - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Abreu - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Antônio Silva - Itaúna/MG
Maria dos Anjos Pereira de O. - Curvelo/MG
Maria Eva de Souza Silva - Curvelo/MG
Maria Geralda Barbosa Paixão - Curvelo/MG
Maria Geralda Ferreira Silva - Curvelo/MG
Maria Geralda Gomes Dias - Curvelo/MG
Maria Helena Silva Coura - Curvelo/MG
Maria Lara Franco da Cunha - Curvelo/MG
Maria Letícia Costa Reis - Curvelo/MG
Maria Luci Mendes Tameirão - Curvelo/MG
Maria Magela Oliveira Silva - Curvelo/MG
Maria Ribeiro de Souza - Curvelo/MG
Maria Tereza M. Martins - Curvelo/MG
Maria Terezinha de Freitas - Curvelo/MG
Marilia Dalva F. da Silva - Curvelo/MG
Marilia dos Santos Moreira - /MG
Marocas Silveira Souza - Itabira/MG
Martinez Antônio Costa - Curvelo/MG
Mauro Ozan Gomes Vieira - Curvelo/MG
Neuza Maria Borges Lima - Curvelo/MG
Neuza Maria Fonseca Alves - Curvelo/MG
Nilton Amâncio Rodrigues - Curvelo/MG
Odilon Moreira Neto - Curvelo/MG
Olavo Lopes Moura - Curvelo/MG

Pacífico Gonçalves da Silva - Curvelo/MG
Padre Carlos Antônio Pereira CMF - Rio de 
Janeiro/RJ
Paulo Henrique Lucena - Curvelo/MG
Paulo Rocha - Curvelo/MG
Ricardo Geraldo de Moura - Araraquara/SP
Rinaldo Alves de Paula - Ponte Nova/MG
Roberto de Castro - Curvelo/MG
Rogato Antônio de Souza - Belo Horizonte/
MG
Rosangela S. V. Fernandes - Belo Horizonte/
MG
Sânzio Henrique Soares - Curvelo/MG
Sílvia Batista de Morais - Votorantim/SP
Simone Rocha - Curvelo/MG
Sônia de Carvalho Lopes - Curvelo/MG
Sônia Gonçalves de Castro - Maravilhas/MG
Taiza Karla Salozon Portes Navarro - 
Muriaé/MG
Terezinha de Jesus e Souza - Curvelo/MG
Terezinha Marins Silveira - Curvelo/MG
Valdênia R. Figueiredo - Curvelo/MG
Vanilda de Pinho Tavares - Sabinópolis/MG
Vera Lúcia Correa da Silva - Curvelo/MG
Vera Lúcia Freitas Rocha - Curvelo/MG
Vera Lúcia Pereira Rocha - Curvelo/MG
Vilma de Matos - Curvelo/MG
Viviane Pereira da Silva - Curvelo/MG
Wanderson Gonçalves - Curvelo/MG
Wantuir Saraiva de Almeida - Curvelo/MG
Zenilde Pereira Leite - Curvelo/MG
Zildete G. Pereira Ascendino - Curvelo/MG
Zulma Benício Leite F. - Curvelo/MG



CONQUISTE UM AMIGO PARA SÃO GERALDO
e nos ajude a manter esta obra! Convide um amigo ou familiar para fazer parte da 

Associação dos Devotos de São Geraldo. Sua Contribuição é muito importante!
Que São Geraldo interceda a Deus por você e sua Família!

Nome: _______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________
____________________ Cidade: _________________ Estado: __________ 
CEP: _______________ CPF: ______________ Telefone: ______________ 
E-mail: _______________________________________________________
Valor que deseja contribuir:     R$ 10,00       R$ 20,00      R$ 50,00    
     Outro valor acima de R$ 50,00 ______

BASÍLICA DE SÃO GERALDO
PRAÇA DO SANTUÁRIO, N° 60 - CURVELO/MG - CEP: 35.790-393
TELEFONE: (38) 3721-7955 | E-MAIL: BASILICASAOGERALDO@HOTMAIL.COM
WHATSAPP: (38) 99845-4387

www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo

Segunda-feira: 07h, 15h e 19h 
Missa e novena perpétua em honra a São Geraldo

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 07h, e 19h
Domingo: 07h, 09h, 11h, 17h e 19h
Assista em: www.basilicasaogeraldo.org.br/missas

Expediente da Basílica:
Horários de missa:

Secretaria e Loja
Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h
Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br/produtos

Confissões:

Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento

Segunda a sexta-feira: 08h30 às 11h e das 14h30 às 17h.
Obs.: nas terças-feiras não há atendimento.

Toda quinta-feira às 18h


