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O amor a Jesus Cristo crucificado 
é uma das características essenciais 
da espiritualidade de São Geraldo.  Ele 
se identificou profundamente com Je-
sus no Calvário e se propôs a imitá-lo 
fisicamente, enquanto aguentasse.  Aí, 
está o sentido de suas penitências, je-
juns e mortificações.

Os ícones e as imagens   apresentam 
Geraldo com um crucifixo nos braços, 
mostrando-nos que ele viveu centrado 
na paixão de Cristo, contemplando o 
amor do Pai por nós. “Deus tanto amou 
o mundo que lhe deu seu Filho unigêni-
to, para que não morra quem nele crê, 
mas tenha a vida eterna” (Jo3,16).  Du-
rante a sua última doença, pediu que 
colocasse na parede, em frente à sua 

SÃO GERALDO E O CRISTO CRUCIFICADO
cama, um grande crucifixo, todo dila-
cerado e ensanguentado. São Geraldo 
uniu os seus sofrimentos aos de seu 
Redentor, “completou na carne o que 
faltou ao sofrimento de Cristo”, como 
ele mesmo afirmou numa carta à Irmã 
Maria, em 1754; “Escrevo-lhe debaixo 
da cruz... São tão acerbas minhas do-
res que causam espasmos de morte”. 

Seu amor e identificação por Jesus 
Cristo Crucificado vem desde a infân-
cia. No teto da Basílica de São Geraldo, 
em um dos painéis que retratam a vida 
de seu patrono, encontramos a cena 
da Cruz Iluminada. Esse fato está muito 
bem narrado no livro São Geraldo Ma-
jela, de autoria do missionário redento-
rista Pe. Braz Delfino Vieira:

CONHECENDO SÃO GERALDO MAJELA
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Entre em contato concosco, envie sugestões, relatos de graças e também pedidos de oração. 
Sua participação é muito importante para nós!

“Certa vez, ele fez uma cruz com 
uns galhos secos, prendeu-a a um 
tronco de carvalho e comandou o ban-
do: ‘De joelhos! Adoremos a cruz de 
Jesus!’

E a criançada, de olhos grandes e 
sem entender, prostraram-se reveren-
tes. Alguém, que presenciou o aconte-
cido, testemunhou que, de certa feita, 
a árvore ficou toda iluminada como 
um altar cheio de velas. E desta sarça 
ardente surgiu o Menino Jesus trazen-
do para Geraldo um pãozinho branco 
como a neve”.

Muitas vezes os sofrimentos se 
tornam inevitáveis em nossa vida. São 
Geraldo nos ensina a aceitá-los como 
vindos das “mãos de Deus” e utilizá-los 
para o nosso crescimento espiritual, 
fortalecendo a nossa união com Deus. 
Ele estava sempre alegre e afável, mes-
mo nas mais penosas enfermidades.  

O mais bonito em Geraldo é que 
ele contemplou no rosto dos pobres 
e mais abandonados o Cristo Crucifi-
cado. Nos conventos em que residiu 
formaram-se longas  filas de pedintes, 
pois como afirmou Pe. Caione, um de 

seus contemporâneos: “não se pode 
exprimir a caridade com a qual Geraldo 
tinha compaixão deles e os socorria. 
Fazia-se tudo a todos... Consolava-os, 
com suas palavras falando-lhes do céu, 
instruía-os nas coisas da fé, fazia-lhes 
algum sermão devoto, depois dispen-
sava-os com a esmola, mandando-os 
de volta duplamente consolados”.

Que a exemplo de São Geraldo, 
possamos utilizar dos sofrimentos, que 
nos forem inevitáveis, para o nosso 
crescimento na fé e na solidariedade 
com os nossos irmãos.

  

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

Curvelo/MG
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Algum tempo atrás, meditávamos 
com vocês, através desse  “A Caminho 
com São Geraldo”, sobre o Deus reve-
lado em Jesus: voltado-inclinado para 
nós... Deus para nós: criou-nos, deu-
-nos seu Filho Jesus, santificou-nos e 
transformou-nos no seu Espírito San-
to, prepara para nós uma vida eterna 
e feliz junto dele, fez de nosso mundo 
o seu mundo. O verdadeiro retrato de 
Deus só pode ser feito por Jesus, seu 
Filho único. 

A fé cristã consiste em acreditar 
que Deus nos ama e quer ser amado. E 
toda a moral cristã propõe-nos um ca-
minho de amor. 

Os homens pouco a pouco, atra-
vés dos tempos, foram entendendo e 
imaginando Deus... Primariamente, 
atribuindo a Deus os valores que des-

cobriam em seus semelhantes, elevan-
do-os ao máximo: todo poder, toda for-
ça, toda beleza, toda inteligência.

Comparando: Assim, o caminhar de 
uma criança diante de seu pai, vê-o 
poderoso... ele manda e a gente obe-
dece, senão ele castiga... À medida que 
a criança se desenvolve, vai diminuindo 
o tamanho do pai, descobrindo que o 
pai pode ser substituído... Mas, ela vai 
também percebendo que o pai a ama, 
por ela se sacrifica, quer fazê-la feliz.

Voltemos a Deus. Muitos cristãos 
continuam hoje atribuindo a Deus todo 
um poder que Ele não tem... conside-
rando-o poderoso, aquele que manda 
e castiga... No entanto, Jesus ensina 
que os mandamentos não são ordem 
para mostrar o poder, mas pistas de 
vida para orientar e facilitar a vivência 

“TodaS aS relaçõeS humanaS (familiareS, SociaiS, comuniTáriaS... 
apaixonadaS, eTc.) para Serem auTênTicaS devem procurar Sua 
fonTe em deuS e Ser TeSTemunhoS do amor de deuS.”

AMOR É O PODER DE DEUS

(henri n.)
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do mandamento do amor.
Também a pobreza tem a ver com o 

amor e o poder no Evangelho. A pobre-
za salienta o amor de Deus. Pobreza: 
ausência de riqueza, ausência de po-
der... O Filho, manifestando amor, nas-
ceu pobre, viveu pobre, conviveu com o 
pobre, morreu pobre... Tornou-se pobre 
para nos enriquecer.

Também salientam o amor de Deus, 
como seu poder, os frágeis meio huma-
nos na continuação da obra de salva-
ção: “Palavra, Pão e vinho eucarísticos, 
Igreja frágil” (Papa Francisco).

Por fim, a máxima revelação da 

divindade de Jesus acontece na sua 
morte, quando é revelado o verdadeiro 
rosto de Deus: Amor.

Pe. Jésu Assis, C.SS.R.
Curvelo/MG

Jovem, SeJa você Também um
miSSionário redenToriSTa!

Entre em contato conosco:
www.vocacionalredentorista.com.br

www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista
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reliGioSidade popular, um TeSouro da iGreJa

A LITURGIA NA VIDA

Com Deus eu me deito,
Com Deus eu me levanto,

Com a graça divina do Espírito Santo.

Em nossas terras brasileiras, três 
universos culturais se encontram: o 
indígena, o europeu e o africano. A his-
tória nos mostra as convergências e di-
vergências, mas acima de tudo a beleza 
da diversidade cultural. A religiosidade 
não poderia ficar fora desse processo. 
Maneiras distintas de compreender o 
mundo, o homem e Deus resultaram 
um impressionante sincretismo. A mis-
tura destas etnias, com suas tradições 
populares religiosas, exerceu uma in-
fluência significativa sobre a fé, sobre-
tudo no catolicismo nascente.

Nesses cinco séculos de Igreja 
Católica nesse continente, essas ex-
pressões simples da fé do nosso povo 
pobre caminharam quase que paralela-

mente à Igreja oficial. Houve por muito 
tempo um preconceito, um descrédito 
da parte da hierarquia. Com o Concílio 
Vaticano II é inaugurado um novo tem-
po eclesial. A Igreja latino-americana 
redescobre seu povo, sua contribuição 
para a realização do Reino de Deus. 

São João Paulo II, quando esteve 
no Brasil em 1980, disse que “a reli-
giosidade popular é a expressão de 
uma dimensão profunda do homem. É 
a própria alma do povo que aflora nas 
expressões e manifestações de pieda-
de, algumas de grande singeleza. No 
mais profundo da religiosidade popular 
encontra-se sempre uma verdadeira 
fome do sagrado e do divino.” Com 
toda certeza, a piedade popular já san-
tificou muita gente.

 O documento de Aparecida nos 
aponta algumas reflexões, porém um 
pouco tímidas. Aborda essa temática 
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como “tesouro da Igreja Católica na 
América Latina”. Daí que todos são 
convidados a promovê-la e protegê-
-la. “É uma espiritualidade encarnada 
na cultura dos simples.” No entanto a 
maneira como a religiosidade popular 
foi tratada no Documento de Apareci-
da nos coloca diante de vários desafios 
pastorais. Como integrar piedade po-
pular nas nossas liturgias? Como puri-
ficá-las? São questões obscuras ainda.

Enfim, devemos superar o precon-
ceito e a ignorância acerca da espi-
ritualidade popular. Sem sombra de 
dúvidas, é uma maneira autêntica de 
vivência da fé. Deus tem suas manei-

ras de seduzir o coração humano. Seria 
muita pretensão engessar a revelação 
divina numa liturgia, numa teologia dita 
“oficial”. A simplicidade do povo tam-
bém cria celebrações, cria teologias, e 
é claro, fraterna experiência transcen-
dental transformadora.

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
Curvelo/MG
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Caríssimos irmãos e irmãs, devotos e 
romeiros de São Geraldo:

Com a graça de Deus, mais uma vez 
nos encontramos através das páginas 
do nosso informativo “A caminho com 
São Geraldo”. Para este mês, me foi 
passada a seguinte pergunta: “Por que 
o padre coloca uma gota de água no 
vinho nos momentos iniciais do Rito Eu-
carístico?” Espero poder responder de 
modo profundo, mas ao mesmo tempo 
breve, sobre este pequeníssimo gesto, 
mas carregado de tanto sentido para a 
nossa espiritualidade.

Universo simbólico

Uma das coisas mais belas do ser 
humano reside na capacidade de en-
contrar e doar sentido em todas as coi-
sas da vida. Desde as mais simples até 
as mais complexas, nada na nossa vida 
passa despercebido. Através dos sím-
bolos, somos capazes de transformar 
o mundo de um lugar que poderia ser 
“frio” e de certo modo “inabitável”, em 
um mundo “nosso”, onde a nossa vida 
se realiza. Por um instante, pare para 
pensar… a música, a poesia, a pintura, 
a dança, as artes em geral, bem como a 
própria forma como a gente se comuni-

ca, dependem em muito da forma como 
simbolizamos. Nem sempre, e graças a 
Deus, para nós “pau é pau e pedra é 
pedra”; pode ser que seja muito mais. 
O símbolo diz da maneira como nós re-
cebemos a graça de um mundo que é 
criado, redento e amado por Deus, e do 
qual nós também fazemos parte.

Assim, quando o nosso coração está 
em Deus, nossa simbologia também 
aprende a ser, a partir dos “olhos de 
Deus”. Para além da realidade sacra-
mental, a liturgia está permeada por 
símbolos que nos ajudam a compreen-
der o grande Mistério da presença real 
de Cristo que se realiza na Eucaristia. 
Dessa forma, cada pedacinho da liturgia 
que celebramos tem algo a nos dizer. 
Hoje, de modo especial, tomamos o pe-
queno símbolo da gota de água derra-
mada no vinho.

Quando a água toca o vinho

A primeira coisa a saber é quando tal 
gesto acontece na liturgia. Devemos ter 
presente a seguinte estrutura presente 
no missal:

1- Ritos iniciais, 2- Liturgia da Pala-
vra, 3- Liturgia Eucarística, 4- Ritos de 
comunhão, 5- Ritos de conclusão.

Assim, encontramos o referido gesto 

“A ÁGUA UNIDA AO VINHO SEJA SINAL DA NOSSA 
UNIÃO COM A VIDA DIVINA DAQUELE QUE QUIS 

ASSUMIR A NOSSA NATUREZA HUMANA.”

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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situado logo no início da liturgia Euca-
rística, no interior do agradecimento a 
Deus pelos dons do pão e do vinho. His-
toricamente, um rito que nos reporta ao 
interior da cultura judaica com a benção 
da mesa, rito de grande importância co-
tidiana e, principalmente, na Ceia Pascal 
Judaica.

Depois de agradecer a Deus pelo 
pão, fruto da terra e do trabalho huma-
no e que, para nós, se torna alimento 
de Vida Eterna, o padre prepara o cálice 
com o vinho. Versado o vinho no cáli-
ce, o celebrante derrama uma pequena 
gota de água no vinho e diz: 

 “A água unida ao vinho seja sinal da 
nossa união com a vida divina 

daquele que quis assumir a nossa 
natureza humana.”

Acho que só com o conteúdo bem 
claro da oração, já podemos compre-
ender tudo. Você pode me perguntar: 
“Padre, porque nunca ouvi o celebrante 
dizendo isso?” A orientação é de que o 
celebrante diga esta pequena oração 
em voz baixa, enquanto a comunidade 
está cantando e realizando seu ofertório.

Quando a água se mistura com o 
vinho

Assim, meus queridos, nessa peque-
na oração, se resume simbolicamente 
toda a realidade que celebramos: a união 
de nossa vida, da vida de nossa comu-
nidade, em Cristo, o Filho, que sendo 
Deus com o Pai e o Espírito, participou 
de nossa humanidade em tudo, menos 
no pecado. A pequena gota de água é 
a pequenez de nossa realidade humana 
diante da grandiosidade de Deus. Uma 
pequenez que foi acolhida em Cristo e, 
em união com este, foi elevada à gran-
deza de filho no Filho. Dando um passo 
além, nos leva também à nossa missão: 
comungando da vida divino-humana do 
Filho, sua missão continua em nós.

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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11ª romaria doS GeraldoS e GeraldaS 
à baSílica de São Geraldo

Aconteceu no dia 19 de maio. Con-
tamos com a presença de vários Geral-
dos e Geraldas, uma Romaria de São 
João Del Rei e romeiros e romeiras de 
Juiz de Fora. 

A primeira atividade foi o café da 
manhã, oferecido pelo grupo dos Ter-
ço dos Homens da Basílica. Às 10h da 
manhã, Ir. Domingos fez uma pregação 

sobre a vida de São Geraldo Magela 
da Silva. A concelebração Eucarística 
da Romaria foi às 11h, presidida pelo 
Pe. Geraldo Magela, pároco da Catedral 
Nossa Senhora do Pilar, em São João 
Del Rei. Tivemos também a presença 
do Pe. Rondineli, pároco da Nazareno. E 
por fim, foi serviço um delicioso almoço 
nas barraquinhas de São Geraldo.
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

À SOMBRA DE SÃO GERALDO

Hoje, completados mais de se-
tenta anos, eu me vejo à sombra 
de São Geraldo. 
Primeiro, por ter nascido em 
Curvelo! Fui batizado na Basí-
lica de São Geraldo, onde fui 
coroinha. Em Curvelo, estudei 
os primeiros anos. Indo para 
o Seminário, com meus treze 
anos, continuei à sombra de 
São Geraldo e me tornei reden-
torista, com 16 anos. Sempre 
estive firme na decisão voca-
cional, graças a Deus. Agora, 
vim trabalhar, à sombra de São 
Geraldo.
Pe. Luciano Silveira Ivo, C.SS.R.

Curvelo/MG

“São Geraldo, para mim, é um 
exemplo de coragem, de deter-
minação em seus objetivos, de 
perseverança e de vida dedicada 
verdadeiramente aos pobres e 
mais abandonados. Assim como 
ele, desejo sempre fazer a von-
tade de Deus em minha vida e 
estar sempre em intimidade com 
Jesus. Ele é para mim um gran-
de testemunho  de consagrado 
Redentorista. Sou grato a Deus 
por fazer desta congregação, 
de onde Geraldo respondeu sim 
ao chamado de Deus para ser 
santo. Desejo sempre propagar 
a sua devoção. Que seu teste-
munho sirva de inspiração para 
todos os que desejam seguir ver-
dadeiramente a Jesus Cristo.

Fr. Marcos Antônio, C.SS.R. 
Belo Horizonte/MG

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

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

Jesus Cristo é o Senhor das nossas vidas. Depoimento da mãe Sílvia. Com 29 semanas 
de gestação, tive pressão alta que evoluiu para uma pré eclampsia. Fiquei 3 dias internada 
no hospital Imaculada Conceição3 aqui em Curvelo. Como minha pressão não normalizava, 
fui transferida para o hospital Sophia para permanecer até os médicos decidirem sobre o 
momento exato de fazer a Cesária. Foram dias difíceis, de muita luta. Pedia muito a São 
Geraldo para interceder a Deus por mim naquele momento. Foram muitas orações que 
chegavam da família, dos amigos e até de desconhecidos. Eu e meu filho, naquela altura da 
gravidez, corríamos risco de morte. Mas sempre confiei e sabia que iria vencer. Muitos sinais 
Deus me dava. Um deles deixo aqui registrado. Era a Oitava de São Geraldo e eu sempre 
gostava de participar. Estava com o coração doendo por estar tão longe e não poder partici-
par. Sempre que podia, acompanhava pelas redes sociais a missa da Oitava. Numa dessas 
missas que eu acompanhava, na hora da bênção com a relíquia de são Geraldo, a imagem 
da camera ficou bem perto da relíquia e eu chorei por não estar lá e pedi com muita fé: São 
Geraldo intercedei a Deus por mim e pelo meu filho. Terminando a missa, recebi uma men-
sagem pelas redes sociais, de uma amiga que disse que estava na missa e que na hora da 
bênção, a relíquia passou perto dela e ela a tocou e se lembrou de mim. Senti que naquela 
hora São Geraldo estava intercedendo por mim. Com 34 semanas, exatamente 8 meses de 
gestação, os médicos decidiram tentar induzir meu parto, onde a medicação desacelerou o 
coração do meu bebê e fui submetida a uma Cesária de urgência. Foi uma Cesária compli-
cada. Pós-parto muito dolorido, tudo muito longe de casa, mas pela honra e glória do Senhor, 

depois de 33 dias internada, 33 dias de dor e sofrimento, estava em casa com meu 
bebê em ótimo estado de saúde. Meu verdadeiro milagre: Luís Gustavo Constantino 

Xavier (maio/2019) com 8 meses de vida. Deixo aqui meu testemunho.

Silvia Patricia Constantino - Curvelo/MG
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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

O arcebispo de Belo Horizonte (MG), 
dom Walmor Oliveira de Azevedo, foi 
eleito no dia 6 de maio, presidente da 
Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB). O novo presidente foi es-
colhido pelos episcopado brasileiro que 
participa, em Aparecida (SP), da 57ª 
Assembleia Geral da CNBB no terceiro 
escrutínio, após receber a maioria ab-
soluta de votos do total de 301 bispos 
votantes.

Ao ser eleito, D. Walmor afirmou: 
“Aceito com humildade, aceito com te-
mor e aceito à luz da fé”.

Segundo dom Walmor, será possível 
recuperar a força da colegialidade da 
Igreja no Brasil a partir de uma escuta 
muito profunda dos irmãos e do povo 

de Deus. Ele pediu a Deus que não lhe 
falte sabedoria para assumir este ser-
viço.

Parabenizamos Dom Walmor e pe-
dimos a intercessão de São Geraldo 
Magela, para que ele seja feliz nesta 
nova missão que assume na Igreja.

Foto: Arquidiocese de Belo Horizonte

Matéria retirada do site http://www.cnbb.org.br

dom Walmor azevedo, arcebiSpo de belo horizonTe/mG, 
é eleiTo novo preSidenTe da cnbb
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Admilde Gonçalves de Souza - Curvelo/MG
Amélia Palmira de Oliveira - Curvelo/MG
Ana Maria do Espirito Santo - Curvelo/MG
Andrezza José Santos - Curvelo/MG
Andrezza José Santos - Divinópolis/MG
Andria Costa - Curvelo/MG
Ângela Cristina Silveira da Silva - Curvelo/MG
Antonina Marcelina de Oliveira - Curvelo/MG
Antônio Jarbas Alves - Curvelo/MG
Antônio Mario Matoso - Curvelo/MG
Aparecida do Carmo de Melo - Piumhi/MG
Carla da Silva Souza - Curvelo/MG
Carlos Alberto Santos - Curvelo/MG
Carlos Eduardo Ferreira - Juiz de Fora/MG
Cláudia Raimunda G. de Jesus - Curvelo/MG
Cristiane Lopes Esteves - Curvelo/MG
Diego Pereira Barbosa - Curvelo/MG
Dionísia R. Silva Pereira - Contagem /MG
Divanilde Almeida Diniz - Curvelo/MG
Djanira Souza Viana - Curvelo/MG
Elaine Mendes Moreira - Datas /MG
Elias de Jesus Raimundo Junior - Curvelo/MG
Elizabete Freitas Narciso Morais - Betim/MG
Elson Lucio Diniz - Curvelo/MG
Elvécio Gonçalves Lima - Curvelo/MG
Eustáquio Guieiro - Curvelo/MG
Fabio da Ressurreição Nadu - Curvelo/MG
Gedalha Pereira da Silva - Contagem/MG
Geralda Pereira de Jesus - Curvelo/MG
Geraldo Antônio Ferreira - Curvelo/MG
Geraldo G. de Oliveira - João Monlevade/MG
Heldair Pereira Mariz - Curvelo/MG
Helena Moreira Rocha - Curvelo/MG
Henrique S. Campos - Curvelo/MG

Inez Conceição Batista Silva - Juatuba/MG
Ivete Gomes de Oliveira - Curvelo/MG
Ivete Gomes Oliveira - Curvelo/MG
Jania Cristina Pereira Diniz - Curvelo/MG
João Batista da Rocha - Matozinhos/MG
Joao Lucio Pereira Santiago - Curvelo/MG
Jonathan Veloso Aguilar - Curvelo/MG
Jose Giovani Diniz - Curvelo/MG
José Ladislau de Azevedo - Itaverava/MG
Jose Maurilio dos Santos Costa - Curvelo/MG
Jose Soares da Silva - Curvelo/MG
Juliana Nunes Martins - Curvelo/MG
Juscelino Pio Fernandes - Curvelo/MG
Juscelino Pio Fernandes Neto - Curvelo/MG
Juvenal Ferreira da Cruz - Curvelo/MG
Kelly Cristina Martins Veiga - Curvelo/MG
Leandro A. Souza - Curvelo/MG
Leila Galvão Moreira - Curvelo/MG
Lina Justina de Almeida - Curvelo/MG
Lindalva Lima Teixeira - Curvelo/MG
Lorena Mendes da Silva - Curvelo/MG
Lucia Maria Eulálio Diniz - Curvelo/MG
Luiz Antônio R. Silva - Curvelo/MG
Magda Janete Coutinho Lacerda - São José 
do Buriti/MG
Manoelina Soares Oliveira - Curvelo/MG
Manuelina Soares de Oliveira - Curvelo/MG
Marcos Henrique Dutra Freire - Curvelo/MG
Maria Ap. de Assis - Curvelo/MG
Maria Aparecida Gomes - Curvelo/MG
Maria Aparecida Mariz Santos - Curvelo/MG
Maria Conceição Nunes Silva - Curvelo/MG
Maria da Conceição Araújo Silva - Desemb. 
Ottone/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Junho!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Junho!

Maria da Silva Gandra - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Benfica - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Mendonça Silveira - Para 
de Minas/MG
Maria do Rosário Nonato Sales - Capim 
Branco/MG
Maria do Socorro B. Miranda - Curvelo/MG
Maria dos Anjos Martins - Curvelo/MG
Maria Eduarda Santos Mascarenhas - 
Curvelo/MG
Maria Eusibia Valadares da S. - Curvelo/MG
Maria Iraci - Curvelo/MG
Maria Jose Alves Ferreira - Cons. Lafaiete/MG
Maria Jose Ferreira Matoso - Curvelo/MG
Maria José Guedes - Curvelo/MG
Maria Lucia Ferreira de Faria - Curvelo/MG
Maria Mendes Gonçalves - Curvelo/MG
Mariléia Marinho da Costa - Curvelo/MG
Marilza Diniz Durães - Curvelo/MG
Mariuza de Jesus Bueno Cezar Ireno - 
Curvelo/MG
Mariza da Costa Moreira - Curvelo/MG
Marlene T. Duarte Araújo - Para de Minas /MG
Marlon Melo Trindade - Curvelo/MG
Mary Regina Simões - Curvelo/MG
Michele Fernanda de Souza - Curvelo/MG
Miguel Alves Moreira - Curvelo/MG
Miriam Regina Simões - Curvelo/MG
Nayara Aparecida de Souza - São Paulo/SP
Nelson Valadares da Silva - Curvelo/MG
Olívio Rodrigues de Melo - Curvelo/MG
Ordália Morato de Oliveira - Abaete/MG
Patrícia Leite Rocha - Curvelo/MG
Pauliana Marques - Curvelo/MG

Paulo Afonso de Souza - Curvelo/MG
Rafaela C. Carvalho - Curvelo/MG
Raimunda de Fatima Vieira - Curvelo/MG
Raimunda Gonzaga Diniz - Curvelo/MG
Raimundo Roberto - Curvelo/MG
Regina Rocha da Fonseca - Curvelo/MG
Roberto Jose - Curvelo/MG
Rosa Soares Ribeiro - Belo Horizonte/MG
Rosália dos Reis Diniz - Curvelo/MG
Rosana dos Reis Diniz - Curvelo/MG
Rosemary da Silva Oliveira - Curvelo/MG
Rubens Silvério - Curvelo/MG
Ruth Alda de Oliveira Alípio - São Tomé das 
Letras/MG
Samuel Augusto Sampaio Alves - Curvelo/MG
Sebastiao Ap. Alves Trindade - Curvelo/MG
Sebastiao Aparecido - Curvelo/MG
Sebastiao Aparecido Alves T. - Curvelo/MG
Sheila Nara Guimarães - Curvelo/MG
Silmara Coelho Figueiredo S. - Curvelo/MG
Simone Aparecida Pereira - Curvelo/MG
Simone Ap. Pereira Araújo - Curvelo/MG
Simone Marques de Souza - Curvelo/MG
Sonia Maria de Azevedo - Curvelo/MG
Sonia Maria R. Diniz - Curvelo/MG
Suely Maria da Silva - São Joao Del Rey/MG
Terezinha Fernandes Leite - Curvelo/MG
Terezinha Maria de Carvalho - Belo Horizonte/MG
Vera Lucia Alves Gouveia - São Tiago/MG
Vera Lucia Viana - Curvelo/MG
Vicentina Rocha - 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: 35790-000
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


