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“Nasceu para vós o Salvador,
que é o Cristo Senhor”! (Mt 2,11)
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O Natal é a celebração do nasci-
mento de Jesus Cristo, o nosso San-
tíssimo Redentor. O Evangelista Lucas 
diz que “Maria deu à luz o seu filho pri-
mogênito. Ela o enfaixou e o colocou na 
manjedoura, pois não havia lugar para 
eles na hospedaria” (Lc 2,7). Ele nasce 
pobre e entre os pobres. Encarna-se na 
realidade dos que sofrem e as primei-
ras testemunhas de seu nascimento 
são os pastores, homens simples do 
campo. 

Portanto, o Natal é a festa da ternura 
e do amor de Deus por nós. O seu amor 
é infinito e incondicional. Deus amou 
tanto o mundo que nos deu o seu Filho 
único. Em Jesus, Deus assume a nossa 
condição humana em tudo, menos no 
pecado. Não estamos abandonados em 
nossos sofrimentos e misérias. Ele está 
no meio de nós. É Deus conosco, nosso 

único Salvador.
Santo Afonso Maria de Ligório, fun-

dador dos missionários redentoristas, 
nos ensina a tomar consciência do 
amor de Deus, contemplando o presé-
pio. Diante do presépio, S. Afonso, se 
extasiava por este Mistério amoroso: 
“Meu Jesus, meu soberano Senhor e 
verdadeiro Deus, que forças te fez des-
cender do céu para uma gruta, senão 
a força de teu amor por nós? Tu que 
habitas a comunhão do Pai colocas-te 
numa manjedoura. Tu que reinas além 
das estrelas vens deitar-te sobre um 
pouco de palha”.

Celebremos com profundidade o 
Natal, participando ativamente de nos-
sas comunidades e construindo uma 
sociedade sem exclusões, através de 
gestos concretos de solidariedade em 
favor dos nossos irmãos mais necessi-

FELIZ NATAL!
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“A uns 4 quilômetros de Muro havia 
uma igrejinha dedicada a Nossa Senho-
ra. Era Nossa Senhora de Capotignano, 
como a chamavam. Um caminho pedre-
goso dava acesso à capelinha. Certo dia, 
Geraldo sai de casa e vai até lá. Ele era 
pequeno ainda, mas aprendera a amar 
Nossa Senhora como sua mãezinha a 
amava e desde seu colo. Por isso queria 
fazer uma visitinha e passar alguns mo-
mentos com ela, no silêncio e na solidão. 

A imagem de Nossa Senhora tinha 
nos braços o menino Jesus. Geraldo che-
ga, olha para todos os cantos para ver 
se não há ninguém lá dentro e vai de-
vagarzinho até junto ao altar. Parece que 
vai fazer alguma peraltice. Ajoelha-se 
e começa a rezar. Quanto tempo não o 
sabemos. O que sabemos é que aquela 
foi uma experiência marcante na vida de 
Geraldo. Talvez tenha sido a experiência 
mais profunda de toda sua vida. Foi algo 

semelhante a Moisés junto à sarça ar-
dente.

Geraldo parecia uma estátua. Seus 
olhos estavam cravados naquela que ele 
chamava de sua Mãe do céu. De repente, 
teve a impressão de que Deus se fizera 
novamente criança, de carne e osso nos 
braços de Nossa Senhora. Abana-lhe a 
mãozinha, e Geraldo sorri. Jesus se mexe 
como alguém que vai descer dos braços 
de sua mãe. Dá um salto no chão, pega 
Geraldo pela mão e lá vão os dois brincar. 
Era um menino que brincava com Deus. 
Era um Deus que se fizera menino para 
brincar com um outro menino. Essa foi 
uma experiência que se repetiu várias 
vezes na vida de Geraldo. Mas como foi 
uma experiência que aconteceu no mais 
íntimo de Geraldo, jamais alguém poderá 
explicá-la”

(Do livro: Vida de São Geraldo – Francisco Costa)

tados. Acolhamos Jesus quem vem ao 
nosso encontro e sejamos mensageiros 
da alegria da sua presença libertadora. 

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

O MENINO QUE BRINCAVA COM DEUS
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O sofrimento de Jesus, de fato, não 
é, antes de mais, o seu próprio sofri-
mento do homem crucificado, mesmo 
que este seja bem real com os golpes, 
os espinhos e os cravos. Muitos tortura-
dos antes e depois dele sofreram mais 
do que Ele. 

Não são os nossos pecados em si 
mesmos que ofendem horrivelmente 
Jesus, fazendo sangrar o seu coração 
sagrado. Isso foi-nos dito e redito ou-
trora, cultivando em nós remorsos obs-
tinados e doentios, convidando-nos a 
fazer penitência para reparar as nossas 
faltas e merecer seu perdão. Como se 
Jesus passasse o tempo a olhar para 
si próprio, dizendo: Eles fazem isso a 
mim! Como se gostasse de nos ver ajo-
elhados a seus pés, transidos de medo, 
quando o que Ele faz é nos esperar para 
a festa que tem lugar na casa do Pai.

Qual é, então, o sofrimento de Jesus?

O que faz Jesus sofrer atrozmente, 
o que o crucifica são os nossos sofri-
mentos, consequências de nossas as-
neiras...

É demasiado estúpido atribuir aos 
outros a causa deste sofrimento, quan-
do dos instintos desenfreados do ego-
ísmo e do orgulho. É só ver como dei-
xam seus irmãos morrer de fome, como 
disputam e lutam como cães, como se 
ferem e se matam.

Jesus sofre estes sofrimentos, dos 
menores aos maiores. Atrozes, inomi-
náveis. Todos: os de ontem, de hoje e 
de amanhã. Isso faz-lhe mal ao cora-
ção, ao corpo, porque são absurdos e 
nada pode contra eles por causa de 
nossa liberdade.

“deuS é completamente priSioneiro da liberdade 
que ele noS deu”.

O SOFRIMENTO DE JESUS

(abade pierre)
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Então, como não pode suprimi-los, 
e por que nos ama infinitamente. Ele 
abraça-os, abraçando-nos. Quando se 
ama, sofre-se os sofrimentos dos que 
amamos. 

Essa é a verdadeira paixão de Jesus. 
Não a sua paixão de golpes e de san-
gue, mas a sua paixão de amor por nós. 
Ela ultrapassa infinitamente o caminho 
da cruz, de há dois mil anos. Atravessa 
o tempo e a humanidade inteira.

Cabe-nos, a nós, vingar Deus deste 
terrível suspeito, batendo-nos, livres e 
ricos de Seu amor único, contra todos 
os sofrimentos e todas as causas des-
tes sofrimentos.

(Trecho literalmente transcrito de 
uma entrevista de Michel Quoist)

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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Podemos comparar a Liturgia a uma 
grande Sinfonia. Deus a executa através da 
revelação, que adquire sentido pleno em 
Jesus Cristo, a Palavra Encarnada: é Ele o 
regente da sinfonia da unidade, harmoni-
zando todos os sons, vozes e instrumentos, 
fazendo de todos os povos um só povo, e 
dos dispersos uma única assembleia, para 
o louvor do Pai. O apóstolo Paulo afirma: 
“Muitas vezes e de modos diversos falou 
Deus, outrora, aos Pais pelos profetas: 
agora, nestes dias que são os últimos, fa-
lou-nos por meio do Filho, a quem cons-
tituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo 
qual fez os séculos. É ele o resplendor de 
sua glória e a expressão do seu ser”. (Hb 1, 
1-3). Assim convocados pelo Espírito Santo 
e reunidos em torno do Ressuscitado, cele-
bramos sua presença entre nós, através da 

Liturgia da Palavra, onde os parceiros da 
Aliança - Deus e seu povo - falam e dialo-
gam, escutam e respondem. Deus nos fala 
(estrutura dialogal descendente) nas duas 
leituras e no Evangelho. A assembleia dos 
batizados, por sua vez, responde à Pala-
vra ouvida (estrutura dialogal ascendente) 
com o Salmo Responsorial, a Aclamação 
ao Evangelho, o silêncio, a Profissão de Fé 
e a Oração dos fiéis.

1. O Salmo Responsorial é “can-
tado como  prolongamento meditativo e 
orante da Palavra proclamada.” (Estudo 
79 da CNBB, p.138). Santo Agostinho 
fala do valor do salmo cantado, como 
eco e resposta à primeira leitura. Nor-
malmente, ao menos nos domingos e 
festas, se deve cantar o salmo. Por ser 
parte integrante da Liturgia da Palavra, 
não deve ser substituído por qualquer 
outro canto religioso. É cantado de for-
ma dialogal, alternando salmista e as-
sembleia: o povo responde com o refrão 
às estrofes, cantadas pelo(a) solista. O 
lugar da proclamação da Palavra é o 
ambão ou “Mesa da Palavra”: “Na nave 
da Igreja, deve haver um lugar elevado, 
fixo, dotado da adequada disposição 
e nobreza, de modo a corresponder 
à dignidade da Palavra de Deus e, ao 
mesmo tempo, a recordar com clareza 
aos fiéis que na Missa lhes é prepa-
rada dupla mesa: da Palavra de Deus 

o canto na liturGia da palavra

A LITURGIA NA VIDA
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e do corpo de Cristo; esse local deve 
colaborar o melhor possível, durante 
a liturgia da palavra, para a audição e 
atenção por parte dos fiéis.” (Ordem de 
Leituras da Missa - OLM 32).

2. A aclamação ao Evangelho - 
Como manifestação de entusiasmo e 
fé, expressão de acolhida do Cristo que 
vai falar, esta aclamação deve ser jubi-
losa e solene (Hallelu-Jah = Louvai o 
Senhor!), favorecendo a participação de 
todo o povo. Por ser intraduzível, como 
outras aclamações, deve ser curta e vi-
brante, com “ritmo vigoroso e melodia 
brilhante”, constituída de dois elemen-
tos básicos: a aclamação do aleluia e o 
versículo, normalmente com uma frase 
do respectivo Evangelho, cantado por 
um solista. (Veja-se “Cantando a Mis-
sa e o Ofício Divino”, de Frei Joaquim 
Fonseca, Ed. Paulus, p. 32). O Aleluia é 
sempre cantado, exceto na Quaresma.

3. Breve silêncio - Após a homilia, 
é bom haver um breve silêncio, para 
que a comunidade possa interiorizar a 
Palavra, pois o diálogo entre Deus e o 
seu povo, com a ajuda do Espírito San-
to, requer recolhimento, favorecendo a 
meditação e a preparação da comuni-
dade para a oração.

4. A Profissão de fé ou Creio - É 
uma resposta de fé, de adesão e com-
promisso da comunidade à Palavra ou-
vida. O Creio é uma espécie de resumo 
da história da salvação, por isso devem 
ser evitadas as formas abreviadas. Se 
for cantado, seja-o de forma simples, 
com a participação do povo, alternando 
dois grupos, ou mesmo, cantando um 
refrão entre uma recitação e outra.

5. Oração dos fiéis: a Palavra se 
faz oração! - Conclui a Liturgia da Pala-
vra, por isso é também feita no ambão. 
Nela o povo sacerdotal suplica por toda 
a humanidade. Os pedidos, que podem 
ter a resposta cantada, costumam ser 
feitos nesta ordem: pela Igreja, pelos 
governantes e a salvação do mundo, 
pelos que sofrem e pela comunidade 
local. (cf.IGMR 45-47).

“Há na celebração duas mesas: “a 
mesa da Palavra e a mesa da Euca-
ristia.” Duas mesas nas quais a vida 
de Cristo se reparte em alimento para 
a vida da comunidade: o alimento da 
Palavra e o alimento de seu Corpo e 
Sangue.” (Dei Verbum 21)

Ir. Miria T. Kolling
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Caríssimos amigos, eis a pergunta deste 
mês: “Qual o significado da afirmação ‘E o 
Verbo se faz carne e habitou entre nós’ pre-
sente na oração do Angelus?”.

Para compreendermos bem esta afir-
mação, temos que nos lembrar do texto 
completo da oração:

O Anjo do Senhor anunciou a Maria / e 
ela concebeu do Espírito Santo. 
Ave Maria…
Eis aqui a serva do Senhor / faça-se em 
mim segundo a vossa palavra. 
Ave Maria…
E o Verbo se fez carne / e habitou entre 
nós. 
Ave Maria... 
Rogai por nós, Santa Mãe de Deus / Para 
que sejamos dignos das promessas de 
Cristo. 
Oremos: 
Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos 

corações, para que, conhecendo, pela men-
sagem do Anjo, a encarnação do Cristo, vos-
so Filho, cheguemos, por sua paixão e cruz, 
à glória da ressurreição pela intercessão da 
Virgem Maria. Pelo mesmo Cristo, Senhor 
Nosso. Amém.

A composição da presente oração é atri-
buída ao Papa Urbano II (pontífice entre os 
anos de 1088 e 1009), sendo uma das mais 
conhecidas orações da Igreja Católica, reza-
da, tradicionalmente, em três momentos do 
dia: às 06, 12 e 18 horas. Se observamos 
a própria estrutura textual, veremos que as 
duas primeiras partes são um pequeno re-
sumo orante das falas contidas no relato da 
“Anunciação do Anjo a Maria”, presente em 
Lc 1, 26-38, já a última jaculatória é extraí-
da do capítulo primeiro do Evangelho de São 
João, também conhecido como “Prólogo” 
do referido livro.

ET VERBUM CARO FACTUM EST

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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Toda a oração nos leva à meditação do 
Mistério salvífico da Encarnação do Filho, 
Jesus Cristo, que passa pela aceitação livre 
de Maria. Com o seu “sim” a Deus, diante 
da proposta do Arcanjo, Maria se torna ins-
trumento do plano salvífico de Deus para a 
humanidade. 

No plano da redenção, a “Encarnação” é 
um dos artigos centrais da nossa profissão 
de fé. Afirmamos que na Divindade-Huma-
na/Humanidade-Divina do Filho, Deus veio 
ao nosso encontro assumindo nossa reali-
dade em tudo, menos no pecado. 

São Gregório Magno, entre outros dos 
Santos Padres da Igreja, afirmava o pro-
fundo axioma que expressa grandeza da 
redenção na encarnação do Cristo: “O que 
não foi assumido, também não foi redimi-
do”. Aprofundando nesta linha, podemos 
afirmar que toda a nossa humanidade, ex-
ceto aquilo que nos afasta de Deus e dos 
outros, é acolhido e querido por Deus, evi-
denciando-se como o solo fecundo onde se 
realiza nosso caminho de santidade.

A beleza que encontramos na contem-
plação da Encarnação nos faz repensar a 
qualidade de nossa relação com Deus. Mui-
tos ainda hoje, concebem um Deus fechado, 
distante habitante dos céus. Contudo, quan-
do compreendemos que Deus quis vir habi-
tar entre nós, descobrimos que este é lugar 
especial escolhido para operar a nossa sal-
vação. Viver olhando para as nuvens e se 

esquecendo da realidade que nos cerca só 
traz torcicolo. O céu é a certeza já afirmada 
de uma realidade mais plena que começa a 
ser vivida aqui, traduzindo-se em nossas re-
lações concretas com nossos irmãos e com 
o todo da Criação. 

Para encerrar, resta-nos lembrar que se 
aproxima um dos tempos litúrgicos fortes do 
ano: o Advento. Nele preparamo-nos para 
acolher a novidade de Deus para as nossas 
vidas meditando o Mistério da Encarnação. 
Rezar o Angelus neste momento do ano, é 
oportunidade para meditar esta belíssima 
realidade de nossa humanidade, acolhida e 
presente no coração de Deus por meio de 
Jesus Cristo. É tempo também para prepa-
rar a manjedoura de nosso coração, retiran-
do de nós todo o ódio, egoísmo, injustiça e 
fechamentos, para acolhermos dignamente 
a presença de Deus junto de nós no meni-
no-Deus que vem nos visitar.

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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RETIRO DAS PASTORAIS DA BASÍLICA

Aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de 
novembro, um retiro espiritual com os re-
presentantes das pastorais ativas na Basí-
lica de São Geraldo. O local escolhido foi 
a Casa de Retiros São José, localizada em 

Belo Horizonte, lugar de muita tranquilida-
de, aconchego e serenidade em meio à na-
tureza. O pregador foi o Pe. Jonas Pacheco, 
C.SS.R. que que reside em Juiz de Fora/MG.
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Afetos e Súplicas
(S. Afonso Maria de Ligório)

Jesus Menino, na gruta de Belém,
Envergonho-me de parecer diante de Vós

Como pecador, orgulhoso e gostando de riquezas.

Perdoai-me.
Eu Vos peço: dai-me uma terna devoção

À vossa santa infância.
Que a recordação de vossa vida, começada no presépio,

Me devolva a humildade e um coração manso. 
Amém!

Os Missionários Redentoristas da Basílica 

de São Geraldo e a Equipe do Informativo 

A Caminho com São Geraldo, desejam-lhe 

FELIZ NATAL E ABENÇOADO ANO 

NOVO!
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

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

Desde pequena minha tia falava de São 
Geraldo. Depois de muito tempo, vindo 
morar em Juiz de Fora, comecei a frequen-
tar a Paróquia de Nossa Senhora da Glória 
onde encontrei o altar de São Geraldo. Co-
mecei a participar na Paróquia: grupo de 
oração, de canto e dos leitores. 
Um certo dia, recebi uma carta convite 
para conhecer os Missionários Leigos Re-
dentoristas.  A partir daí, fui conhecendo 
melhor São Geraldo: sua vida de santidade, 
Amor a Eucaristia, sua devoção a MARIA e 
vida profunda de oração. 
Com São Geraldo, fui fortalecendo minha 
Fé, no Amor a Maria, Mãe de Jesus e nos-
sa e me entregando à oração, como fazia 
São Geraldo, para que a Vontade de Deus 
se realizasse em minha vida.
Em 2009, graça alcançada pela intersec-
ção de São Geraldo e Maria. Em 2018, São 
Geraldo e Maria foram os intercessores 
durante os nove meses de gestação da mi-
nha filha. Nasceu um menino abençoado: 
Lucas. Como São Geraldo, trago em meu 
coração:” Aqui se faz a Vontade de Deus, 
como Deus quer e enquanto “ELE” quiser”. 
Obrigada, São Geraldo, pelas graças al-
cançadas!

Rosani B. Vargas - MLR
Unidade Glória

Juiz de Fora/ MG

De um jovem santo para um Jovem Frater
Como todos nós sabemos, São Geraldo 
foi um extraordinário missionário re-
dentorista que viveu um curto período, 
mas que se eternizou no coração de 
nosso povo. Na minha vida, ele sempre 
foi aquele que apontou os caminhos da 
eternidade.  Ensinou-me sobretudo que 
nós, que somos chamados a ser reden-
toristas, devemos continuar Jesus com 
o nosso testemunho de vida. Por meio 
do seu exemplo, descobri que o caminho 
da paciência se faz com muita oração e 
que a alegria da ressurreição não tem 
preço. No itinerário espiritual de São Ge-
raldo, não encontrei conceitos abstratos 
e sem sentido lá encontrei Deus em seu 
infinito amor. Com Geraldo, portanto, 
aprendi a buscar Deus no chão da vida 
e que a verdadeira felicidade está em 
fazer a vontade de Deus enquanto ainda 
se disser hoje! 

Fr. Roberio Santana de Lima C.SS.R. 
São Paulo - SP
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Gostaria de agradecer a Deus e a São Geraldo Majela. Fiz uma promessa para 
minha bisneta Alice Victória que fez uma cirurgia de coração. Pedi com muita fé a 
Deus e aSão Geraldo Majela que na cirurgia corresse tudo bem.

Alice Victória é uma criança de 4 anos, linda e muito esperta. Desde a barriga da 
mãe veio sofrendo, porque a mãe Mônica Barbara não sabia que estava grávida e não 
chegou a fazer pré-natal. Quando Alice nasceu, ficou aluns dias no hospital e lá foi 
constatado que ela tinha um problema no coração. Depois do nascimento, começou 
a fazer o acompanhamento com os médicos especialistas. Foi se passando o tempo 
e achamos que o problema no coração não iria se agravar.

Foi até que um certo dia, o médico, Dr. Edmundo, comunicou à mãe de Alice, 
Mônica, e ao pai Fabiano, que não poderia esperar mais, pois teria que fazer a cirurgia 
urgente, porque o problema já estva agravando. Eu, Maria Raimunda, bisavó de Alice, 
sou uma pessoa de muita fé. Fiz a promessa a São Geraldo Majela que ela iria fazer 
a cirurgia e iria ser curada. Hoje estou aqui cumprindo a minha promessa de trazer a 
Alice no santuário para apresentá-la a São Geraldo. Hoje ela está saldável e curada 
pela graça de Deus e São Geraldo Majela. A cirurgia ocorreu bem e Alice ganhou alta 
no hospital no dia seguinte, ficando apenas 1 dia internada.

Obrigada meu Deus e a São Geraldo Majela, eu sei que vocês não desmparam 
seus filhos. Hoje o que eu sinto é muita gratidão pla graça alcançada. Amém.

Maria Raimunda dos Santos Gomes
São Gonçalo do Rio Abaixo/MG

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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Adão Vicente Silva Vieira - Vespasiano/MG
Adilson Martins da Silva - Curvelo/MG
Adnan Dias Vieira - Curvelo/MG
Alcides da Silva - Curvelo/MG
Alexandre - Curvelo/MG
Ana Francisca Diniz Monteiro - Curvelo/MG
Ana Paula Viana da Silva - Curvelo/MG
Anaiza Rodrigues dos Santos - Curvelo/MG
Ângela Ap. Perez - Bom Jesus do Amparo/MG
Ângelo Issa - Curvelo/MG
Antônio Monteiro Gonçalves - Curvelo/MG
Arlene Marilene A.C - Curvelo/MG
Avanez Maria A. Vieira - Curvelo/MG
Barnabé Matoso - Curvelo/MG
Bernadete Diniz Rocha - Curvelo/MG
Carla Dione Souza Dias - Pirapora/MG
Carlos José Pereira - Curvelo/MG
Cássia de Fátima Silva Vargas - Curvelo/MG
Claudia Horta Boaventura - Curvelo/MG
Clécio de Souza Viana - Curvelo/MG
Clécio Souza Viana Filho - Curvelo/MG
Cleusmira de Jesus Santos - Curvelo/MG
Conceição Ferreira Amora - Ponte Nova/MG
Dalvaci Carvalho G. - Curvelo/MG
Daniel Lopes Veloso - Bom Despacho/MG
Débora Soares Cordeiro - Betim/MG
Derci José Martins - Curvelo/MG
Deusdedit F. das Neves - Belo Horizonte/MG
Dilceia Maria de Castro - Curvelo/MG
Dirceu Dias das Neves - Curvelo/MG
Dulcina Chavier de Oliveira - Curvelo/MG
Dulcinéia Xavier de Oliveira - Curvelo/MG
Edmeia Souza Monteiro - Curvelo/MG
Edna Maria Pereira dos Santos - Curvelo/MG
Edson Geová da Silva - Curvelo/MG
Ernane de Campos Esteves - Curvelo/MG
Everaldo Lourenço Oliveira - Curvelo/MG

Fátima Boaventura Fonseca - Curvelo/MG
Fátima Maria dos Santos Lucas - Curvelo/MG
Francisca Antônia Miranda - Manhuaçu/MG
Francisca Lopes da Silva - Curvelo/MG
Francisco Lopes da Silva - Curvelo/MG
Geraldo Bento Moreira - Ribeirão das Neves/MG
Geraldo da Costa Sampaio - Curvelo/MG
Geraldo de Jesus R. de Lima - Curvelo/MG
Geraldo Gomes Rosa - Santa Luzia/MG
Geraldo Jorge Sá Menezes - Curvelo/MG
Geraldo Magela Mendes Batista - Curvelo/MG
Geraldo Paulo Vieira - Caeté/MG
Gilcea Aquino - Curvelo/MG
Ilzete Magalhães Diniz Rocha - Curvelo/MG
Irene Ferreira Luci - Curvelo/MG
Itamar Rodrigues Bráulio - Ceilândia/DF
Ivo José de Oliveira - Ipatinga/MG
Jaime Fernandes da Silva - Curvelo/MG
Janilton Soares Santana - Curvelo/MG
Jean Carlos de Souza - Inimutaba/MG
Jefferson Natalício N. Alves - Curvelo/MG
Joana Fernandes Siqueira - Curvelo/MG
Jose Antônio Ribeiro de Jesus - Curvelo/MG
José Júlio Rocha Filho - Curvelo/MG
José Marcos Lopes - Curvelo/MG
José Raimundo Soares - Curvelo/MG
Josiane Fernandes da Silva - Curvelo/MG
Josiane Veiga Nunes - Curvelo/MG
Judite de Matos Batista - Lagoa Santa/MG
Juraci Rodrigues da Fonseca - Curvelo/MG
Leda Aparecida de Souza - Itabira/MG
Leila Maria Lima de Oliveira - Curvelo/MG
Leopoldina Soares Guimarães - Curvelo/MG
Lucas de Oliveira Trindade - Curvelo/MG
Luci Soares Batista - Para de Minas/MG
Lúcia Helena Araújo Barbosa - Curvelo/MG
Lúcia Oliveira Borges - Curvelo/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Dezembro!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Dezembro!

Lúciana Rodrigues da Silva - Curvelo/MG
Lúcio Geraldo da Silva - Nova Lima/MG
Luís Miguel Fernandes Rocha - Curvelo/MG
Luiza Mariilac de Carvalho - Bom Despacho/MG
Luzia da Conceição - Ibirité/MG
Luzia Praxedes de Carvalho - Curvelo/MG
Marcelo Rodrigo Pinto da Silva - Curvelo/MG
Marcio Donizete Almeida Ireno - Curvelo/MG
Marco Antônio Lance Mucida - Curvelo/MG
Marcos Benedito da Silva C. - Contagem/MG
Marcus Vinícius Duarte - Belo Horizonte/MG
Maria Angélica de Oliveira - Curvelo/MG
Maria Aparecida da Silva - Rio de Janeiro/RJ
Maria Conceição Figueiredo - Curvelo/MG
Maria C. Pereira de Souza - João Pinheiro/MG
Maria Custódia Campos - Cidade Nova/MG
Maria da C. Araújo Fonseca - Curvelo/MG
Maria da C. Borges Pereira - Curvelo/MG
Maria da C. Moreira Alves - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Xavier - Curvelo/MG
Maria Delcilia Bastos - Curvelo/MG
Maria Euvira Marques Ribeiro - Curvelo/MG
Maria Júlia Miranda - Curvelo/MG
Maria Odete Alves da Cruz - Curvelo/MG
Mariano Rodrigues - Curvelo/MG
Marilia de Oliveira Palhares - Curvelo/MG
Marilia Rodrigues Vita - Curvelo/MG
Mariza Martins Pereira - Curvelo/MG
Mariza Porto Alfena - Rio de Janeiro/RJ
Marize Rodrigues - Curvelo/MG
Mary Ferreira da Silva - Curvelo/MG
Miller Cesário - Curvelo/MG
Milton Geraldo Paraguai - Várzea da Palma/MG
Naldir Silvestre de Araújo - Curvelo/MG
Nascimento Rocha Santana - Curvelo/MG
Natalino Anunciação dos Santos - Belo 
Horizonte/MG

Naudir Silvestre - Curvelo/MG
Nilo Alves Barroso - Curvelo/MG
Nilton Alves de Sá - Curvelo/MG
Noemia Gonçalves Oliveira - Três Marias/MG
Norma Guimarães Monteiro - Curvelo/MG
Osias Ferreira Leal - Ararai/ES
Patrick Fernandes Rodrigues - Curvelo/MG
Paulo Roberto Ferreira da Cruz - Curvelo/MG
Paulo Rogério da Silva - Curvelo/MG
Raimunda Soares - Curvelo/MG
Regina de Souza Moreira - Curvelo/MG
Ricardo, Renata, Miguel, Laura - Curvelo/MG
Rinaldo Sérgio Maia - Matozinhos/MG
Robson dos Santos Félix - Curvelo/MG
Rodrigo Pereira de Freitas - Curvelo/MG
Rondinelli Silva Torres - Curvelo/MG
Rosângela Ferreira de Freitas - Curvelo/MG
Rosimar Aparecida dos Reis - Curvelo/MG
Rosimeire Mendes Fonseca - Curvelo/MG
Rute Ribeiro G. - Conselheiro Lafaete/MG
Sandra R. Matos - Curvelo/MG
Selmara José Gomes - Curvelo/MG
Tânia Alves de Oliveira - Curvelo/MG
Tatiane Marcelino Chaves - Curvelo/MG
Terezinha Fernandes Duarte - Curvelo/MG
Terezinha Silva de Jesus - Curvelo/MG
Thiago César Chaves Reis - Curvelo/MG
Thuvia Rocha dos Reis - Curvelo/MG
Valdênia de Sales - Curvelo/MG
Valdinéia de Sales Malaquias - Curvelo/MG
Vanderlei G. de Faria - Minas Novas/MG
Wallace Oliveira Drumond - Curvelo/MG
Warley Duarte de Jesus - Diamantina/MG
Zélia Aparecida Vita - Curvelo/MG
Zilda Pereira dos Santos - Curvelo/MG
Zilma de Souza Veiga - 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, 12h, 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


