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Feliz Ano Novo, amigos e amigas, devo-
tos de São Geraldo. É com muita alegria 
que preparamos a primeira edição de 
nosso Informativo para o ano de 2018. 

Nesta edição, em sintonia com a Igreja 
mundial, apresentamos o tema que nor-
teará os trabalhos pastorais de nossa fé, 
o Ano do Laicato. O Papa Francisco pede 
um maior envlvimento dos fiéis, leigos 
e leigas. Outro momento marcante para 
este ano, será a comemoração dos 100 
anos de construção da Basílica de São 
Geraldo, em março. Até lá, traremos em 
cada edição um pouco desta história. 
Os artigos dos Missionários Redentoris-
tas, Pe. Assis, C.Ss.R., e Fráter Rodrigo, 
C.Ss.R., marcam sua presença, e Pe. 
Edson Alves, C.Ss.R., os saúda com “A 
palavra do Reitor. O Geraldinho continua 
presente para alegrar as crianças, e a 
participação de vocês também, pelas gra-
ças alcançadas. Boa leitura!

EDITORIAL
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Entre em contato concosco, envie sugestões, 
relatos de graças e também pedidos de oração. Sua 
participação é muito importante!
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Caro amigo leitor de nosso informativo A Caminho com São Geraldo, saudações 
em Cristo!

Iniciamos mais um ano e muitas novidades surgirão em nossos dias. Recente-
mente celebramos a alegria do Natal e ainda neste inefável tempo estamos! Do 
Natal do Senhor, a espiritualidade rezada e celebrada mostrou-nos que o caminho 
para todos os cristãos só é possível se cultivarmos três coisas fundamentais: Fé, 
Alegria e Acolhimento.

Pois bem! Será que vamos continuar com esses sentimentos ao longo dos dias 
de 2018? Ou será que brevemente cairemos de novo na dinâmica de não nos 
importarmos e desde já nos fazermos esquecidos? Ano novo requer vida nova! O 
novo acontecerá se de fatos formos uns para com os outros “novidade do Reino”!

Quero convidar a cada um de vocês para, juntos, não medirmos esforços e por 
mais que daqui alguns dias nossas vidas sejam tomadas pelas correrias e retornos 
a tantas atividades, vamos juntos manter a alegre certeza: “O Filho de Deus se fez 
Homem” e nós precisamos nos fazermos Nele a cada instante de nosso ser, mais 
humanos!

Desejo a todos vocês um Ano Novo cheio de bênçãos e vamos juntos, no novo ano 
de nossas vidas, nos fazermos a novidade fundamental e então, como lemos em 
Mateus 23,8, assumirmos nossa vocação maior: “em Cristo somos todos irmãos”!

Deus abençoe a todos e que São Geraldo nos anime em nossa empreitada para 
viver 2018!

PALAVRA DO REITOR: 
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No inicio do ser cristão está o encontro 
com a pessoa de Jesus. Jesus revela-
-se o enviado do Pai, Filho único, ínti-
mo, só Ele pode mostrar o verdadeiro 
rosto do Pai ( Amor) e tornando-se um 
de nós, revelar o homem, segundo o 
coração de Deus. Ele estabelece na 
terra uma grande corrente de comu-
nhão de amor entre Deus e suas cria-
turas e destas entre si: o Cristianismo.

O Cristianismo é uma força libertadora 
e de desenvolvimento humano, para 
libertar o velho homem pecador de 
seus males e transformá- lo, na me-

dida de Cristo, apto para o Reino. Na 
expressão de Cirilo de Alexandria, a 
alegria e profundeza do cristianismo é 
que Jesus é ao mesmo tempo nosso 
Deus e nosso irmão. 

Realizando como homem sua filiação 
divina, ganha-nos o dom da filiação 
divina e gera entre nós a fraternida-
de universal.Como filhos adotivos de 
Deus, somos agora todos iguais diante 
do Pai. Tudo pelos méritos de Jesus, 
dando a vida por amor e recebendo a 
aprovação do Pai na ressurreição, vi-
tória sobre o último inimigo do homem, 
a morte.

“No iNício do Ser criStão Não há uma deciSão ética, uma 
GraNde idéia, maS o eNcoNtro com uma peSSoa, que dá à 
vida Novo horizoNte e deSta forma Novo rumo” 

POBREZA ENRIQUECEDORA
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A estas alturas da historia do Cristia-
nismo, um grande desafio para o bati-
zado: decidir entre uma prática religio-
sa personalista, burguesa, dispersiva, 
preocupada mais com a salvação indi-
vidual e um conforto espiritual, ou um 
cristianismo de seguimento, construtor 
do Reino aqui na terra, esperando (ati-
vamente) a plenitude que virá toda de 
Deus. Esta decisão trará, sobretudo 
uma alegria diferente, nova, quando o 
batizado já podendo dizer “já não creio 
porque me falaste sobre ele (Jesus), 
mas porque eu mesmo o encontrei, o 
ouvi e sei que Ele é o Filho de Deus, o 
Salvador” (Jô 4,42) .

Jovem, o redeNtor 
te chama pelo Nome!

Entre  em contato: www.vocacionalredentorista.com.br
www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista

Rua: Dr. Querubino, 303. Centro / CEP 351700-001 / Coronel Fabriciano, MG
Tel (31) 3842-1091 / 3841-2733

Creio que a alegria brotada neste en-
contro pessoal, existencial com Jesus 
é uma alegria transcendente, salvífica, 
porque revelação do Pai: “Feliz és tu 
(Simão), porque foi o Pai que te reve-
lou isto”. (Mt16,16-17).

Pe. Jesú Ferreira Assis, C.Ss.R.
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FORMAÇÃO

ANO DO LAICATO

MATÉRIA ESPECIAL

A Igreja no Brasil vai celebrar, no pe-
ríodo de 26 de novembro de 2017, 
Solenidade de Cristo Rei, a 25 de 
novembro de 2018, o “Ano do Laica-
to”. Na segunda reunião ordinária do 
Conselho Permanente deste ano, rea-
lizada de 20 a 22 de junho, foi apre-
sentado o projeto preparado pela Co-
missão Episcopal Especial para o Ano 
do Laicato e em breve as Dioceses e 
Prelazias receberão as orientações 
metodológicas de como se preparar e 
celebrar em suas comunidades.

O tema escolhido para animar a mís-
tica do Ano do Laicato foi: “Cristãos 
leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em 
saída’, a serviço do Reino” e o lema: 
“Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 
5,13-14. Segundo o bispo de Caçador 
(SC), dom Severino Clasen, presiden-
te da Comissão Episcopal Especial 
para o Ano do Laicato, pretende-se 
trabalhar a mística do apaixonamen-
to e seguimento a Jesus Cristo. “Isso 
leva o cristão leigo a tornar-se, de 
fato, um missionário na família e no 
trabalho, onde estiver vivendo”, disse 
o bispo.

Segundo a presidente do Conselho 
Nacional do Laicato no Brasil e inte-

grante da Comissão, Marilza Lopes 
Schuina, as Dioceses receberão uma 
proposta a partir da qual, recomenda, 
tenham toda a liberdade para usar a 
criatividade ao planejar e vivenciar as 
ações locais.

O Ano do Laicato terá como objetivo 
geral: “Como Igreja, Povo de Deus, 
celebrar a presença e a organização 
dos cristãos leigos e leigas no Brasil; 
aprofundar a sua identidade, voca-
ção, espiritualidade e missão; e tes-
temunhar Jesus Cristo e seu Reino na 
sociedade”.

DOCUMENTO Nº 105

Pretende ainda: “Dinamizar o estudo e 
a prática do documento 105: ‘Cristãos 
leigos e leigas na Igreja e na Socieda-
de’ e demais documentos do Magis-
tério, em especial do Papa Francisco, 
sobre o Laicato; e estimular a presen-
ça e a atuação dos cristãos leigos e 
leigas, ‘verdadeiros sujeitos eclesiais’ 
(DAp, n. 497a), como “sal, luz e fer-
mento” na Igreja e na Sociedade.

A Comissão Episcopal Especial para 
o Ano do Laicato organizou as ativi-
dades em quatro eixos: 1) Eventos; 2) 
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Comunicação, catequese e celebração; 3) Seminários temáticos nos Regio-
nais; e 4) Publicações.

Segundo o presidente da comissão, Dom Severino, espera-se que este ano 
traga um legado para a Igreja missionária autêntica, com maior entusiasmo dos 
cristãos leigos e leigas na vida eclesial e também na busca da transformação 
da sociedade. “Eu acredito que se conseguirmos estimular a participação e 
presença efetiva dos cristãos leigos na sociedade, provocando que aconteça a 
justiça e a paz, será um grande legado”, disse o bispo. Fonte: CNBB
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MEMÓRIA AGRADECIDA: 100 ANOS DE CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA

Assim como 2017, 2018 será um 
ano muito especial para a comunida-
de Redentorista de Curvelo. No ano 
passado, comemoramos a Centésima 
edição da Oitava de São Geraldo; 
neste ano comemoraremos cem anos 
de construção da Basílica de São Ge-
raldo. Para celebrar este jubileu, con-
taremos até o mês de março  um pou-
co sobre a história deste importante 
templo que abriga tão preciosa devo-
ção e expressão de fé de milhares de 
romeiros, devotos e devotas de São 
Geraldo, de todo o Brasil.

Usaremos o texto do livro “Curvelo do 
Padre Corvelo” escrito pelo missioná-
rio Redentorista, Pe. Alberto Vieira de 
Araújo, C.Ss.R., como base para essa 
narrativa. O livro teve como fonte as 
Crônicas do convento. 

CHEGAM OS PADRES

“Foi no dia 18 de setembro de 1906, 
pelas 11h30, pelo expresso da “Cen-
tral do Brasil”, procedentes de Sete 
Lagoas, chegariam os Padres Re-
dentoristas holandeses, para, aqui, 
fundarem um Convento. Curvelo, ci-
dadezinha do interior (com 4.000 ha-
bitantes) estava em peso na Estação 
Central.”

“A nova fundação ficaria sob proteção 

Fundadores do Santuário de São Geraldo (1906). Da 
esquerda para direita: Pe. Thiago Boomaars, Irmão 
Filipe Winter e Pe. José Goossens.

Planta-baixa do Santuário de São Geral-
do de Curvelo. (Desenho do Pe. André 
van der Arend) 1912.

Missões pelo sertão.

Igreja de Nossa Senhora do Rosário. 
Primeiro templo usado pelos Missio-
nários Redentoristas ao se mudarem 
para Curvelo.(Pintura a óleo, con-
vento São Geraldo,Curvelo-MG)
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MEMÓRIA AGRADECIDA: 100 ANOS DE CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA

Fundadores do Santuário de São Geraldo (1906). Da 
esquerda para direita: Pe. Thiago Boomaars, Irmão 
Filipe Winter e Pe. José Goossens.

de São Geraldo, com dois anos ape-
nas de canonizado pelo Papa Pio X... 
...Todos os atos religiosos eram feitos 
na Igrejinha do Rosário. Um mês ape-
nas depois de chegados, os padres 
programaram uma Solene Novena 
Pública, de 6 a 15 de outubro, em pre-
paração para fest do novo Padroeiro. 
No dia 16, dia da Festa de S. Geral-
do, houve a benção de sua pequena 
imagem que percorreria em andor as 
ruas da cidade na sua primeira pro-
cissão. O povo participou em massa, 
com grande devoção.”

RECOLHEM FUNDOS PARA 
CONSTRUÇÃO DO CONVENTO 

“De 1906 a 1912 os Padres Redento-
ristas trabalharam intensamente, na 
cidade e nas capelas rurais da paró-
quia. Nas Missões Populares, dentro 
e fora da Arquidiocese de Diamanti-
na, e também pregam retiros espiritu-
ais. Mas sobretudo, recolhem fundos 
para adiquirirem a área necessária: 
um quarteiraão inteiro com cerca de 
5.000m2 para a construção do templo 
monumental e do convento já planeja-
do pelo Irmão Werenfrido Vogels.”

A história continua nas próximas edi-
ções. Acompanhe! Missões pelo sertão.
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Estamos iniciando um novo ano que vem 
chegando com novas possibilidades e 
desafios. Muitos fazem uma lista de reso-
luções, projetos e promessas para serem 
realizadas ao longo do ano. Após aquele 
momento “mágico” da virada, em que pa-
rece que tudo se faz novo de novo, com 
os espetáculos pirotécnicos e os votos 
de feliz ano, é hora de encarar esse novo 
tempo que já bate à nossa porta com seus 
apelos e exigências inadiáveis. Sem dú-
vida, a passagem de um novo ano mexe 
com nossas expectativas, mesmo entre 
os mais céticos, já que parece nos con-
vidar a uma nova atitude interior que nos 
permita entrar numa dinâmica profunda 
de renovação, que envolva as diversas 
dimensões de nossa existência.

Podemos encarar o novo ano que se 
inicia de dois modos: com uma postura 
resignada diante da vida, na qual não se 
consegue ver nada de novo pela frente, 
sem motivos para expectativas e come-
morações, já que tudo parece uma re-
petição monótona de tarefas e compro-
missos; outra postura é da esperança, 
que nos permite ver além da realidade 
aparentemente árida e imutável, e nos 
faz saltar por sob os muros da indife-
rença, do desespero e do fatalismo, tão 
comumente presentes nos noticiários e 
nas relações humanas. A esperança nos 
convida a uma dinâmica de renovação 
para acolher aquilo que nos faz crescer 
e nos torna mais humanos e menos mes-
quinhos, egoístas, reclamadores da vida. 
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ESPERANÇA: O HORIZONTE DE DEUS
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Assumir uma postura de renovação da 
própria vida é o que vai fazer com que 
o novo ano seja realmente novo, e não 
somente uma sucessão de datas ou uma 
página a mais virada do calendário.

A tradição cristã nos ensina que a espe-
rança é uma das virtudes teologais que, 
junto com a fé e a esperança, possuem o 
seu fundamento em Deus e d’Ele recebe 
sua força, que nos impulsiona a abrir ca-
minhos em meio à labuta cotidiana. Ou, 
como dizia Santo Agostinho: “Esperar 
significa crer na aventura do amor, ter 
confiança nas pessoas, dar o salto no 
incerto e abandonar-se a Deus totalmen-
te”. Esperança é o horizonte de Deus e 
esperar é crer no impossível, acolher as 
surpresas de Deus que nos desarma de 
nossas pretensões e autossuficiências. 
Esperar é crer que Deus nos visita atra-
vés das pessoas e dos acontecimentos. 
Em outras palavras, crer que Deus é co-
nosco.

Fortalecidos com o dom da esperança, 
importa-nos prosseguir decididamente 
no novo ano que se inicia, acolhendo 
os novos horizontes divinos. É preciso 
deixar para trás o que passou, virar a 
página das experiências mal sucedidas, 
dar-se uma nova oportunidade, procurar 
realmente renovar o olhar, a atitude, o 
pensamento, o agir, as relações que es-
tabelecemos. É necessário dispor-se a 
romper já com certas formas habituais de 

enxergar a realidade, míopes e descom-
prometidas, e deixar-se ser surpreendido 
pelo “novo” de Deus que nos chega de 
diferentes modos. E aqui, vale um conse-
lho da poetisa Cecília Meireles, que deve 
marcar o ano que está só começando:

Renova-te.
Renasce em ti mesmo.

Multiplica os teus olhos, para verem mais.
Multiplica os teus braços para semeares tudo.

Destrói os olhos que tiverem visto.
Cria outros, para as visões novas.

Destrói os braços que tiverem semeado,
Para se esquecerem de colher.

Sê sempre o mesmo.
Sempre outro.

Mas sempre alto.
Sempre longe.

E dentro de tudo.

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R.
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“Ao acabar de ler o livro “Milagres” de Rodrigo 
Alvarez, senti muita vontade de falar sobre o 
milagre alcançado pela intercessão de São 
Geraldo, que ocorreu no final do ano passa-
do.Depois de um período de enorme estresse, 
devido à candidatura do meu irmão a prefeito, 
tivemos uma grande alegria com a vitória dele 
nas urnas, presenteando toda a família com 
a realização de um sonho, conquistado após 
uma caminhada de muitas lutas! 
Numa família de Geraldos (pai e filho), não 
seria de se admirar que a graça da vitória 
fosse dedicada ao santo de devoção da fa-
mília, São Geraldo. Fomos todos à Basílica, 
eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, levando 
para a sala de milagres uma camisa usada 
na campanha, promessa da minha mãe pela 
conquista dedicada ao santo com o mesmo 
nome do filho.
Mas não é esse o milagre a ser contado, 
apenas mais uma graça alcançada pela inter-
cessão de São Geraldo. Infelizmente, apenas 
15 dias após o período de alegria depois da 
eleição, veio uma grande pancada, meu pai 
descobriu um câncer de próstata. Segundo o 

GRAÇAS ALCANÇADAS

Ó GLORIOSO
SÃO GERALDO,
INTERCEDEI A DEUS 
POR NÓS!

médico, seria realizada uma cirurgia simples 
para retirada da próstata, com ótimo prog-
nóstico para a cura do câncer, que graças a 
Deus, ainda estava em estágio inicial.
A cirurgia foi marcada para o dia 21 de novem-
bro, e a previsão era de alta dois dias depois, 
já que se tratava de um procedimento muito 
simples. Na 2a feira de manhã, o Geraldo pai 
(mais conhecido por Todico) chegou ao hospi-
tal para realizar a cirurgia, muito nervoso, pois 
nunca havia tido qualquer doença nem feito 
qualquer tipo de cirurgia. Infelizmente, a ope-
ração não correu como o esperado, meu pai 
teve um choque com a anestesia, com queda 
brusca da pressão arterial, o que gerou diver-
sas complicações durante a cirurgia. O quarto 
que estava esperando por ele após a cirurgia, 
ficou vago e ele teve que ser encaminhado 
para a UTI para normalização da pressão.
Eu e meu irmão, únicos filhos, assim como 
minha mãe, ficamos muito preocupados com 
a situação, num havíamos visto meu pai tão 
frágil! Muito difícil vê-lo naquele leito de UTI. 
Entretanto, quando voltou da anestesia, ele 
parecia ter acordado melhor e a recuperação 
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parecia estar ocorrendo dentro do esperado. 
Em nossa visita ao UTI naquele dia a tarde, 
ele aparentava inclusive animado, dizendo 
querer sair dali logo. 
O problema foi a visita que fiz ao UTI no dia 
seguinte. Nunca tinha visto meu pai chorar 
daquele jeito. Estar acordado e lúcido em um 
leito de UTI vendo o que ocorria naquele lu-
gar com os outros pacientes, deixou o meu 
pai completamente descontrolado emocional-
mente, e a pressão que estava baixa, agora 
subia consideravelmente, e o choro compul-
sivo era de apertar o coração. Desesperada 
com aquela cena, fui conversar com a mé-
dica intensivista, mas infelizmente, algumas 
pessoas não estão preparadas para exercer 
sua profissão. A grosseria da médica deixou 
meu pai ainda mais nervoso e as oscilações 
da pressão aumentaram ainda mais. Ia sain-
do do UTI com o coração partido de deixar 
meu pai naquele estado, quando o urologista 
que fez a cirurgia entrou para vê-lo. O médico 
acostumado com o homem brincalhão que era 
meu pai, que não trocava uma palavra sem 
fazer uma piada, também ficou assustado ao 
vê-lo naquele estado, dizendo que iria morrer 
se ficasse ali mais um dia. Tentamos tranqui-
liza-lo em vão. O horário da visita terminou e 
sai dali com o coração partido, e a promessa 
do médico de voltar lá para vê-lo logo após 
o almoço. Eram 11h e sai do hospital muito 
preocupada de deixar meu pai naquele leito 
de UTI, sabendo que segundo a grosseira 
médica intensivista, ele só sairia (se saísse) 
no meio do dia seguinte. Mas ele disse q não 

aguentaria mais uma dia ali...
Eu e minha mãe saímos para almoçar na casa 
de uma prima e no caminho, vendo minha an-
gustia, ela sugeriu que rezássemos para São 
Geraldo. Fizemos uma oração a São Geraldo 
que ela reza desde pequena, e pedimos com 
muita fé, que meu pai saísse daquele martírio. 
Pois para nossa surpresa, quando acabamos 
de chegar no local para onde estávamos indo, 
meu telefone tocou. Era o médico do meu pai 
dizendo para eu voltar para o hospital, pois 
ele tinha discutido com a médica intensivista 
e “bancado” a retirada do meu pai do UTI, pois 
ele tinha certeza de que ele iria se recuperar 
mais facilmente no quarto. E assim aconte-
ceu. Meu pai foi para o quarto e teve uma re-
cuperação rápida, graças a São Geraldo!
Já estivemos na Basílica novamente, levando 
um pijama do meu pai usado durante a recu-
peração, novo símbolo oferecido por minha 
mãe em agradecimento a São Geraldo. E te-
nho certeza de várias novas visitas à Basílica 
virão, pois a graça de São Geraldo não tem 
fim!”

Mery Natali Silva Abreu
Inhaúma-MG

Se você teve um pedido atendido ou uma 
graça recebida por intercessão de São Geral-

do, 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 
no60 CEP 35790-000 Curvelo-MG
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Geraldinho é meu amigo!
Ligue os pontos!
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ANAIZA DE SOUZA FREITAS DUTRA
ANITA VARGAS DA SILVA
ALVIMAR FERNANDES
ALAIDE DE SOUZA SILVA
AFRANIO DA SILVA DINIZ JUNIOR
ANAIZA DE DE SOUZA FREITAS DUTRA
ANEIDE MARIA GERVASIO GUERRA

BIANCA SILVA COSTA      
BRUNA DE OLIVEIRA TRINDADE  

CELSO JOSE FERNANDES
CELINA DE JESUS ROCHA

DIRCEIA LUCENA BUENO
DOMINGOS ARSENIO CORREIO DA SILVA  

EMILLY CRISTINA NUNES                                
EDNEIA MARIA DE ALMEIDA COIMBRA 
ELTON ROSA FONSECA 
EMERSON FERNANDES VALGAS
ELISIO MARQUES  11 DE JANEIRO
ELIANE LIMA TEIXEIRA
EDIMAR JOSE DE ALMEIDA
ELZA MARIA DE RESENDE
EUSTAQUIO TRINDADE MEDEIROS

FRANCISCA MARQUES ASCENDINO   
FLAVIA MARCIA PEREIRA CAMPOLINA

GERALDO A. FREDIANI DE MENEZES 
GERALDO H. DA COSTA GUERRA   
GILSON VIEIRA DE SOUZA                   
GERALDO MAGELA DOS ANJOS

HELENA MOURA DE ALMEIDA
HELIO HELI DE ABREU       

IARA BOAVENTURA C. DE AQUINO 
IRIS AUGUSTA DINIZ ARAÚJO
IZAURA DINIZ SOARES
ISABEL JOSÉ DE ANDRADE

JAIME DE ALMEIDA SANTIAGO
JORGE A. DE ALMEIDA FERNANDES
JOSE ROBERTO ALVES PEREIRA
JULIANA SILVEIRA ROCHA
JOSE REIS OLIVEIRA

KELVIN DOUGLAS DE BRITO

LUIZ PAULO CORREIA SILVA 
LUANA APARECIDA DE CASTRO
LORENA REGINA GOMES DE CASTRO
LEONARDO PINHEIRO DE AVILA
LUCILIA LUIZA VARGAS DE ALMEIDA

MARIA APARECIDA SAMPAIO SILVA
MARIA SANTANA BARBOSA GOMES 
MARILEI FERREIRA DIAS
MARIA AMÉLIA DE ALMEIDA ALVES
MARCIO JOSE DA SILVA
MARCOS AURELIO FARIAS JORGE
MARIA DE FATIMA F. GUIMARAES
MARIA DO SOCORRO D. DE CARVALHO
MARIA ELIZABETHE FERREIRA PIMENTA
MARIA EMILIA MENDES SANTANA 
MARIA FRANCISCA DOS SANTOS 
MARIA GILDA RODRIGUES MACEDO
MARIA HELENA ANDRADE DE ÁVILA
MARIA DA CONCEIÇÃO MOURA NUNES
MARIA DA GUIA BRAGA DIAS
MÉRCIA VALGAS SILVA RIBEIRO
MARCIO PINTO DA SILVA
MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO

MARIA HENRIQUETA DE MIRANDA
MARIA AMELIA CASTRO LEITE
MARIA DA CONCEIÇAO FELIPE TELES
MARIA DA PIEDADE LAGE SILVA
MARIA DAS MERCES PEREIRA
MARIA DE FATIMA M. SOUZA
MARIA IOLANDA DA SILVA
MARISIA MARIA MACHADO
MARILEIA DA SILVA

NAZARE MARIA ROCHA FERNANDES
NILDA MARTINS VIEIRA 
NEUZA SOUZA DA SLVA

PAULO FERNANDES DE LIMA
PAULO H. DE FREITAS ARAUJO
PEDRO DINIZ SAMPAIO LIMA
PAULO R. T. LUDOLF DE MELO 

ROGERIO FERREIRA SANTIAGO
ROSILENE MARIA DA SILVA SANTOS
ROSILENE A. DA COSTA RODRIGUES

SARA RACHID  LUCIO
SIMONE APARECIDA GUIMARÃES
SONIA MARIA LOPES DA SILVA
SOLANGE M. LIBOREDO DA SILVA 
SANDRA GOMES PEREIRA
SILVIO DE PAULA FREITAS

VALDO ELISIO DE SOUZA JUNIOR
VANESSA PEREIRA ALVES
VIVIANE EVANGELISTA FREITAS

WALDO ELISIO DE SOUZA

ZENAIDE MARIA DE ARAUJO
ZULEIDE BENICIO DINIZ  

Felicitamos os aniversariantes 

do mês de janeiro!



Expediente da Basílica:

Horários de missa:
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 e 19h

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

Secretaria e Loja
Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h

Tel: (38) 3721-7955 / www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicasaogeraldo


