


ciaram, novamente, a fé e a devoção pelo padroeiro de fato 
de uma cidade que abraçou o Menino Santo de Muro Lucano. 
Contamos com a presença dos Irmãos e Padres Redentoristas 
e da importante participação de padres da cidade, além dos 
pregadores Dom Marcos Aurélio Gubiotti, bispo da Diocese 
de Itabira-Coronel Fabriciano, e Dom José Eudes, bispo da 
Diocese de Leopoldina, mais o arcebispo de Diamantina, Dom 
João Bosco Óliver de Faria, e os animadores Pe. Nelson Antô-
nio Linhares, C.Ss.R., e Pe. Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R..

Agradecemos imensamente a participação dos voluntários 
envolvidos nos diversos trabalhos, que voltaram a contribuir so-
bremaneira para o sucesso da realização dessa Oitava.

 Neste número trazemos também uma matéria sobre a re-
alização do Tríduo de São Geraldo, com sua programação, 
mais os artigos do Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R., e Pe. Jesu 
Assis, C.Ss.R., e do Fr. Rodrigo Costa, C.Ss.R..

Mais uma Oitava de São Geraldo se passou. E, com 
ela, mais uma vez Curvelo, no sertão de Minas Ge-
rais, reafi rmou a fé de devotos e romeiros de todas 

as partes. Começando pela participação do povo curvelano, 
adentrando o sertão, com suas cidades circunvizinhas, para 
se espalhar imune às fronteiras ao receber centenas de cara-
vanas, de MG e de vários estados do Brasil, como os já tradi-
cionais ônibus vindos do distante Pará. Sempre com sua gente 
simples e humilde, no andar, no falar e no vestir. Inúmeros tra-
jando as vestes do Santo Irmão, principalmente no domingo 
de seu encerramento, 06 de setembro, desde a Fila do Beijo, 
iniciada na noite anterior, até às missas que culminaram com 
a Solene Procissão. 

Iniciados no dia 29 de agosto, os louvores das Missas na 
Basílica, do Terço da Aurora, das celebrações na Praça e das 
manifestações de agradecimento na Sala de Milagres eviden-
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“Convertei-vos... O Reino 
está próximo (presente)...” 
É um convite à conver-

são no nível das estruturas pessoais, 
das estruturas seriais – políticas eco-
nômicas. O Reino de Deus que está 
acontecendo abre amplos horizontes 
para nossa esperança. Todas as de-
cisões dos discípulos de Jesus, que 
acolheram o Reino, têm um caráter 
escatológico, transcendem os limi-
tes terrestres. Não é uma esperança 
de braços cruzados, aguardando um 
mundo melhor, preocupando-se mais 
com a salvação individual e o conforto 
espiritual, uma esperança até mesmo 
negativa, que espera o castigo dos 
maus. A esperança do Reino é con-
creta, transformadora, faz crescer em 
busca de mais amor, mais vida, mais 
justiça, mais fraternidade. É uma es-
perança profética, questionadora, que 
leva ao discernimento dos valores do 
Reino no meio do verdadeiro cipoal de 
propostas de valores. É perseverante, 
realista, pois sabe que o Reino é um 
processo dinâmico, iniciativa de Deus, 
que espera a participação dos ho-
mens, mas que encontra da parte dos 
próprios homens forças contrárias; daí 
os retrocessos e progressos.

O horizonte de nossa esperança 
é a plenitude do Reino em processo. 

Podemos enumerar cinco dimensões 
de toda esperança escatológica (Rei-
no em plenitude):

– A opção pelos pobres, os pri-
vilegiados de Jesus, sua libertação. 
Deus não pode Reinar sem lhes fazer 
justiça.

– A opção pelo serviço no Amor, 
não pelo poder: Eu vim para servir...  
“Eu vos dei o exemplo para que façais 
como eu fi z” (Jo 13,15).

– A opção pelo amor compassivo, 
como princípio básico de toda vivên-
cia missionária, contra todo legalismo 
religioso; não como uma virtude a 
mais, mas como uma atitude de amor 
radical diante dos sofredores.

– A opção pela justiça, contra toda 
forma de opressão e exclusão.

– A opção pela vida, principal-
mente onde ela está mais estragada 
e ameaçada. Os seguidores de Jesus 
estão sendo convocados para faze-
rem acontecer já os valores de Reino 
que esperam em plenitude. Os que 
acolheram o Reino procuram torná-lo 
presente e esperam sua plenitude, têm 
um duplo desafi o: o primeiro desafi o 
é superar o pessimismo existencial 
diante das forças do anti-Reino, que 
levam ao descrédito no ser humano, 
geram medo e fuga do envolvimento. 
O segundo desafi o: a superação de 

“... se não renascer do alto, ninguém pode ver o Reino de Deus”(Jo 3,3)

O HORIZONTE DE
NOSSA ESPERANÇA:

O REINO
DE DEUS

uma religiosidade alienante, cuja única 
preocupação é a salvação individual e 
o conforto espiritual. O encontro pes-
soal e consciente com Jesus revela 
novo modo de viver de acordo com 
a vontade do Pai, o que abre novos 
horizontes de atuação: o Reino em 
construção. É uma tarefa social, co-
munitária, mas que supõe um com-
promisso pessoal e consciente com 
a pessoa de Jesus, baseada nas três 
virtudes que transcendem o homem 
(Renascer do Alto - Dom de Deus): 
Acolher o Reino na fé – Construí-lo 
no Amor serviçal – Esperá-lo em sua 
plenitude. Sendo obra de Deus, pedir 
continuamente sua plenitude.

Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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Sem querer ser simplista de ver 
um Deus “fazedor”, ocupado 
em ornar e fecundar cada uma 

das árvores de nossas matas, fl ores-
tas e do sertão deste nosso Planeta-
-Terra (e de outros, que certamente 
os há ao infi nito!), fi ca-se sempre ma-
ravilhado - com os olhos da fé, que 
enxergam o rosto do Pai nas coisas 
que os olhos carnais contemplam! 
- de ver com que fi delidade, gratui-
dade e graciosidade a Natureza se 
reveste a cada Primavera e a cada 
Outono.

Incansavelmente, as árvores, sa-
cudidas pelos ventos impetuosos, se 
desvencilham das folhas secas, que 
fecundam o chão e se enfeitam de 
folhas novas, novos brotos, que pou-
co a pouco vão mudando a face da 
terra! Pelo menos aqui no sertão é lin-
do de ver como árvores secas, quais 
espantalhos subnutridos - como são 
os Homens daqui! - vão clareando de 
cores, as mais diversas e matizadas, 
a paisagem agreste e sofrida.

É encantador!
É de encher os olhos (e o cora-

ção!).
É uma verdadeira “transfi gu-

ração”, tal como a do Filho que se 
mostrou um pouco na sua intimida-

O PAI PREPARA MANGAS!
de com o Pai, assim que os presen-
tes exclamaram: “É bom estarmos 
aqui!”.

Dá-se aqui uma verdadeira trans-
fi guração da Natureza, nisto que 
ocorre no sertão e noutras partes. 

De novo, o Pai prepara manguei-
ras e pequizeiros, cagaiteiras e paus 
d’óleo, mangueiras e abacateiros... 
Enfi m, tudo o que tem vida na face 
da terra!

Como fi car indiferentes a abates e 
queimadas e não lutar para que as fi -
lhas e fi lhos de Deus se tornem cada 
vez mais belos, superando a doença, 
a fome e a miséria, junto com a Na-
tureza, que se enfeita e se fecunda 
sempre de novo!?

São Francisco nos ajude!
Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.

DE NOVO...

      Graça
Alcançada

Monique Emanuele Carnei-
ro Rosa nasceu com refl uxo, 
o que a levou desde então a 
tomar remédios durante 10 
meses consecutivos. Contudo, 
os refl uxos ainda continuavam. 
Quando a menina tinha 4 me-
ses de vida, estava tomando 
os remédios e com os sinto-
mas, sua mãe, Márcia Raquel 
Carneiro Alves, e sua tia Mô-
nica Isabel Carneiro de Santa-
na, recorreram a São Geraldo, 
pedindo intercessão pela pe-
quena Monique. Hoje, ela está 
com 2 aninhos e não apresen-
ta nenhum “mal”. Sua graça foi 
alcançada e elas agradecem a 
São Geraldo.

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

escreva para a gente:
Informativo

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

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

Ou acesse nosso site, na 
Seção Interatividade: 

www.basilicasaogeraldo.org.br
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Entre os dias 29 de agosto e 6 
de setembro, milhares de de-
votos de São Geraldo foram os 

protagonistas de uma das mais be-
las Oitavas dos últimos tempos em 
Curvelo (MG). Com o tema “Geraldo: 
um testemunho de serviço”,  a festa 
reuniu curvelanos e devotos do San-
to Irmão Redentorista que vieram de 
várias partes do Brasil agradecer e 
pedir bênçãos a Deus, por interces-
são do Padroeiro das Mães. 

Como já se tornou tradição, o re-
pique dos sinos no alvorecer do Ser-
tão das Gerais, com a carreata dos 
táxis, abriu mais uma vez a Oitava. O 
Terço da Aurora também anunciou, 

OITAVA DE SÃO GERALDO 2015
MILHARES DE DEVOTOS REUNIDOS 

AOS PÉS DE SÃO GERALDO
até o fi m da Oitava, que mais um dia 
surgia  para as comemorações em 
honra a São Geraldo.

A participação dos estudantes, 
dos padres da Arquidiocese de Dia-
mantina e dos Missionários Redento-
ristas deram o tom da simplicidade 
e serviço, tão bem desenhados nos 
traços biográfi cos do Santo, retrata-
dos numa bela exposição que ligou a 
Basílica às barraquinhas.

Os motoristas, motociclistas, ca-
valeiros, todos romeiros, foram rezar 
aos pés de Geraldo, numa praça que 
fi cava pequena a cada dia. 

No domingo, 6 de setembro, a 
tradicional Fila do Beijo se estendeu 
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Como sempre vem aconte-
cendo nas Oitavas e Festas 
de São Geraldo, toda a mo-

vimentação, desde sua preparação 
e execução primaram pelo belo, 
pela singeleza e pela qualidade. 
Tudo preparado com carinho, zelo 
e dedicação total por parte das di-
versas classes de pessoas envol-
vidas em todos os processos: Co-
munidade Redentorista da Basílica, 
agentes de Pastoral da Basílica e 
as diversas equipes de voluntários, 
formadas exclusivamente para este 
momento específi co.

Nem mesmo a crise econômi-
ca mundial impediu os devotos e 
romeiros de se fazerem presen-
tes. Devotos e romeiros vindos de 
perto e de longe, geralmente para 
agradecer a Deus o atendimento 
de suas preces com as curas e mi-
lagres atribuídos à intercessão de 
São Geraldo. Há que se destacar, 
como sempre vem acontecendo, 
a presença dos romeiros de Belém 
do Pará, que além de trazer muita 
alegria, nos brindou com um belo 
exemplo de devoção a São Geral-
do e a oferta de uma belíssima ima-

gem de Nossa Senhora de Nazaré.
A Oitava e Festa transcorreram 

em um clima de serenidade e tran-
quilidade, com uma boa e expressi-
va participação do povo de Curvelo 
(MG), dos devotos e romeiros de 
São Geraldo em todos os momen-
tos celebrativos, sobretudo nas 
missas realizadas, tanto na Basíli-
ca, como na Praça da Basílica.

Os animadores, padres mis-
sionários Redentoristas, Nelson 
Antônio Linhares C.Ss.R., (pároco 
da Paróquia de São José, em Belo 
Horizonte (MG) e Vicente de Pau-
la Ferreira, C.Ss.R., (formador dos 
estudantes de Teologia, em Belo 
Horizonte) interagiram bem com a 
assembleia litúrgica, ajudando-a 
a celebrar com alegria e serenida-
de. De maneira sábia, exortativa e 
catequética, os dois pregadores 
da Oitava, Dom Marco Aurélio Gu-
biotti (Bispo da Diocese de Itabira 
– Coronel Fabriciano) e Dom José 
Eudes (Bispo da Diocese de Leo-
poldina), desenvolveram muito bem 
a temática central, desdobrada em 
seus sub temas; levando de fato 
os participantes das Celebrações 
Eucarísticas a perceberem e sen-
tir Geraldo como um verdadeiro e 
autêntico “Testemunho de serviço”, 

MEMÓRIA AGRADECIDA

por quarteirões. A devoção do povo 
simples culminou em celebrações 
transmitidas pela TV Horizonte e TV 
Aparecida.  Após a Missa da tarde, 
a Procissão com o andor de São 
Geraldo percorreu as ruas da cida-
de, voltando no início da noite para 
a bênção fi nal na Praça da Basílica.

E tudo foi tão bonito, que até São 
Geraldo chorou de felicidade,  numa 
chuva de bênçãos que fechou com 
chave de ouro as festividades da Oi-
tava deste ano.
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sinalizando para nós que também 
podemos seguir seus passos na vi-
vência da fé.

Como em todos os anos, pro-
curamos apresentar algumas no-
vidades, seja nas Celebrações Li-
túrgicas ou na parte social, tendo 
em vista uma interação maior dos 
participantes. Neste sentido, penso 
que o destaque maior fi cou para o 
Portal de Acolhida, ligando, de ma-
neira criativa e decorativa, a Praça 
da Basílica às Barraquinhas de São 
Geraldo. No percurso, foram co-
locados quadros ilustrativos sobre 
algumas passagens da vida de São 
Geraldo, em estilo de História de 
Cordel, pelo nosso colaborador e 
artista José Veloso.

Destacamos também a Expo-
sição montada no Salão São Ge-

raldo sobre o nosso saudoso e 
querido Pe. Paulo Rutten, C.Ss.R., 
um dos grandes benfeitores da 
cidade de Curvelo. Além dessas 
duas grandes novidades, o artista 
plástico Ângelo Issa presenteou a 
Exposição com uma belíssima obra 
de arte, tecida em técnica mista, 
inspirada na vida de São Geraldo. 
Obra que teve como referência, se-
gundo o próprio artista, a Sala de 
Milagres e as pinturas internas da 
Basílica, destacando assim, a for-
te expressão de fé dos devotos e 
devotas de São Geraldo. Por fi m, 
a Cantina Italiana, que aconteceu 
numa das noites nas Barraquinhas 
de São Geraldo.

Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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Continuando nossa refl exão 
acerca das diversas imagens 
que adornam a Basílica de 

Curvelo (MG) e que retratam os vários 
episódios da vida de São Geraldo, 
quero convidá-los a meditar neste mês 
outras duas imagens que dizem da 
centralidade da Cruz na espiritualidade 
geraldina. Trata-se de uma iconografi a 
que retrata um acontecimento da in-
fância de Geraldo, a Cruz iluminada, e 
outra, que retrata São Geraldo em sua 
cela imerso na contemplação da Cruz. 
Durante toda a sua vida, Geraldo quis 
identifi car a sua vida com o Mistério 
do Cristo Crucifi cado. Geraldo deseja 

sofrer, realizar sacrifícios e aceitar com 
generosidade os sofrimentos do coti-
diano, para assim estar mais unido a 
Jesus. 
 Sobre as duas iconografi as 
mencionadas acima, encontramos di-
versos testemunhos que nos dizem da 
radicalidade da união de São Geraldo 
com o Mistério da Cruz. Conta-se que, 
quando criança, brincando com os 
amigos, o menino Geraldo pegou dois 
gravetos e improvisou uma pequena 
Cruz, colocando-a sob uma árvore. 
Em seguida, convidou seus amigos 
para venerá-la. Nesse momento, a ár-
vore fi cou iluminada, adquirindo como 

que um brilho celestial. “‘Enquanto 
Geraldo rezava, diz uma testemunha, 
pôde-se ver a árvore iluminar-se como 
um altar cheio de luzes’”.
 Já como religioso, Geraldo vi-
via em uma cela extremamente auste-
ra, onde não havia conforto e a mobília 
era mínima. Os “enfeites” de sua cela 
se resumiam em um crucifi xo e algu-
mas caveiras. Na intimidade de sua 
cela, Geraldo se dedicava a diversos 
exercícios de mortifi cação e penitên-
cia. Por ocasião de sua última doen-
ça, “tinha mandado colocar no quarto, 
na parede à frente de sua cama, um 
grande crucifi xo feito de uma massa 

São Geraldo e o Mistério da Cruz



“A missão é uma paixão por Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, uma paixão 
pelas pessoas. Quando nos detemos em oração diante de Jesus crucif icado, 

reconhecemos a grandeza do seu amor, que nos dignif ica e sustenta e, 
s imultaneamente, apercebemo-nos de que aquele amor, saído do seu coração 

trespassado, estende-se a todo o povo de Deus e à humanidade inteira; e, 
precisamente deste modo, sentimos também que Ele quer servir-Se de nós 

para chegar cada vez mais perto do seu povo amado”.
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de papel e gesso, todo dilacerado e 
ensanguentado, e isto para sofrer e 
animar-se a sofrer mais alegremente 
as dores e as penas de sua doença. 
Especialmente de dia, se levantava da 
cama, quando podia, e tendo-se aco-
modado numa pequena cama debai-
xo do dito crucifi xo, aí permanecia por 
uma hora ou duas alheio aos sentidos 
e com um rosto de agonizante, unindo 
os seus sofrimentos ao do Redentor”. 
 Este modo de nosso Santo 
Irmão viver sua identifi cação com Cris-
to pode soar estranha à nossa sensi-
bilidade moderna, avessa à ideia de 
sofrimento e sacrifício. Não era assim 
no século XVIII, no tempo em ele viveu, 
pois o valor das penitências e práticas 
ascéticas ocupavam um lugar central 
na espiritualidade do povo cristão da-
quele tempo.  No entanto, para além 
desse dado cultural, pode-se dizer 
que a raiz mais profunda desta atitude 
de Geraldo é a radicalidade do misté-
rio do Amor que assume livremente a 
Cruz, em solidariedade com a dor do 
mundo, expressa na vida de tantos ho-
mens e mulheres que sofrem. Não se 
trata do elogio ou apego ao sofrimento 
em si mesmo, mas na sua capacida-
de transformadora, no seu potencial 
de gerar solidariedade, no fato de que 
esse amor manifestado na Cruz pede 
amor como resposta, como bem nos 
lembra o apóstolo Paulo: “Pois o amor 
de Cristo nos impulsiona, quando 

consideramos que um só morreu por 
todos, e que por conseguinte, todos 
morreram. Ora, ele morreu por todos, 
a fi m de que aqueles que vivam não 
vivam mais para si, mas para aquele 
que morreu e ressuscitou por eles” 
(2Cor 5,14-15).
 A chave para entendermos 
a relação de São Geraldo com o 
Mistério da Cruz é, pois, a radicalida-
de do amor do Crucifi cado, que nos 
convida a carregar nossa Cruz diária, 
identifi cando nosso sofrimento com o 
seu, pois nele encontramos a força de 
transformação e superação. Por ou-
tro lado, Geraldo também nos ensina 
que devemos ajudar a carregar a Cruz 
de nossos irmãos, pois aquele que 
é transformado pelo testemunho do 
Crucifi cado não pode fi car indiferente 
diante da dor do próximo. Em outras 
palavras, Geraldo nos mostra que a 
Cruz é um critério para avaliarmos a 
qualidade de nossa fé.

1 ALMEIDA, Dalton Barros; MELO, 
Paulo Pereira de; VIEIRA, Brás Delfi no. 

São Geraldo e o Mistério da Cruz

São Geraldo Majela na Basílica de 
Curvelo: álbum ilustrado com textos 
biográfi cos e lições de vida. Curvelo: 
Editora Santo Afonso, 1982, p. 11.

2 MAJORANO, Sabatino. Espiritu-
alidade Geraldina: uma proposta de 
esperança para o futuro. Grande Sinal 
59 (2005/4) 402.  

Fr. Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.
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Com a participação de 120 
pessoas, a Basílica de São 
Geraldo em Curvelo (MG) 

sediou nos dias 12 e 13 de setem-
bro a Estação da Libras – Regional 
Leste 2 da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB) e a 
1ª Romaria Nacional dos Surdos. 
Além de Curvelo e do estado de 
Santa Catarina, estiveram presen-
tes representantes das Pastorais 
de Surdos de Divinópolis, Pará de 
Minas, Itapecerica, Nova Serrana, 
Carmo do Cajuru, Itaúna, Iguata-
ma, Governador Valadares, Belo 

Horizonte, Abaeté, Diamantina, 
Montes Claros, Guarapari (ES) e 
Curitiba (PR).

Eles foram recepcionados pelo 
reitor da Basílica, Padre Paulo 
Roberto Gonçalves, C.Ss.R., que 
abriu a solenidade no sábado, às 
13 horas, quando abordou o tema  
“Conhecendo sobre a Vida de São 
Geraldo”. Para a coordenadora da 
Pastoral dos Surdos da Basílica 
de São Geraldo, Maria Aparecida 
Lopes de Carvalho, a realização 
do evento “foi importante para os 
nossos surdos, pois, além das pa-

BASÍLICA SEDIA
1ª ROMARIA NACIONAL DOS SURDOS

lestras ministradas, foi uma opor-
tunidade para que mantivessem 
contatos com defi cientes auditivos 
de outras regiões”.

O Pe. Wilson Czaia, da Arqui-
diocese de Curitiba, portador de 
defi ciência auditiva, falou sobre 
“A Celebração Litúrgica”. Já a pa-
lestra “A Pastoral dos Surdos e o 
Desafi o de Servir” fi cou a cargo da 
Equipe Regional e de Paulo Sérgio 
Praxedes, coordenador da Pasto-
ral dos Surdos da Regional Sul 4 
(Santa Catarina). Também acon-
teceram a palestra “A Liturgia e a 
Pastoral dos Surdos”, com Mar-
celo Santana, da Coordenação 
Nacional, e a Ofi cina para Ouvinte 
- Traduções Litúrgicas, com Felipe 
Coura, coordenador geral Leste 2, 
e Marcelo Santana. Em seguida foi 
apresentada a peça “A Casa do 
Surdo”, com Paulo Sérgio Praxe-
des e Rodrigo Fazan Oliveira, vice-
-coordenador da Pastoral dos Sur-
dos de Santa Catarina.

No domingo, às 9 horas, Pa-
dre Wilson presidiu a Celebração 
Eucarística, toda ela realizada em 
Libras, Em seguida, ele proferiu a 
palestra “Setembro, Mês da Bí-
blia e a Importância da Palavra de 
Deus em Nossas Vidas”.



DIA 18 DE OUTUBRO
DOMINGO

São Geraldo e a vida cristã
5h/7h/9h/11h – Missas na Praça da 
Basílica.
15h – Missa Solene, seguida de Pro-
cissão com a imagem de São Geraldo. 
11h/17h – Show com Márcio Lobão
(nas Barraquinhas de São Geraldo). 
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DIA 15 DE OUTUBRO
5ª FEIRA

“Sigam-me! Eu farei de vocês pescadores 
de homens”. (Mc 1,17)
7h/15h – Missas na Basílica. 
19h – Missa na Praça. 
Presidente e pregador: Pe. Américo 
de Oliveira, C.Ss.R. 
(Superior Provincial).
20h30: Show com a Banda Ominnis 
(nas Barraquinhas de São Geraldo).

DIA 16 DE OUTUBRO
6ª FEIRA

“Meu Senhor e Meu Deus!” ( Jo 20, 28)
7h/15h – Missas na Basílica. 
19h – Missa na Praça. 
Presidente e Pregador:
Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
(Reitor da Basílica de São Geraldo).
20h30: Noite do Vatapá - Show com 
Chico Lobo
(nas Barraquinhas de  São Geraldo). 

DIA 17 DE OUTUBRO
SÁBADO

1ª ROMARIA DA
RCC À BASÍLICA

“Fazei tudo o que ele vos disser”.
( Jo 2, 5)
7h/15h – Missas na Basílica. 
16h – Momento de Evangelização. 
16h – Comemoração: Dia das Crian-
ças, com a participação especial do  
Geraldinho e Show com Frajola e 
Mariola (nas Barraquinhas de São 
Geraldo). 
19h – Missa na Praça.
Presidente e Pregador: Pe. Maikel 
Dalbem, C.Ss.R.
(Paróquia Santo Afonso – Rio de Ja-
neiro - RJ).
21h – Show com a Banda Sinal de 
Paz, da Comunidade Shalom e Bera-
cá de Pirapora (na Praça da Basílica). 

TRÍDUO E FESTA DE

2015
SÃO GERALDO
TEMA: São Geraldo e a Vida Cristã




