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A COMUNHÃO MÍSTICA
A Eucaristia foi o centro da 

vida de São Geraldo. Comun-
gando frequentemente se nutriu 
deste sacramento, que se tornou 
o suporte da sua vida. Passava 
horas e até noites inteiras diante 
do Santíssimo Sacramento, em 
profunda adoração.

O amor a Jesus Eucarístico 
nasceu espontaneamente no co-
ração de São Geraldo. Aos cinco 
anos já ia sozinho ao santuário da 
Virgem de Capodigiano, aproxi-
madamente dois quilômetros de 
sua casa, e, nas brincadeiras com 

CONHECENDO SÃO GERALDO MAJELA

os coleguinhas, era ele quem to-
mava a iniciativa: “vamos visitar 
o nosso amigo encarcerado”, e 
todos o seguiam para a visita a 
Jesus no sacrário. 

Aos dez anos de idade, fez a 
primeira comunhão. Profunda era 
sua paixão por Jesus, que ao re-
ceber a Eucaristia ficava imóvel, 
extasiado, como se o tempo pa-
rasse. 

Há um episódio de sua infân-
cia, o qual pode ser contemplado 
numa das pinturas do teto da Ba-
sílica de São Geraldo, em Curvelo, 
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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!

que tem como título, “A Primeira 
Comunhão Milagrosa”.

Vejamos o relato de um 
hagiógrafo:

“Geraldo contava já seus sete 
anos de idade, quando assistindo 
à Missa, certo dia, reparou os fi-
éis recebendo a comunhão. Apro-
ximou-se, também ele, no intuito 
de comungar, mas o celebrante 
saltou-o. Foi o bastante para des-
consolar o pobre menino. Mas o 
bom Deus que nele se comprazia 
providenciou-lhe a consolação. 
Naquela noite o arcanjo São Mi-
guel trouxe-lhe a comunhão. Este 
favor ficaria totalmente desco-
nhecido, se Geraldo mesmo não 
o tivesse contado, na manhã se-
guinte, ao ourives Sr. Alexandre 
Piccolo e à D. Catarina Zaccardo. 
Contou também ao seu diretor 
espiritual, depois que se tornou 
Redentorista. Aí está a origem da 

piedosa devoção ao arcanjo São 
Miguel. Devoção que o Irmão Ge-
raldo conservou por toda a sua 
vida”.

Em São Geraldo, a fé nunca 
esteve desligada da vida. Em tor-
no da Eucaristia ele aprendeu a 
ser solidário com os mais pobres 
e sofredores, fazendo da sua vida 
uma constante “eucaristia”, do-
ando-se inteiramente aos irmãos.

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

Curvelo/MG
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Maria, planejada no coração de 
Deus (amor), privilegiada para ser a 
mãe do Filho de Deus na terra, é para 
nós o testemunho perfeito da fidelidade 
da criatura humana ao projeto salvador 
do Reino de Deus, no seguimento de 
Jesus. Vivemos num contexto social 
que é um verdadeiro emaranhado de 
propostas, de felicidades, modas e no-
vidades, etc. Corremos o risco de não 
nos providenciar momentos de silêncio 
para ouvir o nosso interior, onde fala o 
Espírito Santo, momentos de encontro 
com os irmãos para nos apoiar mutu-
amente, sobretudo o encontro com o 
próprio Deus na oração. Ficamos jo-
guete dos meios de comunicação, às 
vezes sem saída para nos direcionar na 
vida. Maria, que viveu também momen-
tos embaraçosos pode nos ajudar. Uma 

das dificuldades do ser humano é a en-
trega total e confiante a Deus, fruto da 
fé, esperança e amor, dificuldade que 
acompanha o Homem até a morte.

Imagine você: Uma adolescente, 
em seus 15 anos, colocada no centro 
de Projeto Salvador: após o surpreen-
dente anúncio do anjo (“serás a mãe 
do Salvador”), e sua imediata aceita-
ção, acontece a gravidez... Torna-se 
logo notória e atinge o coração de José 
naturalmente... Uma adolescente, sozi-
nha... à beira do abismo... condenada 
ao apedrejamento... sem vislumbrar 
alguma saída... Explicar? Quem acredi-
taria?... Maria manifesta sabedoria ím-
par, que se manifesta na visita à Isabel 
e no seu hino de ação de graças “Mag-
nificat”. Como explicar tamanha matu-
ridade psicológica, tal domínio próprio? 

“JeSuS não pede GrandeS açõeS, maS apenaS abandono 
total e reconhecimento.”

DEIXA PRA DEUS! ENTREGA TOTAL E CONFIASTE.

(Santa tereza d Ávila)
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O dedo de Deus está aí, certamente, 
mas algo aconteceu em Maria que é 
imitável para nós: alguns textos bíblicos 
da ocasião o insinuam (Lc. 1,29; 2,19): 
Maria ponderava todos esses aconte-
cimentos no seu coração, conservando 
tudo em diálogo com Deus. 

Encontrou um corajoso e sábio ca-
minho: o Silêncio: Deixa pra Deus - En-
trega total e confiante.

Maria experimentou a alegria da 
entrega total a Deus, Pai querido, Rei 
supremo, Misericórdia, Ternura, vida.

Maria torna-se exemplo para nós 
naquele gesto, o mais difícil para o 
ser humano: entrega total e confiante: 

“Deixa pra Deus” isto com característi-
cas de uma criança lançando-se con-
fiante nos braços de sua mãe.

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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oS donS do eSpírito Santo 

A LITURGIA NA VIDA

Sabedoria
O Espírito Santo torna o cristão sá-

bio. Não que ele saberá de tudo, mas 
saberá de Deus, como Deus age, quan-
do algo é ou não de Deus. O coração 
do homem sábio tem o gosto e o sabor 
de Deus.

Que o Senhor nos conceda a dádiva 
da sabedoria, que nos ensine a ver com 
seus olhos, a sentir com seu coração e 
a falar com as suas palavras. E peça-
mos a Nossa Senhora, que é a Sede 
da sabedoria, que Ela nos conceda esta 
graça!

Entendimento 
Não se trata da capacidade intelec-

tual humana. É uma graça que capacita 
o cristão a ir além do aspecto externo 
da realidade e perscrutar as profundi-

Neste ano, celebraremos Pentecos-
tes no dia 09 de junho. O Espírito Santo 
como dom de Deus por excelência, que 
transmite outros dons a todos que o aco-
lhem. A tradição da Igreja identifica sete 
dons, número da plenitude! São eles: 
sabedoria, entendimento, conselho, for-
taleza, ciência, piedade e temor de Deus.

Vamos recordar juntos com o Papa 
Francisco quais são estes presentes 
dados por Deus, como eles nos ajudam 
na caminhada de fé e também pedir ao 
Espírito Santo que nos conceda estas 
dádivas!

dades do pensamento de Deus e do 
seu desígnio de salvação.

Peçamos ao Senhor que conceda 
a todos este dom, a fim de nos fazer 
compreender, como Ele mesmo enten-
de, as situações que acontecem e para 
que compreendamos, sobretudo, a Pa-
lavra de Deus no Evangelho! 

Conselho
Através do conselho, o Espírito 

Santo torna-nos sensíveis à sua voz e 
orienta os nossos pensamentos, senti-
mentos e intenções, segundo o cora-
ção de Deus.

Que o Espírito possa infundir sem-
pre no nosso coração esta certeza e 
encher-nos da sua consolação e paz! 
Pedi sempre o dom do conselho.
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Fortaleza
 Este dom não é necessário, só em 

ocasiões difíceis, mas ele deve cons-
tituir o fundamento do nosso ser cris-
tão. Precisamos da fortaleza para fazer 
avançar a nossa vida, a nossa família e 
a nossa fé.

Diante das dificuldades e das pro-
vações da vida, não desanimemos, 
invoquemos o Espírito Santo, para que 
com o dom da fortaleza possa aliviar o 
nosso coração e comunicar nova força 
e entusiasmo à nossa vida.

Ciência
Abre nossos olhos à contemplação 

de Deus, na beleza da natureza e na 
grandiosidade do cosmos, leva-nos a 
descobrir como tudo nos fala d’Ele e do 
seu amor. Tudo isto suscita em nós um 
profundo sentido de gratidão!

Peçamos ao Espírito Santo a dádi-
va da ciência, para compreender bem 
que a criação é o dom mais bonito de 
Deus. Ele fez muitas coisas boas para a 
melhor coisa, que é a pessoa humana.

Piedade
Não se identifica com a compai-

xão por alguém, mas indica o nosso 
o vínculo profundo com Deus, que dá 
sentido a toda a nossa vida e que nos 
mantém em comunhão com Ele, até 
nos momentos mais difíceis.

Peçamos ao Senhor que a dádiva 
do seu Espírito possa vencer as nossas 
incertezas e até o nosso espírito impa-
ciente, tornando-nos testemunhas jubi-
losas de Deus e do seu amor.

Temor de Deus
Faz de nós cristãos convictos e en-

tusiastas, que não permanecem sub-
metidos ao Senhor por medo, mas por-
que se sentem conquistados pelo seu 
amor!  

Peçamos ao Senhor a graça de unir 
a nossa voz à dos pobres, para acolher 
o dom do temor de Deus e poder re-
conhecer-nos, juntamente com eles, 
revestidos de misericórdia e de amor a 
Deus, que é o nosso Pai. Assim seja!

*Para a leitura na íntegra sobre os 
dons do Espírito, conferir Audiências 
Gerais do Papa Francisco, abril a junho 
de 2014.

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
Curvelo/MG
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A pergunta que nos foi apresentada 
como reflexão para este mês, não é das 
mais fáceis para se responder em poucas 
palavras. Tal dificuldade não vem do fato 
que o documento seja difícil, ou que nos 
apresente uma reflexão que seja muito 
complicada de ser aplicada, pelo contrá-
rio, bem ao estilo do magistério de Papa 
Francisco, é um documento muito prático, 
assim como eram as cartas dos primei-
ros apóstolos às igrejas das quais eram 
responsáveis. A dificuldade que se nos 
apresenta, vem do fato de que, sob o ris-
co de ser muito redutivo, não dar conta, 
em uma resposta rápida, da grandeza do 
trabalho que de reflexão que o antecedeu, 
bem como da riqueza que constitui o pró-
prio documento para a compreensão das 
dores e alegrias da realidade das famílias 
cristãs.

Assim, precisamos dar um passo atrás 
no tempo, anterior ao dia 19 de março de 
2016, quando o documento foi promul-
gado, ou seja, foi tornado público. A “Ale-
gria do Amor”, como se compreende pela 
tradução do título, é fruto de um trabalho 
muito extenso, que envolveu toda a Igreja 
em um esforço para compreender a rea-
lidade, ou melhor, as diversas realidades 
nas quais nossas famílias, no desafio de 
viver sua fé cristã, se encontram inseridas. 
Tudo começou mais ou menos três anos 
antes, quando um bem elaborado ques-
tionário foi enviado a toda a Igreja, por 
meio das dioceses e, consequentemente, 
em suas paróquias. Em tal questionário, 

se perguntava sobre as dores, dúvidas, 
alegrias e dificuldade do viver em família, 
em todas as suas realidades, desde sua 
constituição e pré-constituição (como é 
o caso do namoro), e as diversas formas 
de família que encontramos em nossa 
sociedade (tradicionais, mono-parentais, 
reconstituídas, etc.).

Com o resultado deste questionário, 
realizou-se um primeiro Sínodo, em cará-
ter extraordinário, que teve como tema “Os 
desafios pastorais da família no contexto 
da Evangelização”. Vários especialistas e 
representantes da Igreja, leigos e religio-
sos, se debruçaram sobre este documen-
to, bem como sobre diversos testemunhos 
de famílias em diversas situações que fo-
ram levados à aula Sinodal. Sem dúvida, 
foi um belo trabalho de escuta da realida-
de para, enfim, partir para um outro passo.

Deste primeiro Sínodo, nasceu um 
documento de trabalho bem elaborado, 
que foi pedido para ser estudado nos di-
versos âmbitos da Igreja, para depois ser 
compartilhado no segundo Sínodo, este 
de caráter ordinário, um ano depois, em 
2015, que teve como tema “A vocação e 
a missão da família na Igreja e no mun-
do contemporâneo”. Assim, os membros 
presentes no Sínodo, ao final, aprovaram 
um documento com propostas para que 
Papa Francisco, como pastor da unidade 
da Igreja, redigisse sua exortação. Desta 
forma, vemos que o caminho que deu ori-
gem a Amoris Laetitia foi longo e feito de 
muita escuta sobre as diversas realidades 

O QUE A EXORTAÇÃO APOSTÓLICA AMORIS LAETITIA DIZ 
SOBRE A SITUAÇÃO DOS CASAIS EM SEGUNDA UNIÃO?

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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que se apresentam à Igreja nestes tempos 
de tanta mudança.

Compreendido tal caminho, podemos 
agora dizer alguma coisa sobre o docu-
mento. Esse não diz respeito somente 
às famílias reconstituídas, comumente 
chamadas de “segunda união”, mas à 
realidade familiar que passa por crises e 
necessidade de uma compreensão mais 
aprofundada por parte da Igreja. Formado 
por 9 capítulos, inicia com uma leitura da 
realidade familiar a partir das Sagradas 
Escrituras, passa pela leitura da realidade, 
com suas luzes e sombras, apresenta a 
espiritualidade e a teologia do amor con-
jugal, se preocupa com a educação dos 
filhos, a preparação dos novos casais para 
o matrimônio e as diversas outras situa-
ções que precisam de atenção e acolhida.

O oitavo capítulo, de modo muito es-
pecífico, traz orientações pastorais muito 
concretas sobre o tema. É aí que encontra-
mos o caso das famílias reconstituídas. Os 
termos utilizados para falar desta pastoral 
necessária são muito práticos e claros: 
acompanhar, discernir e integrar. Assim, a 
primeira coisa a ser feita, em consonância 
com o Magistério de Francisco, é acolher. 
Existe espaço para todos no seio desta 
nossa família. Embora, sabemos, por tanto 
tempo, em algumas realidades de Igreja, 
não se viveu assim.

Acolhendo a todos e, de modo mais 
atento e carinhoso, àqueles que estão 
em situação de sofrimento, Papa Fran-
cisco não dá um caminho com respostas 
prontas e ajustáveis à força em todas as 
realidades, pelo contrário, nos apresenta 
um caminho pessoal de acompanhamento 
destas famílias em suas próprias realida-
des, feito pelos seus respectivos pastores, 
bem como especialistas e agentes de pas-
toral segundo a necessidade e formação. 
É deste caminho de acompanhamento, 
que leva a uma profunda revisão da vida 
e compreensão em consciência diante de 
Deus, que virá o terceiro e último passo: 
integrar. Cada situação encontrará seus 
meios de integração a partir de um abra-
ço amoroso, compartilhado e comunitário 
de Deus e da comunidade. Tudo se dará 
gradualmente e em consciência, com o 
auxílio e a vivência comum nesta grande 
família que compõe a Igreja.

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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poSSe do novo reitor da baSílica

No dia 01 de abril de 2019, Pe. 
Américo de Oliveira, C.SS.R. foi empos-
sado reitor da Basílica de São Geraldo 
(Curvelo/MG) às 19 horas.

A celebração foi presidida pelo Ar-
cebispo Metropolitano de Diamantina, 
Dom Darci José Nicioli, C.SS.R. e con-
celebrada pelos Missionários Redento-

ristas da comunidade de Curvelo, de 
outras comunidades da província, por 
padres diocesanos da Arquidiocese de 
Diamantina e de outras Dioceses.

Em seguida, houve uma confrater-
nização entre os confrades, familiares 
do Pe. Américo, amigos e leigos.

Aspirações de São Geraldo:
Amar muito a Deus.

Estar sempre unido a Deus.
Fazer tudo por Deus.
Amar tudo por Deus.

Conformar-me sempre com a vontade de Deus.
Sofrer muito por Deus.
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

Antes mesmo do meu nascimento, 
por intercessão de São Geraldo, 
alcançamos uma graça de Deus. 
Quando minha mãe descobriu que 
estava grávida, mas infelizmen-
te, com essa notícia maravilhosa, 
descobriu-se que ela estava com 
infecção que poderia causar o 
aborto.  Após o recebimento deste 
diagnóstico, imediatamente meu 
pai deixou o hospital, onde minha 
mãe estava internada, dirigindo-se 
à Basílica, suplicou a intercessão 
de São Geraldo para que tanto 
eu, quanto minha mãe ficássemos 
bem. Depois de 15 dias, minha 
mãe saiu do hospital e não teve 
mais nenhum problema durante a 
gravidez, sendo feliz no meu parto. 
São Geraldo é para mim um gran-
de exemplo, principalmente por 
causa de sua perseverança em se 
tornar redentorista e sua caridade 
para com os mais necessitados.

Camylle Eduarda 
Soares dos Reis, 

Curvelo/MG

A minha identificação com São 
Geraldo se deu desde criança 
quando o escolhi como meu san-
to de devoção. A história de sua 
vida e seus milagres sempre me 
chamaram a atenção: somente 
uma pessoa muito amiga de Deus 
poderia viver o que Geraldo viveu.
Rezar diante de São Geraldo glo-
rioso é reconhecer a graça de 
Deus que atua na vida do ser hu-
mano convidando-o à santidade. 
Toda vez que entro na Basílica de 
São Geraldo eu peço ao santo do 
povo que me ajude na minha ca-
minhada Redentorista, e ao mes-
mo tempo, faço uma revisão da 
minha consagração a Deus, reno-
vo a minha vocação missionária, 
tendo como modelo a sua dispo-
nibilidade para com os pobres e a 
sua intimidade com o Santíssimo 
Redentor.

Fr. Robson Araújo dos Santos.
Cel. Fabriciano/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

Venho agradecer mais uma vez a São Geraldo pelas graças alcançadas. Primeiro 
quero agradecer por ter feito exame de mamografia e graças a Deus ele não deu 
nada. 

A segunda graça quero agradecer por ele ter nos ajudado arrumar nossa casa, 
porque mexemos no tempo de chuva e sofremos muito. Fiz uma promessa de vir ao 
seu santuário para agradecer esta graça e inúmeras outras.

Obrigado pelo meu pedido alcançado e por muitas graças recebidas. 

Maria das Dôres Condé Pereira 
Santa Luzia

31/03/19

Meu filho, há 43 anos atrás, quando tinha 11 meses, engoliu um prego de apro-
ximadamente 6cm. Fiz uma promessa para que São Geraldo ajudasse. O prego saiu 
nas fezes do meu filho no outro dia, sem causar nenhum dano ao menino.

A promessa foi de contribuir na Associção de São Geraldo enquando estiver viva.

Maria da Conceição Rodrigues
Pará de Minas
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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
(38) 99845-4387

Geraldos e
Geraldas
Geraldos e
Geraldas

11ªRomaria dos 11ªRomaria dos 
Terço das Mulheres
e Grupo de Mães 

que Oram Pelos Filhos

CONFIRME A SUA PRESENÇA PELOS TELEFONES

(38) 3721-7955 |     (38) 99845-4387OU
basilicasaogeraldo@hotmail.com

 Romaria1ª

26
 DE MAIO

1919
de Maio
(Domingo)

de Maio
(Domingo)

A PARTIR 
DAS 07:00H COM
CAFÉ DA MANHÃ
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Alexandre Ribeiro Pereira - Curvelo/MG
Alisson da Cruz Pereira - Curvelo/MG
Allan Pereira Gontijo - Curvelo/MG
Ana Pereira de Souza - Curvelo/MG
Ana Vitoria Chamone de Matos - Curvelo/MG
Anália Duarte Silva - Diamantina/MG
André Luiz de Moura Nunes - Curvelo/MG
Antônio Carlos Rodrigues - Curvelo/MG
Antônio Fernandes Drumond - Curvelo/MG
Aurélio Queiroz Teixeira - Curvelo/MG
Auxiliadora Rodrigues de Souza - Curvelo/MG
Breno de Souza Ribeiro - Curvelo/MG
Camila Rodrigues Santana - Curvelo/MG
Cassio Lopes Bueno Cesar - Curvelo/MG
Claudenice de Almeida - Curvelo/MG
Claudia Mota Sampaio - Curvelo/MG
Cleise Eliane Pinto - Curvelo/MG
Cleonice Maria de Miranda - Curvelo/MG
Cleonice Maria Miranda - Curvelo/MG
Dagma Lopes Ferreira - Curvelo/MG
Delmir Paim Paixão - Curvelo/MG
Dorvalina Lopes da Silva - Curvelo/MG
Edilze Maria - Curvelo/MG
Edson Mauro de O. Carneiro - Curvelo/MG
Eduardo Mascarenhas P. Filho - Curvelo/MG
Efigênia Guimarães Diniz - Curvelo/MG
Elaine Maria Pinto - Curvelo/MG
Eliete Rodrigues dos Santos - Curvelo/MG
Elza de Fatima Diniz Oliveira - Curvelo/MG
Enivânia Barbosa Araújo - Curvelo/MG
Ernane Helvécio - Curvelo/MG
Everton Antônio Teixeira - Curvelo/MG
Fabricio Rocha Fonseca - Curvelo/MG
Fernanda B. Bueno - Curvelo/MG
Fernanda de Freitas Bueno - Curvelo/MG

Gabriel Borges Lima - Curvelo/MG
Geane Jéssica Matoso - Curvelo/MG
Geni Cassimiro de Freitas - Belo Horizonte/MG
Geralda Leite Rodrigues - Barão de Cocais/MG
Geralda Maria Vilaça de Faria - Contagem/MG
Geraldo Batista P. Filho - Curvelo/MG
Geraldo Magela da Silva - Curvelo/MG
Geraldo Magela de Moura - Curvelo/MG
Geraldo Magela Pereira de O. - Curvelo/MG
Gilson Rodrigues Benfica - Curvelo/MG
Gilvan Geraldo Fagundes - Curvelo/MG
Helder Chaves de Moura - Curvelo/MG
Helena e Paulo R. - Curvelo/MG
Helena Maria Duarte Estrela - Curvelo/MG
Helenice Pereira das Neves - Curvelo/MG
Hercília Gonçalves - Curvelo/MG
Ieda Borba Diniz - Curvelo/MG
Iraci Gregório Vieira - Curvelo/MG
Iracilda Bueno Rodrigues - Curvelo/MG
Irani Barbosa Ribeiro - Curvelo/MG
Iva das Graças Silva - Juiz de Fora/MG
Ivone de Almeida Campos M. - Curvelo/MG
João Geraldo Rodrigues - Curvelo/MG
Joao Pedro Pinto Louzada - Curvelo/MG
Joaquim Dias Carvalho Neto - Curvelo/MG
Joaquim Reis Fonseca - Curvelo/MG
Jose Antônio Barbosa - Curvelo/MG
José Antônio Cardoso - Gouveia/MG
José Antônio Mariz - Curvelo/MG
Jose Antônio Rodrigues Quirino - Curvelo/MG
José Geraldo Leite da Rocha - Curvelo/MG
Jose Maria Ottone - Curvelo/MG
Jose Roberto Torres Campolina - Curvelo/MG
Kelle Rejane Ribeiro de Oliveira - Curvelo/MG
Leonardo Diniz Alves - Curvelo/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de maio!



15Informativo a Caminho com São Geraldo                                                                                                                            www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955  |      (38) 99845-4387

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de maio!

Lourdes Paula Drumond - Curvelo/MG
Lourdes Rocha do Carmo - Curvelo/MG
Lucimara de Fatima Ferreira - Curvelo/MG
Luiz Fernando Franca - Curvelo/MG
Marcelle Coutinho Pinheiro - Curvelo/MG
Marcelo Alves Teixeira - Sete Lagoas/MG
Marcio Fernandes de Oliveira - Santa Luzia/MG
Marco Fernandes de Oliveira - Santa Luzia/MG
Marcos Henrique Pereira - São Paulo/Sp
Maria Aparecida Costa Silva - Curvelo/MG
Maria Aparecida Costa Silva - Curvelo/MG
Maria Ap. do Nascimento Almeida - Curvelo/MG
Maria Beatriz Pinto - Curvelo/MG
Maria Cecília Guedes de Oliveira P. - Curvelo/MG
Maria Conceição B. Siqueira - Curvelo/MG
Maria da C. Borges Siqueira - Curvelo/MG
Maria da Conceição Xavier - Curvelo/MG
Maria da Penha Santos Athadeu - Caratinga/MG
Maria do Rosário Silveira - Alfenas/MG
Maria Efigênia Augusto - Curvelo/MG
Maria Evangelina P. Ladeira - Juiz de Fora/MG
Maria Firelei Couto Pereira - Curvelo/MG
Maria Helena Alves de Oliveira - Curvelo/MG
Maria Jose Moreira Araújo - Curvelo/MG
Maria Lamires Trindade Santana - Curvelo/MG
Maria Margarete Rezende - Curvelo/MG
Maria Raimunda Rodrigues Alves - Curvelo/MG
Maria Raimunda Trindade - Curvelo/MG
Maria Terezinha Pereira N. - Curvelo/MG
Marilza Lopes da Silva - Curvelo/MG
Marlene de Oliveira Santos - Curvelo/MG
Mary Alves de Oliveira - Curvelo/MG
Mauricio da Conceição - Curvelo/MG
Mauro Sergio Alves da Silva - Curvelo/MG
Natalia de Brito Reis - Curvelo/MG

Natalia Moura Viana - Curvelo/MG
Nathalia Cristina Campelo - Curvelo/MG
Neida Maria do N. Silva - Curvelo/MG
Nicolina Fernandes da Fonseca - Curvelo/MG
Norma Gonçalves Monteiro - Curvelo/MG
Osmar Eustáquio de Aquino - Curvelo/MG
Paulo Cesar Oliveira - Curvelo/MG
Paulo Matos Carneiro Filho - Curvelo/MG
Raimunda de Brito Souza - Curvelo/MG
Raimundo Belchior Porto - Diamantina/MG
Raymunda da Silva Faria - Santos Dumont/MG
Reginalda F. Silva, Gilberto e Filhos - Curvelo/MG
Renato José Gomes - Curvelo/MG
Rosangela Cristina Nunes M. Dias - Curvelo/MG
Roseli Maria Pereira Lima - Curvelo/MG
Sandra Barbosa Santos - Curvelo/MG
Sandra Barbosa Santos - Curvelo/MG
Sandra dos Santos Martins - Curvelo/MG
Sandra Maria dos Santos Silva - Curvelo/MG
Santos Hipólito Junior e Família - Curvelo/MG
Sara Sueli Gomes Barbosa - Curvelo/MG
Sebastião Cosme Matos - Curvelo/MG
Silvana F. L. Pinto - Curvelo/MG
Silvia Neide Bezerra Araújo - Curvelo/MG
Simone Pereira de Souza - Curvelo/MG
Tereza Cristina Leite Ribeiro - Curvelo/MG
Vania Lúcia de Macedo - Curvelo/MG
Vilma Helena Gomes - Ponte Nova/MG
Welber Fernandes Silva - Curvelo/MG
Wilton Ferreira Lima - Curvelo/MG
Wilton Marcelino da Costa - Curvelo/MG
Witon Sena Pinto - Curvelo/MG
Xisto Vieira da Cruz - Curvelo/MG
Zélia Pereira de Brito - 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
Assita em: www.basilicasaogeraldo.org.br/missas

Expediente da Basílica:
Horários de missa:

Confissões:

Secretaria e Loja

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

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


