
A Caminho com São Geraldo

Maria no leito de morte de São Geraldo.
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São Geraldo desde criança foi um 
verdadeiro devoto de Maria. Diante da 
imagem de Nossa Senhora ele passava 
horas inteiras em oração pedindo a sua 
intercessão materna. Para ele, Maria 
era símbolo da ternura e da bondade 
de Deus pela humanidade, exemplo do 
fiel discípulo do Senhor e nossa advo-
gada no céu. 

Ao se tornar redentorista São Geral-
do redigiu um “Regulamento de Vida”, 
que eram diretrizes espirituais que nor-
teariam toda a sua vida. Encontramos 
o seguinte texto que se refere à Nossa 
Senhora: “E vós, minha única alegria, ó 
Virgem Maria, quero que sejais minha 
segunda protetora em tudo o que pos-
sa me acontecer. E quanto ao que diz 
respeito às resoluções que tomo aqui, 
quero que sejais sempre minha única 
advogada junto de Deus”. 

Alguns estudiosos da vida de São 
Geraldo afirmam que na parede de seu 

pequeno quarto havia um crucifixo e 
um quadro da Virgem Maria, dos quais 
ele não retirava os olhos. No interior de 
sua Basílica, em Curvelo, há uma pintu-
ra que retrata São Geraldo nos últimos 
momentos de sua vida terrena. Acom-
panhemos o relato de seu hagiógrafo: 

“Junto ao leito de morte dos servos 
de Deus, a presença da Virgem Maria já 
se fez sentida muitas vezes, visivelmen-
te, como sinal de uma especial ternura 
da parte dela. Agora, eis que ela vem 
visivelmente à pequena cela do con-
vento de Materdomini, onde agoniza o 
santo de Muro. Geraldo sente-a aproxi-
mando-se com o “Menino” no colo, fica 
exultante, esboça o sinal da cruz, e diz 
ao irmão enfermeiro: “Eis a Madona! 
Rendamos-lhe nossa homenagem!”. 
Tenta erguer-se do leito, ficando, por 
alguns instantes levantado de sobre os 
travesseiros, os braços estendidos para 
frente, seu semblante cadavérico ilu-

mina-se de celestial sorriso. Relaxa-se 
depois aos poucos e, vai adormecendo 
com esta visão beatífica estampada no 
rosto qual inocente criança dormindo, 
em nada lembrando um moribundo 
prestes a exalar o derradeiro alento”. 

Percebemos que a devoção que 
São Geraldo tinha pela Virgem Maria 
não o distanciava de Jesus e do seu 
Evangelho, pelo contrário, ela o ajudava 
a viver sua opção pelo Cristo e pelos 
pobres e mais abandonados. 

Conta-se que certo dia o padre 
superior de S. Geraldo o encarregou 
de acompanhar alguns seminaristas. 
Como a distância era longa, eles tive-
ram que pernoitar em uma pensão. A 
filha do dono, encantada pelo aspecto 
feliz de Geraldo apaixonou-se por ele 
chegando a pedir-lhe em casamento. O 
rosto dele iluminou-se ao mesmo tem-
po em que, com um sorriso respondeu: 
“Nem me fale; não sabias que já sou 
consagrado à Nossa Senhora (Mado-
na)?”.

Na verdade, a Virgem Maria não so-
mente esteve presente na hora de sua 
morte, mas durante toda a sua vida. 
Portanto, a presença de Maria à ca-
beceira de Geraldo agonizante é muito 
coerente com o lugar que ela teve na 
sua história. Ele crescera sob o olhar 
materno e sereno de Maria. Com cer-
teza, São Geraldo deixou-se guiar pela 
recomendação de Maria que está no 
Evangelho escrito por João: “Fazei tudo 
o que Ele (Jesus) vos disser”. (Jo 2,5). 

 
Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.

Reitor da Basílica de São Geraldo
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A caminho com São Geraldo
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NOSSA SENHORA APARECE NO 
LEITO DE MORTE DE GERALDO
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COM O SIM DE MARIA, DÁ-SE O 
INÍCIO DA NOVA HUMANIDADE

Desde que o ser humano distan-
ciou-se do amor de Deus, como é 
descrito no pecado de Adão e Eva, ele 
tornou-se um caminheiro errante pela 
face da terra, buscando em tudo en-
contrar o amor que perdeu. Se por um 
lado o ser humano seguiu o caminho 
da perdição com o coração vazio, por 
outro, Deus continuou buscando uma 
forma de trazê-lo de volta ao seu con-
vívio de amor. Muitas são as palavras 
dos profetas que revelam esse amor 
incondicional de Deus por seu povo. E 
quando se completou o tempo, o que 
era esperança tornou-se realidade.

Em Maria dá-se o início da nova 
aliança de Deus com a humanidade. 
Muitos autores cristãos partem da afir-
mação que Maria é a nova Eva. Se por 
uma mulher veio o pecado e a queda 
da humanidade, por uma mulher nos 
vêm a graça e a salvação, pois, o Filho 

- Eva, criada com o coração inocen-
te, possuía a graça divina que logo veio 
a perde-la por causa de seu pecado.

- Maria, criada com o coração ino-
cente, possuía a graça divina, graça 
que ela cultivou, guardou com profundo 
amor e viu plenificar na pessoa de seu 
Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo.

- Eva, na fragilidade de sua fé, per-
mitiu a aproximação do ‘tentador’, e ao 
invés de guardar os ensinamentos de 
Deus, resolveu desconfiar de Deus e 
dar ouvidos ao inimigo que a conduziu 
para a perdição.

- Maria, com sua confiança inabalá-
vel em Deus, ouvia atentamente a Pa-
lavra de Deus e “guardava todas essas 
coisas, meditando sobre elas em seu 
coração”.

- Eva pensou que poderia ser feliz 
longe de Deus, por isso, teve que ar-
car com as consequências do pecado 
que são o isolamento, a vergonha e a 
morte.

- Maria encontra na comunhão com 
Deus sua mais profunda alegria. Ela 
canta a felicidade de poder colaborar 
com Deus na obra da redenção. “Minha 
alma glorifica o Senhor, exulta meu es-
pírito em Deus meu Salvador”.

- Eva acreditou no demônio e con-
cebeu o pecado gerador de sofrimento 
e morte.

- Maria acreditou em Deus e conce-
beu o Cristo, fonte de vida para todos 
os que nele creem.

 Maria pode ser considerada o mo-
delo da nova humanidade porque ela 
representa a plenitude do amor. É plena 
de amor porque é verdadeiramente de 

de Deus por ela gerado, abriu as portas 
do céu para toda a humanidade. 

Antes de falarmos da nova humani-
dade nascida com a presença de Cristo 
entre nós, o Deus-Conosco, pode nos 
ser de grande valia fazer um paralelo 
entre as atitudes de Eva e de Maria. 
Tanto o caminho da perdição percorri-
do por Eva, quanto o caminho redentor 
percorrido por Maria, são caminhos 
que se apresentam à nossa frente, a 
cada dia, a cada instante, exigindo de 
nós decisões que definirão o nosso 
presente e o nosso futuro.

- Eva, criada por Deus para viver em 
paz com Adão no Paraíso, não se con-
tentou em viver no limite do bem, e quis 
“comer do fruto da árvore proibida”.

- Maria, concebida sem pecado por 
graça divina, encontrava suas alegrias 
em fazer tudo o que fosse vontade de 
Deus.

Deus. Toda pessoa que deseja ser de 
Deus deve, antes de tudo, aprender a 
viver o amor. Deixar-se amar por Deus, 
cultivar o amor no coração e viver o 
amor em todas as dimensões da vida 
humana. O cristianismo é a religião do 
amor. 

O mandamento fundamental de 
Nosso Senhor Jesus Cristo é o amor. 
Todo devoto de Nossa Senhora deve 
também acolher Cristo em sua vida e 
com Ele aprender a amar e servir a to-
dos os irmãos. Não basta fazer gestos 
esporádicos de amor para cumprir os 
mandamentos. Quem experimenta o 
amor de Deus como Maria experimen-
tou, buscará fazer da vida um hino de 
louvor, buscando fazer todas as coisas 
para a glória de Deus e para o bem da 
humanidade. 

Hoje somos convidados por Nossa 
Senhora a conservar, em nossa mente 
e em nosso coração, as palavras de seu 
filho Jesus que nos apontam o caminho 
da nova humanidade: “Amai-vos uns 
aos outros como eu vos tenho amado. 
Nisto conhecerão que sois meus discí-
pulos, se vos amardes uns aos outros 
como eu vos tenho amado”.

Pe. Vicente André de Oliveira, C.SS.R.
Curvelo/MG
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O livro dos Atos dos Apóstolos (cf. 2, 
1-11) narra o que aconteceu em Jeru-
salém cinquenta dias depois da Páscoa 
de Jesus. Os discípulos estavam reu-
nidos no cenáculo e com eles estava 
a Virgem Maria. O Senhor ressuscitado 
disse-lhes para permanecer na cidade 
até receber do alto o dom do Espírito. 
E isto manifestou-se com um «fragor» 
que, repentinamente, se ouviu vindo do 
céu, como um «vento impetuoso» que 
encheu a casa onde eles estavam (cf. v. 
2). Portanto, trata-se de uma experiên-

cia real mas também sim-
bólica. Algo que aconte-
ceu, mas que também nos 
transmite uma mensagem 
simbólica para toda a vida.

Esta experiência re-
vela que o Espírito Santo 
é como um vento forte e 
livre, ou seja, dá-nos for-
ça e liberdade: um vento 
forte e livre. Não pode 
ser controlado, impedi-
do, nem medido; nem 
sequer se pode prever a 
sua direção. Não se deixa 
enquadrar nas nossas exi-
gências humanas - procu-
ramos sempre enquadrar 
as coisas - não se deixa 
enquadrar nos nossos es-

quemas e preconceitos. O Espírito pro-
cede de Deus Pai e do seu Filho Jesus 
Cristo, e irrompe na Igreja, irrompe em 
cada um de nós, dando vida à nossa 
mente e ao nosso coração. Como diz 
o Credo: «É Senhor e dá a vida». Tem o 
senhorio porque é Deus, e dá vida.

No dia de Pentecostes, os discípu-
los de Jesus ainda estavam desorien-
tados e apavorados. Ainda não tinham 
a coragem de sair em público. E tam-
bém nós, às vezes acontece, preferi-
mos permanecer entre as paredes de 

proteção dos nossos ambientes. Mas o 
Senhor sabe chegar até nós e abrir as 
portas do nosso coração. Ele envia so-
bre nós o Espírito Santo que nos envol-
ve e vence todas as nossas hesitações, 
abate as nossas defesas, desmantela 
as nossas falsas seguranças. O Espírito 
faz de nós novas criaturas, tal como fez 
naquele dia com os Apóstolos: renova-
-nos, faz de nós criaturas novas.

Depois de ter recebido o Espírito 
Santo, eles deixaram de ser como antes 
- Ele transformou-os - mas saíram, sa-
íram sem medo e começaram a anun-
ciar Jesus, a pregar que Jesus ressus-
citou, que o Senhor está conosco, de tal 
modo que cada um os compreendia na 
própria língua. Pois o Espírito é univer-
sal, não nos priva das diferenças cultu-
rais, diferenças de pensamento, não, é 
para todos, mas todos o compreendem 
na própria cultura, na própria língua. O 
Espírito muda o coração, dilata o olhar 
dos discípulos. Torna-os capazes de 
comunicar a todos as grandes obras 
de Deus, sem limites, indo além das 
fronteiras culturais e religiosas com as 
quais estavam habituados a pensar e 
a viver. Torna os Apóstolos capazes de 
alcançar os outros, respeitando as suas 
possibilidades de escuta e de compre-
ensão, na cultura e linguagem de cada 
um (vv. 5-11). Em síntese, o Espírito 
Santo coloca em comunicação pesso-
as diferentes, realizando a unidade e a 
universalidade da Igreja.

E hoje diz-nos muito esta verdade, 

esta realidade do Espírito Santo, onde 
na Igreja existem pequenos grupos que 
procuram sempre a divisão, separar-se 
dos outros. Este não é o Espírito de 
Deus. O Espírito de Deus é harmonia, 
unidade, une as diferenças. Um bom 
Cardeal, que foi Arcebispo de Géno-
va, dizia que a Igreja é como um rio: 
o importante é permanecer dentro; não 
interessa se estás um pouco deste lado 
e um pouco do outro, o Espírito Santo 
faz a unidade. Ele usava a figura do rio. 
O importante é permanecer na unidade 
do Espírito e não olhar para as peque-
nas coisas, se estás um pouco deste 
lado e um pouco do outro, se rezas 
desta maneira ou daquela... Isto não 
vem de Deus. A Igreja é para todos, 
para todos, como mostrou o Espírito 
Santo no dia de Pentecostes.

Hoje peçamos à Virgem Maria, Mãe 
da Igreja, que interceda para que o Es-
pírito Santo desça em abundância, en-
cha o coração dos fiéis e acenda em 
todos o fogo do seu amor.

 
Papa Francisco

SoleNIdade de PeNTeCoSTeS

A LITURGIA NA VIDA
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A ARTE DE PRESERVAR

Geiziele, como é para você retornar à 
Basílica de São Geraldo após 6 anos 
desde a última restauração das pintu-
ras internas?

Retornar à Basílica são Geraldo 
para mim, é uma emoção grandiosa 
e satisfatória, principalmente ao sa-
ber que as pinturas foram feitas pelos 
grandes artistas, irmãos Goretti: Victo-
rio Giulio e Gino Goretti, e pelo motivo 
da Basílica São Geraldo ser a única 
Basílica do mundo dedicada ao santo 
redentorista. Também retornar à cida-
de de Curvelo-MG é muito gratificante 
devido a recepção que eu tive naquela 
época e a que eu estou tendo agora, 
tanto pelos redentoristas, quanto pelos 

leigos. Agradeço a Deus pela a oportu-
nidade e à Congregação Redentorista 
pela a confiança no meu trabalho. Faço 
um agradecimento especial aos Re-
vendissímos Pe. Américo, C.SS.R., Pe. 
Paulo, C.SS.R., Pe. Vicente, C.SS.R., e 
Ir. Geraldo, C.SS.R.

Do ponto de vista técnico/artístico, o 
que ainda é preciso ser feito em rela-
ção à restauração e conservação das 
pinturas?

Além do trabalho de restauração, 
há necessidade de planejamento de 
manutenção anual, para a conservação 
das pinturas. A conservação extrema-
mente importante porque com o passar 

do tempo, a ação do clima quente e da 
baixa umidade do ar, afeta a integrida-
de das pinturas, ocasionando fissuras 
ou descamações. Até mesmo o contato 
dos fiéis com as superfícies das pintu-
ras, ocasionam pequenas avarias. Em 
suma, tanto o trabalho de conservação 
e de restauração das pinturas, são fun-
damentais.

Como você vê as pinturas da Basílica 
de São Geraldo? Qual valor histórico e 
cultural elas têm para você?

O conjunto arquitetônico desta Ba-
sílica, a única do mundo dedicada ex-

clusivamente a São Geraldo, que conta 
com riqueza de detalhes a história de 
sua vida, não segue um único estilo, é 
um misto de influência neorromana e 
nórdica da Europa. As pinturas em seu 
interior são singulares e belíssimas, 
ricas em cores e detalhes marmoriza-
dos, um verdadeiro tesouro artístico, 
com inestimável valor histórico. A pre-
servação desse espaço sagrado, que é 
ao mesmo tempo, patrimônio cultural, 
artístico e histórico, símbolo da reli-
giosidade, que é inerente à população 
curvelana e ao povo mineiro como um 
todo, é essencial.

Geiziele Moreira, 29 anos, natural de 
Belo Horizonte/MG, dedica sua vida pro-
fissional à restauração e conservação de 
edifícios históricos, pinturas e imagens reli-
giosas a mais de 12 anos.

Atualmente Geiziele encontra-se na Ba-
sílica de São Geraldo para restaurar e con-
servar as pinturas internas a fim de valori-
zar as raízes e a história desta comunidade. 
Ela é a nossa entrevistada desta edição.
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MÃE É AMOR!MÃE É AMOR!

Mãe gera com o corpo,
Nutre e cuida com o coração.
Mãe é amiga em hora boa,

Protetora permanente,
Preocupação constante.

Mãe sabe pintar sorrisos,
Enxugar lágrimas.

Mãe é colo de infinita capacidade,
Peito de inabalável paciência,

Sorriso e lágrima de empatia e carinho.

Mãe é expressão criativa da natureza,
E na essência transporta
o que há de mais divino.

Mãe é vida, é sustento do mundo,
Pois no ventre carrega a mágica da criação.

Mãe é amor incondicional,
Que vive eterno e profundo

no seu enorme coração.
(Autor desconhecido)

GRAÇAS ALCANÇADAS

“Eu sou uma devota de São Geraldo desde 1979, quando conhecia a 
história dele. Sempre venho agradecer as muitas graças que recebo. Dia 
10 de novembro, meu filho de 37 anos, pai de 2 filhos, foi ao médico e o 
médico pediu alguns exames. Quando saíram os resultados, a família ficou 
apavorada, havia dado uma veia no coração secando. Disse o médico: “não 
tem cirurgia!”. O que eu fiz? Recorri a São Geraldo para que intercedesse pela 
cura de meu filho. Pedi outro exame, 8 dias depois, sabe o que aconteceu? 

Não deu nada o exame, isto foi um comentário no hospital de Santa 
Bárbara dia 10 de novembro. 

Sou de Viçosa e vim aqui na Basílica para agradecer a graça.”

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: 35790-393
(38) 3721-7955 |     99845-4387
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ALIDEIR FERREIRA DE ARAÚJO - BELO 
HORIZONTE/MG
AMÉRICA LACERDA R. - CATAGUASES/MG
ANA CAROLINA HEITOR/JOAQUIM HEITOR 
DE CARVALHO - SÃO JOÃO DEL REI/MG
ANA PEREIRA DE SOUZA - CURVELO/MG
ANÁLIA DUARTE SILVA - DIAMANTINA/MG
ANNA MOREIRA NARCIZO - CURVELO/MG
AURÉLIO QUEIROZ TEIXEIRA - CURVELO/MG
BENEDITO CORDEIRO - CURVELO/MG
CARLOS DE SOUZA RAMOS - CURVELO/MG
CÉLIA PEREIRA DE BRITO - CURVELO/MG
CLARISSE RODRIGUES - CURVELO/MG
CLAUDENICE DE ALMEIDA - INIMUTABA/MG
CLÁUDIO R. LOPES - PEDRO LEOPOLDO/MG
CLAYTON SOUZA VIANA - CURVELO/MG
CLEONICE M. DE MIRANDA - CURVELO/MG
DIVINO ANTÔNIO PINTO - CURVELO/MG
EDINA HELENA - LUZ/MG
EDINEI GERALDO O. - LAGOA DA PRATA/MG
EDSON MAURO OLIVEIRA - CURVELO/MG
EDVANIA LUIZA DE R. - LAGOA DOURADA/MG
ELAINE MARIA P. LOUZADA - CURVELO/MG
ELZA FÁTIMA DINIZ OLIVEIRA - CURVELO/MG
EVANDRO PEDRA DE MOURA - CURVELO/MG
FÁBIO BERTO VELOSO - ARCOS/MG
FELIPE ADÃO SILVA RIBEIRO - CURVELO/MG
FERNANDA DE FREITAS B. - CURVELO/MG
FRED VIDAL SANTOS - CURVELO/MG
GABRIEL BORGES LIMA - CURVELO/MG

GENI CASSIMIRO DE FREITAS - BELO 
HORIZONTE/MG
GERALDA APARECIDA CARMO FERRAZ - 
LEOPOLDINA/MG
GERALDA LEITE R. - BARÃO DE COCAIS/MG
GERALDA MARIA VILAÇA DE FARIA - 
CONTAGEM/MG
GERALDO BATISTA P. FILHO - CURVELO/MG
GERALDO IVO DE OLIVEIRA - CURVELO/MG
GERALDO NERY S. - DORES DE CAMPOS/MG
GILVAN GERALDO FAGUNDES - CURVELO/MG
HELENA MARIA DUARTE E. - CURVELO/MG
HERCÍLIA GONÇALVES T. - CURVELO/MG
IEDA BORBA DINIZ - CURVELO/MG
IRANI BARBOSA RIBEIRO - CURVELO/MG
IVA DAS GRAÇAS SILVA - JUÍZ DE FORA/MG
IVONE DE ALMEIDA CAMPOS MAGALHÃES - 
CURVELO/MG
JAIR R. DOS SANTOS - CURVELO/MG
JOÃO GERALDO RODRIGUES - CURVELO/MG
JOÃO PEDRO P. LOUZADA - CURVELO/MG
JOSÉ ANTÔNIO CARDOSO - GOUVEIA/MG
JOSÉ ELVIRA DA SILVA - CURVELO/MG
JOSÉ MALTA DO AMARAL - IGARATINGA/MG
JOSÉ ROBERTO TORRES CAMPOLINA - 
CURVELO/MG
KELIANE RIBEIRO DE S. - TRÊS MARIAS/MG
MARCELLE COUTINHO P. - CURVELO/MG
MARCELO ALVES T. - SETE LAGOAS/MG
MÁRCIO F. DE OLIVEIRA - SANTA LUZIA/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Maio! Felicitamos os aniversariantes 

do mês de Maio!
MARCOS HENRIQUE P. - SÃO PAULO/SP
MARIA AP. STIERGET - JUÍZ DE FORA/MG
MARIA BEATRIZ PINTO - CURVELO/MG
MARIA BEATRIZ S. VIEIRA - VESPASIANO/MG
MARIA DA CONC. B. SIQUEIRA - CURVELO/MG
MARIA DA CONC. XAVIER - CURVELO/MG
MARIA DA PENHA SANTOS ATHADEU - 
CARATINGA/MG
MARIA DAS DORES DA ROCHA REIS - 
CURVELO/MG
MARIA DAS DORES DE MORAIS SILVA - 
CEILÂNDIA SUL/DF
MARIA DO CARMO DE MORAIS COUTO - UNAÍ/
MG
MARIA DO ROSÁRIO SILVEIRA - ALFENAS/MG
MARIA EVANGELINA PAVEL LADEIRA - JUIZ DE 
FORA/MG
MARIA HELENA B. SANTOS - RIO ACIMA/MG
MARIA HELENA D. ESTRELA - CURVELO/MG
MARIA LAMIRES TRINDADE SANTANA - 
CURVELO/MG
MARIA MARGARETH REZENDE - CURVELO/MG
MARIA RAIMUNDA TRINDADE/PEDRO DE 
ALCÂNTRA TRINDADE - CURVELO/MG
MARIA TEREZINHA P. NASC. - CURVELO/MG
MARIANA DE A. COELHO - CURVELO/MG
MARLENE DE O. SANTOS - CURVELO/MG
MARY ALVES DE OLIVEIRA F. - CURVELO/MG
MAURO SÉRGIO ALVES - CURVELO/MG
NADIA MARIA ALVES BISPO - BRASÍLIA/DF

NAIR DOS SANTOS - DIAMANTINA/MG
NASCIMENTO R. SANTANA - CURVELO/MG
NATÁLIA MOURA VIANA - CURVELO/MG
OSMAR EUSTÁQUIO AQUINO - CURVELO/MG
RAYMUNDA DA SILVA FARIA - SANTOS 
DUMONT/MG
RAYMUNDO BELCHIOR P. - DIAMANTINA/MG
RENATO JOSÉ GOMES - CURVELO/MG
ROBSON VICTOR DORELA - CURVELO/MG
RONE AUGUSTO DOS SANTOS - CURVELO/
MG
ROSELI MARIA PEREIRA - CURVELO/MG
ROSENY TEIXEIRA BONFIM A. - CURVELO/MG
SANDRA BARBOSA SANTOS - CURVELO/MG
SANTOS HÍPOLITO JÚNIOR - CURVELO/MG
SARA SUELI GOMES BARBOSA - CURVELO/
MG
SOLANGE SILVA COSTA - CURVELO/MG
TAMIRES BASTOS DIAS - ENTRE RIOS/MG
TEREZINHA DE JESUS LIMA E SILVA - 
CURVELO/MG
VERA LÚCIA DA COSTA PINTO - CURVELO/
MG
VILMA HELENA GOMES - PONTE NOVA/MG
VIVIANE MOREIRA P. M. - CAETANÓPOLIS/MG
WILSON GERALDO DINIZ - CURVELO/MG
WILTON FERREIRA LIMA - CURVELO/MG
ZÉLIA PEREIRA DE BRITO - CURVELO/MG



Informativo “A Caminho com São Geraldo”          www.basilicasaogeraldo.org.br              BasilicadeSaoGeraldo    (38) 3721-7955 |      (38) 99845-438714 15

ADEMILDE G. DE SOUZA - CURVELO/MG
ALEXANDRE DE MOURA A. - CURVELO/MG
ANA DE L. REZENDE - BOA ESPERANÇA/MG
ANA MARIA FERREIRA M. - CURVELO/MG
ANDERSON AP. DE OLIVEIRA - CURVELO/MG
ANDRESSA E RICARDO - CURVELO/MG
ANDREZZA JOSÉ SANTOS - DIVINÓPOLIS/MG
ÂNGELA CRISTINA SILVEIRA DA SILVA - 
CURVELO/MG
ANGELINA A. DOS REIS - CURVELO/MG
ANTÔNIO JARBAS ALVES - CURVELO/MG
APARECIDA DO CARMO DE M. - PIUMHI/MG
CARLOS EDUARDO F. - JUÍZ DE FORA/MG
CELSO LUIZ NEVES ISAÍAS - BELO 
HORIZONTE/MG
CHRSTIAN DAVID ALVES DOS SANTOS - 
CURVELO/MG
CLEIA Mª FALCO REZENDE - BARBACENA/MG
CRISTIAN CARVALHO SERRA - CURVELO/MG
DIONIZIA R. SILVA PEREIRA - CONTAGEM/MG
DIVANILDE ALMEIDA DINIZ - CURVELO/MG
DJANIRA SOUZA VIANA - CURVELO/MG
ELAINE MENDES MOREIRA - DATAS/MG
ELIAS DE JESUS R. JÚNIOR - CURVELO/MG
ELIZABETE FREITAS N. MORAIS - BETIM/MG
ELVÉCIO GONÇALVES LIMA - CURVELO/MG
ELZA PINTO ALEMÃO - CURVELO/MG
ÉRIKA FRANÇA - CURVELO/MG
EUSTÁQUIO GUIEIRO - CURVELO/MG
FELIPE MOREIRA DE MATOS - CURVELO/MG
GEDALHA P. DA SILVA - CONTAGEM/MG
GERALDO AP. MIRANDA - CURVELO/MG

GERALDO GOMES DE OLIVEIRA - JOÃO 
MOLEVADE/MG
HEITOR DURÃES M. FARIAS - CURVELO/MG
INEZ CONC. BATISTA SILVA - JUATUBA/MG
IVETE GOMES DE OLIVEIRA - CURVELO/MG
JACKSON MIRANDA R. - CURVELO/MG
JOÃO BATISTA DA R. - MATOZINHOS/MG
JOÃO LÚCIO P. SANTIAGO - CURVELO/MG
JONATHAS GABRIEL MIRANDA RODRIGUES - 
CURVELO/MG
JOSÉ CARLOS F. COSTA - CURVELO/MG
JOSÉ LADISLAU DE A. - ITAVERAVA/MG
JOSÉ ROBERTO MARQUES DE LIMA - SANTA 
LUZIA/MG
LINDALVA LIMA TEIXEIRA - CURVELO/MG
LUZIA MIRANDA DE MORAIS - BELO 
HORIZONTE/MG
MAGDA DE O. PALHARES - CURVELO/MG
MAGDA JANETE COUTINHO LACERDA - 
CURVELO/MG
MAGNA DE JESUS ROCHA - CURVELO/MG
MANOELINA SOARES O. - CURVELO/MG
MARIA APARECIDA GOMES - CURVELO/MG
MARIA AP. MARIZ SANTOS - CURVELO/MG
MARIA DA CONC. NUNES - CURVELO/MG
MARIA DA CONCEIÇAO PINTO VOLPI - SETE 
LAGOAS/MG
MARIA DA PIEDADE SILVEIRA - CURVELO/MG
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS PAIXÃO - 
CONTAGEM/MG
MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA - BELO 
HORIZONTE/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Junho! Felicitamos os aniversariantes 

do mês de Junho!
MARIA DE L. BENFICA - CURVELO/MG
MARIA DE LOURDES MACIEL DO VALE - BELO 
HORIZONTE/MG
MARIA DE LOURDES MENDONÇA SILVEIRA - 
PARÁ DE MINAS/MG
MARIA DO ROSÁRIO NONATO SALES - CAPIM 
BRANCO/MG
MARIA JOSÉ ALVES F. - CONS. LAFAIETE/MG
MARIA JOSÉ F. MATTOSO - CURVELO/MG
MARIA MAGDALENA L. M. - CURVELO/MG
MARIA MENDES GONÇALVES - CURVELO/MG
MARIA NEUZA ALVES ROCHA - CURVELO/MG
MARILZA DINIZ DURÃES - CURVELO/MG
MARIUZA BUENO C. IRENO - CURVELO/MG
MARLENE TEIXEIRA DUARTE ARAÚJO - PARÁ 
DE MINAS/MG
MIRIAM REGINA SIMÕES - CURVELO/MG
NAYARA AP. DE SOUZA - SÃO PAULO/SP
NILZA MARIA GARCIA DIAS - CACHOEIRA DA 
PRATA/MG
ODILON MENDES DE SOUZA - CURVELO/MG
OLÍVIO RODRIGUES DE MELO - CURVELO/MG
ORDALIA MORATO DE OLIVEIRA - ABAETÉ/MG
OSCAR NEVES TEIXEIRA - CURVELO/MG
PAULIANA MARQUES BASTOS - CURVELO/MG
RAIMUNDA DE FÁTIMA VIEIRA - CURVELO/MG
RAIMUNDA GONZAGA DINIZ - CURVELO/MG
REGINA ROCHA DA FONSECA - CURVELO/MG
ROBERTO JOSÉ DOS SANTOS - CURVELO/MG
ROSA SOARES R. - BELO HORIZONTE/MG
ROSÁLIA DOS REIS DINIZ - CURVELO/MG
ROSANA DOS REIS DINIZ - CURVELO/MG

RUBENS ROBERTO DINIZ - SETE LAGOAS/
MG
RUTH ALDA DE OLIVEIRA ALÍPIO - SÃO TOMÉ 
DAS LETRAS/MG
SAMUEL A. SAMPAIO ALVES - CURVELO/MG
SEBASTIANA MARIA DOS REIS - BELO 
HORIZONTE/MG
SEBASTIÃO AP. ALVES TRINDADE - CURVELO/
MG
SELMA DE FREITAS FERREIRA MATOS - 
CURVELO/MG
SILMARA COELHO FIGUEIREDO SANTOS - 
CURVELO/MG
SILVANIA ALVES TOMÉ RIBEIRO - CURVELO/
MG
SIMONE APARECIDA PEREIRA - INIMUTABA/
MG
SÔNIA MARIA DE AZEVEDO - CURVELO/MG
SUELY MARIA DA SILVA - SÃO JOÃO DEL 
REY/MG
TATIANI ASSIS - CUIABA/MT
TEREZINHA DE O. ROCHA - CURVELO/MG
TEREZINHA MARIA DE CARVALHO - BELO 
HORIZONTE/MG
VANIA AP. DE JESUS - BELO HORIZONTE/MG
VERA LÚCIA A. GOUVEIA - SÃO TIAGO/MG
VICENTINA ROCHA - CURVELO/MG
WALDEVINA ASSIS DAS NEVES - PRADOS/
MG
WALLACE DAVID - CURVELO/MG



Missas e novenas perpétuas em honra a São Geraldo:
Segunda-feira: 07h, 12h, 15h e 19h
Horários de Missas:
Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira: 07h, e 19h
Sábado: 07h, 17h e 19h
Domingo: 07h, 09h, 11h, 17h e 19h

Horários:

Segunda a sexta-feira: 08h30 às 10h30 e 14h30 às 16h30.
Obs.: às terças-feiras não há atendimentos.

Confissões:

Segunda a sexta-feira: 07h30 às 17h
Sábados e domingos: 07h30 às 12h

Secretaria e Loja:

@basilicadesaogeraldo

CONQUISTE UM AMIGO PARA SÃO GERALDO

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 ______
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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

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!
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