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EDITORIAL
É passado o primeiro mês do novo ano
e já nos aproximamos do período quaresmal. Seguimos fortes na fé e alegras
na esperança, e assim, apresentamos a
vocês, queridos leitores, mais uma edição
de nosso Informativo.
Nesta edição, em sintonia com a CNBB
(Conferêmcia Nacional dos Bispos do
Brasil), apresentamos o tema e lema da
campanha da Fraternidade deste ano.Temos mais uma matéria sobre os 100 anos
de construção da Basílica.
Os artigos dos Missionários Redentoristas, 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 graças alcançadas. Boa leitura!
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PALAVRA DO REITOR: TEMPO DA QUARESMA

Pe. Edson Alves, C.Ss.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo.

Caros amigos devotos de São Geraldo, saudações em Cristo!
O ano de 2018 já vai sendo envolvido pelas atividades cotidianas de nossas vidas e no
mês em que estamos, mais uma vez, somos chamados a nos abrirmos à Graça de Deus.
Após os dias de Carnaval, iniciaremos o tempo da Quaresma, a saber, começaremos o
caminho desde a Quarta-feira de Cinzas até a Quinta-feira Santa, de manhã.
Quarenta dias e a espiritualidade será a dinâmica da Penitência e Conversão, levando-nos a vislumbrar a Misericórdia de Deus. A cor litúrgica (paramentos do padre e alfaias
do altar) é a Roxa. Semelhante ao terceiro Domingo do Advento, o quarto domingo da
Quaresma também é caracterizado pela alegria da Páscoa que se aproxima. Nesse dia,
pode-se usar paramentos rosáceo, que é uma cor mais suave. O sexto Domingo da Quaresma é Domingo de Ramos da Paixão do Senhor e a cor litúrgica é Vermelha.
Também nesse dia, inicia-se a Semana Santa. Observações para o Tempo da Quaresma:
excetuando o Domingo “Laetare” (Alegria), não se ornamenta o altar com flores e o toque
de instrumentos musicais é só para sustentar o canto. Durante todo o Tempo, omite-se o
Aleluia, bem como também o Hino de Louvor.
Pois bem, o objetivo do pequeno texto é a nossa busca sincera para juntos celebrarmos
o tempo litúrgico que se aproxima. Nada de achar que o tempo é de tristeza, mas sim,
entendermos que assim como na nossa vida acontecem passagens fundamentais, também somos chamados a viver o caminho de nossa Salvação, atenciosos a cada instante
ao modo como Deus em seu Filho, nos quer todos redimidos. Um meio de nos unirmos
todos ao convite para a Conversão será nossa disponível atenção para o que nos propõe
a CNBB com as reflexões para a Campanha da Fraternidade 2018: Fraternidade e superação da violência!
Deus abençoe a todos e que São Geraldo nos acompanhe com suas preces!
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955

Os operários, 1933, Tarsila do Amaral

“OS MEIOS DE COMUNICAÇÃO CONCORREM PARA DAR
FORMATO À VOCAÇÃO MISSIONÁRIA DE TODA A IGREJA”

PAPA FRANCISCO

CULTURA DO ENCONTRO
Quem é o meu próximo? ... É o fruto
de um ato consciente de aproximação. Concretiza-se, saindo do próprio
caminho e entrando na rota do outro
para servi-lo no amor. Vivemos num
mundo cada vez menor, facilitando a
aproximação e o encontro. No entanto,
a sociedade humana dá sinais inquietantes de desencontros: luxo extravagante de um lado e miséria degradante do outro, marginalizações sociais,
conflitos ideológicos e religiosos.

neste terreno. A internet oferece amplas possibilidades para essa cultura
do encontro. Francisco salienta, por
exemplo, alguns aspectos problemáticos no mundo digital: a rapidez das
informações dificulta sua compreensão, a variedade das mesmas pode levar ao selecionamento só daquilo que
bate consigo mesmo, e o desejo compulsivo, e até neurótico, de estar conectado, acaba isolando até daqueles
que estão mais próximos fisicamente.

O Papa Francisco, elaborando uma Algumas conquistas humanas no amcultura do encontro, tem observações biente digital ajudarão a crescer em
ricas sobre o papel dos “mais média” humanização: recuperar o sentido da
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calma e da pausa e o silêncio para ou- Papa oferece a parábola do bom savir o próprio interior, onde fala o Espí- maritano como ícone desse novo corito Santo.
municador missionário e termina com
Como podem os meios de comuni- um apelo: “Não tenhais medo de vos
cação social estar a serviço de uma fazerdes cidadãos do ambiente digital”
cultura do encontro? O Papa vê as (Cfr. Caminhar com Jesus).
“estradas digitais” como estradas congestionadas de humanidades feridas,
em busca de socorro e libertação.

Pe. Jesú Ferreira Assis, C.Ss.R.

É por essas estradas que o testemunho cristão pode chegar às periferias
existenciais. Este testemunho cristão não se faz com uma saraivada
de mensagens religiosas, mas com a
vontade de parar com alguém, para
dialogar, se alegrar ou chorar junto. O

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
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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MATÉRIA ESPECIAL

FORMAÇÃO

CAMPANHA DA FRATERNIDADE
OBJETIVO GERAL
Construir a fraternidade, promovendo
a cultura da paz, da reconciliação e
da justiça, à luz da Palavra de Deus,
como caminho de superação da violência.

pastorais, associações religiosas e
movimentos eclesiais ao compromisso com ações que levem à superação
da violência.
07.Apoiar os centros de direitos humanos, comissões de justiça e paz,
conselhos paritários de direitos e orOBJETIVOS ESPECÍFICOS
ganizações da sociedade civil que
01.Anunciar a Boa Nova da fraternida- trabalham para a superação da viode e da paz, estimulando ações con- lência.
cretas que expressem a conversão e
a reconciliação no espírito quaresmal; REFLEXÕES QUE PODEM ILUMINAR
O TEMA DA CF 2018.
02.Analisar as múltiplas formas de
violência, considerando suas causas VER:Dividido em 3 eixos: históricoe consequências na sociedade bra- -antropológica, sócio estrutural e masileira, especialmente as provocadas nifestações Violência e suas manifestações na sociedade.
pelo tráfico de drogas;
03.Identificar o alcance da violência 01.A violência na convivência humana
nas realidades urbana e rural de nos- a)Definição do conceito violência;
so país, propondo caminhos de supe- b)A violência na história do Brasil;
ração a partir do diálogo, da miseri- c)Constatação da cultura da negação
córdia e da justiça em sintonia com o do outro (fenômenos: individualismos;
não abertura a alteridade; criação ideEnsino Social da Igreja.
04.Valorizar a família e a escola como ológica de necessidades e felicidade,
espaços de convivência fraterna, de enfraquecimento dos projetos de vida,
educação para a paz e de testemunho cultura do descarte).
do amor e do perdão.
02.A violência e as estruturas sociais
05.Identificar, acompanhar e reivindi- a)Economia/ mercado;
car políticas públicas de superação da b)Acumulação do capital;
c)Consumo;
desigualdade social e da violência.
06.Estimular as comunidades cristãs, d)Desigualdade e violência promovida
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pela lógica do mercado;
e)Violação dos direitos fundamentais.
03.Violência e algumas manifestações na sociedade
a)Drogas;
b)Processo de criminalização institucional (negligência do Estado em
relação às políticas sociais; justiça
punitiva);
c)Sujeitos violentados: juventude pobre e negra; povos indígenas, mulheres(feminicídio); exploração sexual e
tráfico humano, mundo do trabalho;
d)Violência no contexto urbano e rural
(conflito pela terra);
e)Intolerância (raça, gênero e religião);
f)violência verbal;
g)violência no trânsito;
h)violência doméstica.

Mt 5,9: As bem- aventuranças
Ap 21- 22: A nova Jerusalém
02. Magistério
Gaudium et spes (Cap. V) Pacem in
Terris Paulo VI, João Paulo II e Bento
XVI: mensagens para o Dia Mundial
da Paz Francisco: o gesto de oração e
diálogo (Com Perez e Abbas).

AGIR Dividido em 3 eixos: Pessoa e
família; Comunidade e Sociedade
01.Pessoa e família e a superação da
violência
a)Conversão pessoal e familiar à cultura da não violência;
b)Cultura da empatia: não somos adversários, mas irmãos.
02.Comunidade e a superação da violência
a)As conquistas e experiências da
JULGAR: Dividido em 2 eixos:
comunidade eclesial na superação da
Sagrada Escritura e Magistério
violência;
01.Sagrada Escritura
b)As obras sociais da comunidade
eclesial como caminho para a superaMt 23, 8: Vós sois todos irmãos!
ção da violência;
Gn 2,4-25: Harmonia do Paraíso
c)Promoção eclesial de uma espirituGn 3, 1-24: A violência fruto do
alidade que desperte para superação
pecado do homem
da violência;
Gn 4, 1-16: A morte de Abel
d)Ecumenismo e Diálogo inter-religioGn 20- 24: Ruptura da aliança:
so como caminho de superação da
o mal que se espalha
Jn: Livro de Jonas: o profeta em meio intolerância religiosa.
03. A sociedade e a superação da vioa violência
lência
Sl 122 (121): Pedido de paz para
a) As diversas iniciativas sociais como
Jerusalém
Mc 7,14ss: A violência presente no promotoras da cultura.
coração do homem
Fonte: Portal Kairos.
Mt 16,1-4: O sinal de Jonas
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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MEMÓRIA AGRADECIDA: 100 ANOS D
LANÇAMENTO DA REVISTA
“Em outubro de 1911, saiu o primeiro número da Revista “O Santuário
de São Geraldo”, tendo como Diretor
e Redator o Pe. Severino Severens.
Tinha como finalidade: Evangelizar,
propagar a devoção e culto de São
Geraldo e angariar donativos para a
construção do Santuário”.
AQUISIÇÃO DO TERRENO

“De 1908 a 1913 os Padres, com grandes sacrifícios, auxiliados por donativos de benfeitores da Holanda e de
todos os amigos de Minas e de outros
Estados, conseguiram fundos para
comprar as quatro propriedades, que
se situavam no quarteirão compreendido entre a Praça dos Voluntários, as
Ruas Diogo Feijó, Santo Antônio e a
que desce da praça para a Rua Santo
Antônio (hoje, Rua Uberaba).”
A CONSTRUÇÃO
“No dia 23 de janeiro de 1912, começam a cercar o local e constroem um
barracão para depósito do material da
construção. No dia 22 de março de
1912, chegam (em carro de bois) as
primeiras pedras para os alicerces e
neste mesmo dia, sem solenidades,
estava começada a construção da futura Basílica.
8
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Construção das torres e do
campanário.

NOS DE CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA
Seu engenheiro, arquiteto e construtor foi um simples Irmão leigo, o Irmão Werenfrido Vogels, redentorista
holandês. Não era diplomado. Tinha
sempre como seu ‘braço direito’ o pedreiro espanhol, Cacemiro Rodrigues
Paz. Na construção trabalharam quase todos os pedreiros da cidade e lugares vizinhos. A construção foi uma
escola para eles. Pedreiros saíram
construtores. E os ajudantes de pedreiro, hábeis pedreiros. O renomado
arquiteto e construtor Irmão Gregório
Mulders dirigiu toda a construção do
alicerces.”
Imgem interna do Santuário ainda sem
suas pinturas.

Antiga capela de N. Sra. do Rosário e o
Santuário em construção ao fundo.

A PRIMEIRA MISSA
“Após quatro anos de iniciada a construção, às vésperas da Festa de São
Geraldo (dia 15 de outubro de 1916),
celebrou-se a primeira missa no interior do Santuário. Embora as obras
ainda não estivessem concluídas, o
Superior, Pe. Bernardo, com liçensa
do arcebispo de Diamantina, Dom Joaquim, benzeu com benção simples
o Santuário. Tirou a imagem de São
Geraldo da Igrejinha do Rosário e
colocou-a na capela-mor do Templo,
já com abóboda pronta, onde ela se
encontra até hoje.”
A história continua nas próximas edições. Acompanhe!

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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Lava pés, Palma il Giovane. 1591-1592

RASGAI O CORAÇÃO E NÃO AS VESTES
Na Liturgia da Quarta-feira de Cinzas,
que abre o Tempo da Quaresma, encontramos um apelo instigante dirigido pelo
profeta Joel ao povo de Israel, que deve
dar a tônica de toda vivência dos exercícios quaresmais: “Rasgai os vossos
corações e não as vossas vestes, retornai a Iahweh, vosso Deus, porque ele é
bondoso e misericordioso, lento para a
ira e cheio de amor, e se compadece na
desgraça” (Jl 2,13).
O profeta Joel evoca um costume muito comum entre os judeus de rasgarem
a própria veste para expressarem emoções fortes (cf. 2Sm 13,31; 2Rs 18,37),
o arrependimento (cf. 2Rs 22,11.18-20)
ou o protesto diante de alguma blasfêmia
(cf. Mt 26,65), a fim de chamar a atenção
para o verdadeiro processo de conversão
10
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e arrependimento que Deus quer realizar
no coração do ser humano. Trata-se de
um apelo à conversão interior, já que a
verdadeira conversão deve ultrapassar
as práticas externas e chegar às profundezas do coração, pois “é do coração
que procedem as más intenções, assassínios, adultérios, prostituição, roubos,
falsos testemunhos e difamações” (Mt
15,19).
Também nos evangelhos Jesus, ao evocar os gestos de conversão e arrependimento da piedade judaica - jejum, oração, esmola - chama a atenção para a
superficialidade das práticas externas e
convida a uma nova maneira de praticar
os exercícios de piedade, que devem ter
a marca da discrição e do segredo (cf. Mt
6, 2- 6.16-18). Com isso, Jesus quer de-

nunciar a hipocrisia que facilmente pode
tomar lugar nas práticas religiosas e nos
convidar a confiarmos na misericórdia do
Pai, que conhece tudo o que se passa em
segredo em nosso coração, ou seja, as
nossas motivações mais profundas. Por
outro lado, Jesus quer chamar a atenção para o modo como poderemos fazer
verdadeiro encontro com Deus e com os
irmãos, isto é, as práticas religiosas que
fazemos não podem estar desconectadas do compromisso pela promoção da
justiça e pela prática da caridade ao nosso próximo: “Quem jejua, pense no sentido do jejum; seja sensível à fome dos
outros; quem deseja que Deus seja sensível à sua; seja misericordioso, quem
deseja alcançar misericórdia; quem pede
compaixão, também compadeça; quem
quer ser ajudado, ajude os outros. Muito
mal suplica quem nega aos outros aquilo
que pede para si” (São Pedro Crisólogo).

e de suas relações fundamentais, a saber: o relacionamento com Deus; consigo mesmo; com os irmãos e o relacionamento com a natureza. Essas práticas de
penitência nos ajudam a compreender
que a conversão não é algo mágico, que
acontece de uma só vez, nem se confunde com mera atitude exterior, sem ressonâncias concretas em nossa vida, ou
ainda, se direciona apenas alguns setores da nossa vida, mas nos fazem compreender que a conversão é um caminho
incessante de volta para Deus, que deve
envolver a totalidade da existência. Mais
importante que os sinais externos deve
ser a abertura sincera do coração, confessando nossa fraqueza e miséria, “rasgando nosso coração” diante de Deus,
sem superficialidades e hipocrisia, para
que Deus entre nele e assuma o controle
de nossa vida, extirpando a raiz do mal
que nos separa d’Ele.

A Quaresma é o tempo favorável para Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R.
refazermos o caminho e nos dispormos
à conversão. Todo o itinerário quaresmal
é marcado por palavras e gestos que
evocam o arrependimento e a conversão.
Trata-se de um verdadeiro percurso de
retorno a Deus a partir do coração (cf. Jl
2,12). Para nos ajudar nesse percurso, a
Igreja retoma às práticas da piedade judaica (jejum-oração- esmola), que foram
valorizadas e ressignificadas por Jesus.
Através destes três exercícios, o cristão
pode fazer uma revisão da própria vida
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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GRAÇAS ALCANÇADAS
Ó GLORIOSO
SÃO GERALDO,
INTERCEDEI A DEUS
POR NÓS!
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“Venho agradecer e louvar a Deus misericordioso e a intercessão gloriosa de
São Geraldo na minha vida e na vida da
minha filha.

dilatação e risco de parto prematuro.
Fiquei de repouso por 96 dias sempre
orando, confiando e pedindo a intercessão de São Geraldo.

Em set/2015, estava grávida e fiz um
ultrassom que diagnosticou que minha
filha nasceria com alguma síndrome e/
ou poderia morrer durante a gravidez
ou após o parto. No dia seguinte, fui
até Curvelo e pedi a São Geraldo que
curasse minha filha. Na semana seguinte, fiz uma punção e biópsia. Depois de
30 dias recebi o resultado que descartou qualquer síndrome cromossômica.
Com 4 meses de gestação iniciei com

Dia 24/02/2016, minha filha Beatriz nasceu perfeita e saudável. Hoje ela está
com 01 ano e 5 meses e eu só tenho a
agradecer por esse milagre alcançado.”
Kiene Padilha
Belo Horizonte-MG
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Tive depressão pós-parto em julho/2011
que durou cerca de 4 anos, fiquei muito doente em cima de uma cama, não

alimentava direito, não conversava com
ninguém e não trabalhei neste longo
período nos meus dois cargos efetivos
por motivo da doença. Pra mim a vida
chegou a não ter mais sentido. Minha
família com minha mãe e 9 irmãos passaram a rezar dia e noite a meu favor.
Amigos, conhecidos e até aqueles que
não me conheciam fizeram uma corrente de oração poderosa pedindo a São
Geraldo e Nossa Senhora Aparecida a
minha cura, já que onde nem os médicos acreditavam que eu a teria. Quando
então aconteceu minha cura, em meados do ano de 2015, retomei minha vida
e inclusive o meu casamento. Fiquei
curada e hj não preciso de nenhum medicamento Graças a Deus.
Gilvany Maria
Curvelo-MG

nhora e São Geraldo fiquei curada. Desde 2000 eu e meu filho vamos a Curvelo
agradecer a intrercessão de São Geraldo
nas nossas vidas”
Maria Aparecida
Ponte Nova -MG
“Graça alcançada pela especial intercessão do meu glorioso amigo São Geraldo,
que foi o meu companheiro dos estudos
voltados para o processo seletivo do 1º
comando da Marinha, para área do Direito, que foi extremamente concorrido!!!!Fiquei em Segundo Lugar!!!Em breve o
treinamento militar começará!!! Futura
oficial da Marinha, graças a São Geraldo!!!”
Louise Vasconcelos
Campos dos Goytacazes - RJ

“Em setembro de 2013 ,descobri um
cancêr de útero ,fiquei muito triste pois Se você teve um pedido atendido ou uma
ja tinha passado pela experiencia em graça recebida por intercessão de São
Geraldo, escreva-nos e relate
2000 com meu único filho, na epóca com
sua experiência.
07 anos. Minha mãe fez uma promessa
Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br
a São Geraldo e meu filho ficou curado
ou nos envie uma carta para
pela graça de Deus e São Geraldo. Hoje,
o seguinte endereço:
esta com 23 anos. Eu também logo fui in- Basílica de São Geraldo, Praça do Santuterceder a Deus, Nossa Senhora e a São
ário no60 CEP 35790-000 Curvelo-MG
Geraldo no dia 12 de dezembro de 2013
fui operada e graças a Deus, Nossa Sewww.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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Geraldinho é meu amigo!
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Felicitamosfeovesreiro!
do mês de
ADELIA VEIGA GONZAGA
ALESSANDRO SANTANA PEREIRA
ANA MARIA SOARES ROCHA PEREIRA
ANA MARIA SOARES ROCHA PEREIRA
ANGELA APARECIDA ROSA DA CRUZ
ANTONIO AMIN SOUZA TANURE
CARLOS EDUARDO DINIZ OLIVEIRA CARLOS ROBERTO MONTEIRO SOARES
CATARINA REGINALDO LIMA
CLEIA MARQUES DE LIMA DINIZ
CREUZA FERREIRA MACHADO
CRISTIAN FABIANO DE SÁ RODRIGUES

GERCI MARIA DA CONCEIÇÃO
HELENA APARECIDA LIMA RODRIGUES
HILDA MATOSO GUIMARÃES SPOLAOR
IDÊ DONATO BERNARDES
ISMAR DE JESUS DOS REIS
IVONE SOARES DE REZENDE
JOÃO ALVES DA FONSECA FILHO
JOSÉ AIRTO DA SILVA
JOSE AUGUSTO GOMES FILHO
JOSE DE OLIVEIRA CAMPOS
LINDALVA FRANÇA DA SILVA

DELMINDA MACHADO DE OLIVEIRA
DENISE MARIA BORGES DA SILVA
DILMA PINTO CALDEIRA
DIRCEU JOVINO DE ANDRADE
DIVA MOREIRA ALVES
DJALMA DO VALE 13 FEVEREIRO
EFIGENIA RODRIGUES SOUZA
ERIKA DANIELLE ALVES TRINDADE
EROTIDES ALVES BARBOSA
FELIPE DE ALMEIDA COURA
FERNANDA RODRIGUES DE MENEZES
FERNANDO ALVES TEIXEIRA
FLAVIA BOAVENTURA C. DE AQUINO
FLAVIO CIRQUEIRA BORGES
FLAVIO ROBERTO DA ROCHA
GERALDA PEREIRA CAMPOS

MARCOS ANTONIO MARQUES
MARCUS VINICIUS G. FREITAS
MARIA APARECIDA MARQUES
MARIA DA CONSOLAÇÃO MOURA
MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA
MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA SANTOS
MARIA DE LOURDES F. SANTIAGO MARIA DO CARMO P. FERNDANDES
MARIA EUNICE TELES SAMPAIO
MARIA HELOISA LIMA FERREIRA
MARIA IZABEL FERREIRA
MARIA JOSE DA SILVA REIS
MARIA JOSE DE SOUZA PEREIRA
MARIA JOSE MARTINS SOUZA
MARIA MODESTINA ALVES OLIVEIRA
MARIA NILDA DE ARAUJO
MARIA SALOME SILVA MIRANDA
MARIA SUELI ROCHA SILVA

MARIA TEREZINHA DE JESUS F. DA SILVA
MARILENE MENDES SOARES
MARINA LUCIA DE SOUZA
NADIR CALDEIRA LIMA
NEUZA PEREIRA LEITE
NORMA NASCIMENTO S. ARAUJO
ODETE MENDONÇA F. FONTES
ORLANDO AGNALDO MIRANDA
ORMELINDA TRINDADE DE FREITAS
PAULA BOAVENTURA C. DE AQUINO
PAULO DE SOUZA VEIGA
PAULO EDUARDO N. SILVA
RAIMUNDO NONATO LUCIO
RICARDO HENRIQUE DINIZ SILVA
RICHARD KENNEDY DA SILVA
RITA APARECIDA DE SOUZA
ROGERIO PEDRA
ROSEMARY RODRIGUES PEREIRA
ROZILENE PEREIRA N. BARBOSA
SONALE LOPES BATISTA
TACIANO SANTANA PEREIRA
TALITA SILVA MOREIRA
TEREZA DE MENEZES
TEREZINHA DE MIRANDA
VICENTE DE PAULA SOUZA
ZENILIA MARIA CHAVES MOURA

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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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

