
A Caminho com SÃO GERALDO

100 ANOS DE 
CONSTRUÇÃO 
DA BASÍLICA DE
SÃO GERALDO!
MARÇO DE 1918-2018

Romaria do Clero 
de Oliveira-MG
pág. 06

Basílica, 100 anos 
de construção.
pág. 08

Graças 
alcançadas
pág. 12

Informativo da Basílica de São Geraldo - Curvelo/MG - Ano XII - no 87 - março 2018



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

Vivendo o tempo quaresmal, nos aproxi-
mamos da Pácoa do Senhor! Seguimos 
fortes na fé e alegres na esperança, e 
assim, apresentamos a vocês, queridos 
leitores, mais uma edição de nosso Infor-
mativo.

Nesta edição, continuamos trazendo  uma 
matéria sobre os 100 anos de construção 
da Basílica. Veremos também a primeira 
Romaria do Clero da Diocese de Oliveira-
-MG à Basílica de São Geraldo.

Os artigos dos Missionários Redentoris-
tas, Pe. Assis, C.Ss.R., e Fráter Rodrigo, 
C.Ss.R., marcam sua presença, e Pe. 
Edson Alves, C.Ss.R., os saúda com “A 
palavra do Reitor. O Geraldinho continua 
presente para alegrar as crianças, e a 
participação de vocês também, pelas gra-
ças alcançadas. Boa leitura!
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Entre em contato concosco, envie sugestões, 
relatos de graças e também pedidos de oração. Sua 
participação é muito importante!
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Caros amigos leitores de nosso informativo, saudações em Cristo e São Geraldo! Es-
tamos em plena dinâmica do Tempo Quaresmal e ainda temos a oportunidade de nos 
localizarmos na vivência deste tempo singular para nossa experiência do caminho que é 
de conversão. Como bem sabemos, a liturgia quaresmal pede de todos nós sobriedade, e 
ela, só nos é possível a partir da trilogia: Jejum, Esmola e Oração.
Muitos acham que sobriedade é algo enfadonho, principalmente no que se refere à litur-
gia. Não é muito difícil encontrar pessoas que não conseguem viver o que é próprio de 
cada tempo litúrgico e, assim, não fazem um caminho orante.
Oração é realmente o caminho do encontro e ainda não sabemos rezar! Deveríamos 
aprender que, de modo particular, o período quaresmal, além de nos possibilitar um mer-
gulho na experiência com Deus e seu Filho, a dinâmica orante tão necessária em nossos 
dias nos dá a oportunidade de, por quarenta dias, sermos solidários com Jesus em seu 
caminho apaixonado por cada um de nós!
O tempo quaresmal se desponta como via de aprendizado para ressoar em nossos cora-
ções que a oração se dá no silêncio que nos leva a escutar e a contemplar. É notável que 
Deus não se revela com barulho e inquietações de nosso tempo, nem pela necessidade 
desmedida de falar. Na oração somos convidados a esvaziar a nossa casa interior (co-
ração), para melhor receber aquele que em suas dificuldades se retirava para falar em 
silêncio com o Pai. O silêncio contemplativo nos faz perceber que a experiência de Deus 
é comprometedora e que um novo tempo só irá começar se nos engajarmos para fazer 
a“vontade de Deus” e não os nossos anseios.
Santo Afonso nos diz que; “sem a oração, serão inúteis todas as meditações, todos os 
propósitos e todas as promessas. Se não rezarmos, seremos infiéis a todas as luzes 
recebidas e a todas as nossas promessas”. Com isso, a nossa oração deve nos levar a 
compreender que não devemos nos apossar de Deus, pois é Ele quem se apossa de cada 
um de nós que o buscamos e nele esperamos. A oração é um caminho de profunda e ar-
riscada liberdade! Liberdade para com o outro (próximo) e para com o Dom da gratuidade 
(Deus).
Anselmo Grün nos diz que “a oração não é uma fuga piedosa de si mesmo, mas um en-
contro sincero e impiedoso consigo mesmo”. Com essas palavras, podemos concluir que, 
cada vez mais, se faz e sempre se fará necessária a oração em nossas vidas, pois ao 
entendermos que ela é procura, estamos dando um passo que nos conduzirá à percepção 
da oração-caminho e da oração-história de amizade e experiência de um Deus que jamais 
mediu esforço para estar conosco em seu Filho. Vamos, então, ainda em tempo, ficar com 
Ele, em Jesus! 
Deus abençoe a todos e que São Geraldo nos acompanhe com suas preces!

PALAVRA DO REITOR:  
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Na mensagem de Jesus há um convite 
escandaloso para os ouvidos moder-
nos, focados no endeusamento da 
razão humana: o ser humano precisa 
aprender a viver diante do mistério de 
Deus, que tem um nome: Amor; Deus 
é nosso Pai, que em Jesus nos aco-
lhe como filhos e nos convida a viver 
como irmãos. Deus nos enviou seu 
próprio Filho, aqui Jesus de Nazaré, 
para que aquele que o acolher seja 
curado, libertado e salvo. Na expres-
são de Cirilo de Alexandria: “A alegria 
e profundeza do Cristianismo é que 
Jesus é ao mesmo tempo teu Deus e 
teu irmão”. Jesus é o ponto de referên-

cia para Deus e para o homem.
Na bela cena da transfiguração de Je-
sus, a voz de Deus (Pai) se faz ouvir ...
Jesus orando ao Pai, transfigurado... 
presentes Pedro, Tiago e João, ame-
drontados diante do Mistério de Jesus 
... A voz do Pai aponta para Jesus: 
“Este é o meu Filho, o Eleito, Escutai-
-o.”.
Jesus é o indicado pelo Pai, o ponto 
de referência de sua obra de salvação 
do mundo, pois revela Deus e o ho-
mem (Lc 9,28-36). 
No momento... depois de mais de dois 
mil anos de manifestação de Jesus: 

“JESUS COLOCA O SER HUMANO PARA SER FELIZ E TER A VIDA 
PLENA, NÃO DIANTE DE UM CONJUNTO DE OBRIGAÇÕES E LEIS, 
MAS DIANTE DAS EXIGÊNCIAS DO AMOR.” 

PERDA DE REFERENTES OU O PONTO DE REFERÊNCIA
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uma das perspectivas sociais mais 
inquietantes do mundo moderno é a 
perda de referentes, o que gera uma 
desorientação existencial ... A religião
vai perdendo força, encolhendo a mo-
ral, a Igreja fragilizada em seus pró-
prios erros (dogmatismo, infantilismo 
religioso, intolerância, etc), os pais 
não sabem que herança espiritual 
deixar para os filhos, nas estradas 
digitais, a velocidade das propostas 
e a variedade das mesmas dificultam 
a opção concreta. A cultura torna-se 
uma sucessão de modas, só interessa 
o imediato. É preciso estar atento para 
escutar as necessidades mais profun-
das de nosso ser, o que não acontece-
rá sem o exercício do silêncio, quando rá sem o exercício do silêncio, quando 

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

JOVEM, O REDENTOR JOVEM, O REDENTOR 

fala o nosso interior, onde fala o Espí-
rito Santo de Jesus.
Meu amigo e irmão, se você está pro-
curando reorganizar sua vida, para ser
feliz, procure o encontro com Jesus... 
você não ficará decepcionado.

Pe. Jesú Ferreira Assis, C.Ss.R.
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ROMARIA DO CLERO 
DIOCESANO DE OLIVERA -MG

MATÉRIA ESPECIAL

Recebemos nos dias 19 e 20 de feve-
reiro, Dom Miguel Ângelo de Freitas, 
Bispo da Diocese de Oliveira - MG, 
com 22 padres, 2 diáconos (um deles 
diácono permanente). Nossos visitan-
tes, escolheram a Basílica de São Ge-
raldo, para fazerem uma peregrinação 
penitencial. Assim foi a programação:

Dom Miguel Ângelo e seu clero, no 
dia 19, foram recebidos pelo Reitor da 
Basílica Pe. Edson Alves e logo após 
a acolhida, Dom Miguel deu início à 
Eucaristia das 19 horas. Na ação de 
graças, eles participaram do momen-
to que marca todas as nossas segun- Dom Miguel Ângelo, bispo da Diocese de Oliveira.
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das-feiras, receberam e rezaram com 
toda a comunidade presente, a Nove-
na Perpétua em honra a São Geraldo 
Magela.

No dia 20, foram acolhidos no salão 
da Basílica, onde viveram um momen-
to da celebração da penitência e logo 
após, dirigiram-se para o Santuário, 
onde celebraram a Eucarístia. Ter-
minada a Missa, retornaram para a 
Diocese de Oliveira onde continuarão 
seus trabalhos pastorais, com as bên-
çãos de nosso padroeiro São Geraldo.

Nosso coração agradecido pelo mo-
mento de acolhida de nossos irmãos 
romeiros!
Informou Pe. Edson Alves, C.Ss.R.

Dom Miguel Ângelo, bispo da Diocese de Oliveira. Clero diocesano de Oliveira junto à assembléia, durante a Celebração Eucarística.
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MEMÓRIA AGRADECIDA: 100 ANOS DE CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA

“Em março de 1918, as obras estavam 
completamente concluídas com o térmi-
no da flecha da grande torre (42 metros 
de altura).”                                 

SAGRAÇÃO DO SANTUÁRIO

“Com o altar-mor colocado, o templo es-
tava completo e assim poderia realizar-
-se, agora, sua sagração. Mais: em 1932 
celebrava-se no mundo inteiro o bicente-
nário da fundação da congregação dos 
padres redentoristas (9 de novembro de 
1732.) Em 3 de janeiro de junho de 1932, 
Dom Joaquim, Arcebispo de Diamantina, 
sagrou solenemente o Santuário.

CONSTRUÇÃO DAS NAVES LATERAIS

“De ano para ano crescia a multidão de 
devotos. O santuário com uma só nave, 
com pouca ventilação, devido ao estilo 
arquitetônico (um misto de neo-romano 
e nórdico da Europa), não correspondia 
mais às circunstâncias concretas de en-
tão. O calor era insuportável.

Resolveram os padres, em definitivo e de 
modo magnífico, esse problema de espa-
ço e ventilação. Construíram mais duas 
naves laterais em toda a extensão do 
corpo da igreja. Assim o templo ganha-
ria mais duas grandes portas frontais de 
entrada e mais 14 janelas amplas e fun-
cionais. Além de um aumento de 264 m2.”

Foto da Basílica antes da 
ampliação. Sem data.

Foto da Basílica antes da ampliação. 1936

Foto da Basílica após a ampliação. 1957
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MEMÓRIA AGRADECIDA: 100 ANOS DE CONSTRUÇÃO DA BASÍLICA

PADRE PAULO LIDERA A EQUIPE

“O terreno para a nave lateral esquerda 
já pertencia ao convento. O da lateral 
direita, que dá para a praça, seria doa-
do pela prefeitura municipal. Tudo isso 
efetivamente aconteceu com o início das 
obras a 1o de setembro de 1938. 

Sob a orientação do batalhador Pe. Pau-
lo Rutten, superior do convento, as obras 
foram entregues ao arquiteto e construtor 
Humberto Boratto. O projeto foi elabora-
do em equipe, pelo Pe. Paulo, Helvécio 
Boratto e Irmão Roque.

Logo de início, encontraram grave difi-
culdade: as novas naves não poderiam 
trazer abóbodas (teto em forma cônco-
va). Se fossem  construídas abóbodas, 
seus telhados tapariam os belos vitrais 
coloridos da nave central. Como solu-
ção, construíram as naves com teto liso 
em forma de trapézio em toda extensão 
longitudinal.”

A HISTÓRIA CONTINUA 

Nesta edição chegamos à conclusão da 
construção e ampliação do Santuário, 
hoje Basílica de São Geraldo. Nas pró-
ximas edições vamos saber mais sobre 
suas pinturas internas e as imagens que 
compõem a iconografia deste precioso 
templo dedicado a São Geraldo. Acom-
panhe!

Foto da Basílica antes da ampliação. 1936
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Após quarenta dias de intensa preparação 
espiritual, somos introduzidos na Semana 
Santa, para rememorar com profunda pie-
dade a paixão de Jesus Cristo. Na Semana 
Santa, cujo ápice é o tríduo pascal, fazemos 
memória ao mistério central de nossa fé: a 
Paixão e Ressurreição do Senhor Jesus. Fa-
zer memória não é mera recordação subjeti-
va, mas implica seguir os passos de Jesus, 
acompanhá-lo em seus momentos finais, as-
sociando-nos à sua Paixão, Morte e Ressur-
reição. Longe de ser mera exaltação da dor 
e do sofrimento, a celebração da Paixão de 
Jesus Cristo nos faz descobrir até onde pode 
chegar o amor de Deus por nós (cf. Jo 3,16). 
Nesse sentido, as celebrações, procissões e 
exercícios de piedade da Semana Santa nos 
ajudam a adentrar no mistério da Paixão, e 
redescobrir o profundo amor de Deus por 
nós, revelado em Jesus Cristo.

Os Evangelhos narram diversas etapas da 
Paixão de Jesus Cristo, que culminaram na 
condenação à morte e à crucifixão. Entre es-
ses acontecimentos, há um episódio que foi 
muitas vezes representado em obras artísti-
cas, apresentações teatrais ou mencionado 
em pregações, narrado por São João em seu 
evangelho: “o Ecce homo” (Eis o homem!) 
(Jo 19,5). Trata-se do momento em que Je-
sus depois de ter sido flagelado e humilhado 
pelos soldados romanos, é revestido com 
alguns símbolos caricaturais que evocavam 
a majestade imperial: “Pilatos mandou então 
flagelar Jesus.”

Os soldados teceram de espinhos uma coroa, 
puseram-na sobre a sua cabeça e o cobriram 
com um manto de púrpura. Aproximavam-se 
dele e diziam: Salve, rei dos judeus! E da-
vam-lhe bofetadas. Pilatos saiu outra vez e 
disse-lhes: Eis que vo-lo trago fora, para que 
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saibais que não acho nele nenhum motivo de 
acusação. Apareceu então Jesus, trazendo 
a coroa de espinhos e o manto de púrpura. 
Pilatos disse: Ecce homo! Eis o homem!” (Jo 
19,1-5). Na imagem daquele homem ferido 
e desfigurado que é apresentado à multidão 
por Pilatos, despertando repulsa e compai-
xão, ecoa a imagem misteriosa do Servo so-
fredor de que fala o profeta Isaías: “[...] não 
tinha beleza nem esplendor que pudesse 
atrair o nosso olhar, nem formosura capaz 
de nos deleitar. Era desprezado e abandona-
do pelos homens, homem sujeito à dor, fami-
liarizado com o sofrimento, como pessoa de 
quem todos escondem o rosto; desprezado, 
não fazíamos caso nenhum dele” (Is 53,2-3).

Na verdade, esta apresentação “caricatural” 
de Jesus esconde uma revelação, pois na-
quele homem que dizia ser rei, encontramos 
a manifestação da máxima solidariedade de 
Deus para com a humanidade. Em Jesus, 
que livremente se entrega e aceita o sofri-
mento, Deus se abaixa até as mazelas da 
humanidade ferida e desfigurada pelo peca-
do. Na imagem do “Ecce homo” impotente e 
solitário, encontramos os homens e mulhe-
res de todos os tempos, vítimas da explo-
ração, da opressão, mas também daqueles 
cujas escolhas equivocadas acabaram por 
fazê-los desviar do caminho da verdadeira 
humanização. Portanto, a imagem do Cristo 
desfigurado desmascara também o pecado e 
suas consequências perversas na vida dos 
seres humanos, isto é, a desfiguração da 
imagem divina. A imagem de Jesus, homem 
justo e inocente, cheia de sofrimento exer-
ce um julgamento sobre a humanidade, pois 

denuncia aquilo que acontece quando falta o 
amor no coração humano.

Mas a imagem do “Ecce homo” vai além, 
pois nela podemos encontrar um prelúdio 
da humanidade verdadeira, isto é, do Cristo 
obediente até o fim, que livremente entrega 
sua existência doada nas mãos do Pai, a fim 
de que todos tenham vida (cf. Jo 10,10). O 
Cristo desfigurado pelo pecado do ser huma-
no nos mostra que o caminho da verdadeira 
humanidade não passa pela exaltação de si, 
pelo apego egoísta, pelo ódio e a violência, 
mas sim, pelo caminho da kenósis, isto é, do 
esvaziamento e do descentramento de si, 
para abrir-se ao outro e amá-lo verdadeira-
mente: “Cristo sofreu por nós, deixando-nos 
um exemplo, a fim de que sigamos seus 
passos” (1 Pd 2, 21). Que ao participarmos 
mais uma vez da celebração da Paixão do 
Senhor, deixemo-nos seduzir pela imagem 
do Homem verdadeiro, conformando-nos a 
Ele, e vivendo a cada dia no amor que Ele 
nos ensinou, a única força capaz de devolver 
a dignidade perdida e transformar a injustiça 
do mundo.  

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R.
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“Mais uma vez, estou aqui no Santuário 
de São Geraldo para agradecer as inú-
meras graças alcançadas. Pedi a São 
Geraldo que intercedesse junto à Nossa 
Senhora do Perpétuo Socorro, que pe-
disse a Jesus e ao Pai Eterno que me 
atendessem. Estava com muita dor de 
barriga e nada melhorava, então, pedi 
também a Nossa Senhora Aparecida, 
tomei os remédios e nada tenho agora. 
Também queria agradecer pelos meus 
dois sobrinhos que estavam com dor de 
garganta que nada melhorava e o outro 
com pneumunia. Graças a intecessão 
de São Geraldo junto a Nossa Senho-
ra, a Jesus e ao Pai Eterno estão sãos. 

GRAÇAS ALCANÇADAS

Ó GLORIOSO
SÃO GERALDO,
INTERCEDEI A DEUS 
POR NÓS!

Também quero agradecer pelo meu 
irmão que conseguiu comprar o car-
ro que ele tanto queria. Só tenho que 
agradecer a intercessão desse grande 
taumaturgo. Obrigado meu Deus. São 
Geraldo rogai por nós!”

Maria das Dores Pondé Pereira             
Santa Luzia - MG 

“Meu filho precisava fazer a faculdade, 
e teria de apresentar tres fiadores,mas 
sempre que ia ao banco terminar de 
fazer o financiamento não dava certo. 
Foram três tentativas e nada. Então, co-
mecei a fazer a novena de São Geraldo, 
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no 5º dia da novena, rezando ali mesmo 
dentro do banco, senti a presença de 
São Geraldo, meu coração se encheu 
de alegria e comecei a agradecer, mes-
mo sem saber, até que minha nora veio 
e disse que havia dado certo o finan-
ciamento. Agradeço a Jesus e a São 
Geraldo por esta graça recebida, hoje 
meu filho terminou a faculdade de En-
genharia Elétrica.”

Celenita da Silva Nunes
Três Marias-MG

“O meu genro estava desempregado,en-
tão comecei a fazer a novena de São 
Geraldo. Na 1º,2º, nada,na 3º novena au-
mentaram as minhas súplicas! Na 4º no-
vena, no 6º dia, por volta de 12:30,senti 
algo muito forte que falava no meu co-
ração “sua graça foi alcançada” comecei 
a chorar de alegria e agradecer a Jesus 
e São Geraldo; não tinha palavras para 
agradecer! Hoje, graças a Deus e a São 
Geraldo, meu genro e minha filha têm 
uma empresa com vários funcionários 
que também precisavam de emprego! 
Por isso é preciso ter fé e perseverança, 
que a graça é alcançada!”

Celenita da Silva Nunes
Três Marias - MG

Ao acabar de ler a revista “A caminho 

com São Geraldo”n 85, da qual sou as-
sinante e devota há mais de 50 anos, 
me deu uma vontade de dividir com ou-
tras pessoas a minha graça alcançada.
Há quase 50 anos, obtive através de 
uma promessa,a maior graça alcançada 
a uma mãe:o nascimento de minha filha, 
a qual homenageio com o nome de An-
dréa Geralda, depois de 7 anos de ten-
tativa sem sucesso.Foram tantas graças 
alcançadas ao longo destes anos...e a 
cada dia agradeço ao glorioso São Geral-
do,por ser sua devota.Inclusive tenho em 
minha propriedade rural,uma capelinha 
em homenagem a ele,com sua linda ima-
gem,para que ele esteja sempre presente 
em minha vida e de toda a minha família.

Arlinda Lopes
Montes Claros-MG

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 Santu-

ário no60 CEP 35790-000 Curvelo-MG
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Geraldinho é meu amigo!

ESCREVA OU DESENHE UM 
RECADINHO PARA 

São Geraldo!

Lembre-se de colocar seu nome e endereço completos, sua idade, telefone e e-mail. Lembre-se de colocar seu nome e endereço completos, sua idade, telefone e e-mail. 

ENVIE PARA:
BASÍLICA DE SÃO GERALDO

PRAÇA DO SANTUÁRIO NO 60
CENTRO, CEP 35790-000

CURVELO-MG

OU ENVIE PARA NOSSO E-MAIL:

basilicasaogeraldo@hotmail.com

Seu recado ou desenho 
poderá ser publicado 
em nossos meios de 

comunicação!
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ADONILDE APARECIDA DA SILVA RIBEIRO
ANTONIO EUSTAQUIO DA FONSECA
ALCIONE ALVES SANTOS
ANA PAULA VALADARES DA SILVA
ADILSON MOREIRA DA SILVA
ALAIDE RODRIGUES DOS SANTOS

BINA VITA DE AVILA

CRISTIANE PERACIO BASTOS
CARLOS ROBERTO FIRMO  
CLAUDINEIA JUSTINO DA ROCHA
CELIO CESAR BARBOSA 

DENISA FERREIRA 
DORVALINO DIAS PEREIRA 
DIVA DE JESUS SOARES  
DORALICE MARQUES DE OLIVEIRA
DILSA PEREIRA DE ALMEIDA
DENISE APARECIDA DOS SANTOS
DORVALINO LEMOS DA SILVA 

EUNICE DE MOURA MATOSO
ELENICE DE SOUZA OLIVEIRA
ELISON DONIZETE DA COSTA GOMES
EMERSON VARGAS VIEIRA
EDSON PEREIRA BORGES
EDVANIA ARAUJO SANTANA
ELAINE SILVA DUARTE
ELZA MARIA RIBEIRO DA SILVA

FABIANA MASCARENHAS
FELIPE FERREIRA DE SOUSA  
FLAVIO PEREIRA DA SILVA   

GABRIELA SOARES DA SILVA
GERALDO MAGELA DE ALMEIDA S
GERALDINA COUTINHO DE ALMEIDA
GILMARA RODRIGUES DE MENEZES
GILIARDE HELVECIO GOMES DIAS
GENITA SILVERIO RIBEIRO
GERALDINO JOSE DAS NEVES
GUILHERME NUNES DIAS  
GERALDA HELENA DA SILVA
GILCA CARNEIRO DE ALMEIDA  

HERCY NAPOLEÃO
HELENA MARIA SANTOS CHAVES

IRACILDA MATIAS DA MOTA
IRENE SANTOS MALHEIROS
IVANILDE MENDES S. RODRIGUES
ITAGIBA DOS SANTOS FILHO

JACI FERNANDO VIVEIROS
JANE DE FATIMA RODRIGUES COSTA
JOSE CLAUDIO LOUZADA 
JAIRO CESAR LOPES DE SOUZA
JOÃO DA CRUZ PRATES 
JOÃO JOSE PEREIRA SANTOS
JOSE GOMES 
JULIO MARCOS ABO-GANEM
JÉFFERSON DE FREITAS ROCHA 
JOAO JOSE PEREIRA DOS SANTOS
JOVITO LOPES DA SILVA
JOSE CELESTINO RIBEIRO
JOÃO DAMASCENO SIQUEIRA

KARINE MARCELINO DE OLIVEIRA

LAURITA LUZIA DA CRUZ COSTA
LUCAS ARAUJO BARBOSA 
LUCIA GOMES DE OLIVEIRA
LUCIANO ARAUJO BARBOSA
LUCIANO GERALDO DE FREITAS 
LUIZA JESUINA GONÇALVES
LUMA MARY ANDRADE DE SOUZA

MARCELO FERNANDES COELHO
MARCELO MENDES DE ASSIS
MARIA APARECIDA RIBEIRO DA SILVA
MARIA DA CONCEIÇÃO ESTEVES VIEIRA
MARIA DA CONSOLAÇÃO N. BOTELHO
MARIANE DA SILVA
MARIA GERALDA DE CASTRO FIGUEIREDO
MARIA GERALDA DE OLIVEIRA SILVA
MARIA HELENA DE CARVALHO LEITE
MARIA LUCIA RIBEIRO
MATILDES DA LUZ SIQUEIRA
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA
MARIA IOLE SILVA  
MARILIA MATOSO DE LIMA  E SILVA
MARIA DAS DORES PEREIRA BORGES
MARILEIA MENEZES SILVA DUARTE
MARIA CARMEM SILVA SANTOS

MARIA DE FATIMA ALVES SILVA
MARIA AMERICA DE MOURA MARIZ 
MARIA JOSÉ PEREIRA R. SILVEIRA
MARCELO MENDES DE ASSIS
MARIA DA SILVA REIS 
MARIA DAS DORES G. MOREIRA
MARIA DO CARMO SILV A
MARIA GERALDA RABELO SCHAPER
MARIA HILDA M. CORDEIRO
MARIA MADALENA DUTRA
MARLY AMARAL S. DE FONTGALAND
MARLENE DAS GRAÇAS G. TORRES
MARIA RAIMUNDA FERRERIA 
MARIA JOSÉ PEREIRA PARIZIO
MARIA DIVA DE OLIVEIRA SILVA
MARIA JOSE MOREIRA HECK

NILTA ANEZIA MONTEIRO SILVA 
NAZARÉ DINIZ OLIVEIRA  
NILZA DE SÁ RODRIGUES
NILCE FERREIRA PITANGY TERRA
NIOE GONÇALVES DE SOUZA 

ONOFRE VANDERLEY RIBEIRO

PATRICIA LIMA OLIVEIRA

RAMON PHILLIPE MOREIRA MATOS
REINALDO XAVIER GUIMARAES
ROGERIO MARQUES TEIXEIRA
ROSA MARIA
ROSA MARIA PAGANI 

SANDRA MARIA DE FATIMA 
SILVIA A. DIAS DE OLIVEIRA PEREIRA
SIMONE RODRIGUES BARBOSA
SIMONE MOREIRA R. SANTOS
SONIA GOMES DA SILVA
SOLANGE SUELI M. F. MOURA

TADEU ANDRE DOS SANTOS  

VICENTE SOARES DE SOUZA

WALTER ZACARIAS HEITOR
WANDERSON VARGAS 
WENDEL FERNANDES CORREIA                        

Felicitamos os aniversariantes 

do mês de março!Felicitamos os aniversariantes 



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 13h07h45 às 13h

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


