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31/08 – Sábado
São Geraldo, testemunha fiel da Vida Cristã 

5h - Alvorada. Repique de sinos. Carreata de táxis, seguida de bênção para os taxistas.
7h/15h - Missas na Basílica.
17h - Grande cortejo de veículos. Saída do Posto Denise I.
19h - Missa de abertura da Oitava (Bênção para os produtores rurais). 
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.

01/09 – Domingo
São Geraldo, discípulo humilde e obediente a Jesus Cristo

7h/9h/11h - Missas na Basílica.
19h - Missa na praça da Basílica.
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.

02/09 – Segunda-feira
São Geraldo, Anunciador do Evangelho de Jesus Cristo

6h - Terço da Aurora.
7h/12h/15h - Missas na Basílica.
19h - Missa na praça da Basílica.
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.

03/09 – Terça-feira
São Geraldo, força dos que lutam pela libertação 

6h - Terço da Aurora.
7h/12h/15h - Missas na Basílica.
9h30 - Visita das escolas à Basílica.
18h - Concentração dos Motociclistas na Praça da Estação
18h30 - Motociata com a imagem de São Geraldo para a Praça da Basílica. 
19h - Missa na praça da Basílica.
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.

Prezados Devotos de São Geraldo

Apresentamos-lhes a Programação básica de Oitava de São Geraldo, que este ano, esta-
rá em sintonia com mês extraordinário missionário.
A Oitava tornou-se um evento de fé e devoção. Todos os anos, milha-
res de romeiros das mais variadas partes do Brasil se dirigem para a 
Basílica de São Geraldo, na cidade de Curvelo-MG. A Romaria é um 
tempo forte de evangelização e da graça de Deus. Façam a sua Ro-
maria e participem da Oitava de São Geraldo. Esperamos por vocês! Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.

Reitor da Basílica de São Geraldo
Curvelo/MG
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04/09 – Quarta-feira
São Geraldo, defensor da vida e da dignidade humana

6h - Terço da Aurora.
7h/12h/15h - Missas na Basílica.
9h30 - Visita das escolas à Basílica.
19h - Missa na praça da Basílica. 
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.

05/09 – Quinta-feira
São Geraldo nos ensina a avançar para águas mais profundas e lançar as redes

6h - Terço da Aurora.
7h/12h/15h - Missas na Basílica.
18h30 - Procissão com a imagem de S. Geraldo, saindo da Faculdade de Administração de Curvelo. 
19h - Missa na praça da Basílica. 
20h30 - Cantina Italiana (Nas barraquinhas de São Geraldo). 

06/09 – Sexta-feira
São Geraldo nos convoca à conversão e à reconciliação

6h - Terço da Aurora.
7h/12h/15h - Missas na Basílica.
18h30 - Procissão com imagem de São Geraldo saindo da Prefeitura (participação dos servidores).
19h - Missa na praça da Basílica. 
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.
24h - Saída da 5ª Cavalgada Noturna de Jataí e Saco Novo à Basílica de São Geraldo. 

07/09 – Sábado
São Geraldo e a Vocação à Vida Religiosa

6h - Acolhida da Cavalgada Noturna de Jataí e Saco Novo. 
7h - Missa na Basílica.
12h - Leilão de gado.
15h - Missa na Basílica.  
16h - Consagração das crianças a São Geraldo (na praça da Basílica). Participação do Geraldinho. 
18h30 - Procissão com a imagem de São Geraldo, saindo da Capela do ISA. 
19h - Missa na praça da Basílica. 
20h30 - Show nas barraquinhas de São Geraldo.

08/09 – Domingo
São Geraldo, Irmão Redentorista.

5h/7h/9h - Missas na Praça da Basílica.
11h - Missa na Basílica.
12h - Almoço nas Barraquinhas de São Geraldo e apresentação.
13h30 - Encontro vocacional com os jovens.
15h - Missa na praça da Basílica e Solene Procissão com a imagem de São Geraldo.
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O Contexto social atual deixa-nos 
perplexos: lares desfeitos, povos ato-
lados na miséria e fome, violência, 
religiões combatendo-se, etc. Como 
discípulos de Jesus, temos responsa-
bilidade neste retardamento do projeto 
de Deus de fazer da humanidade uma 
família unida no amor. É nossa missão. 
Três encontros pessoais e conscientes 
são fundamentais hoje: Encontro com 
Jesus (Deus), encontro com o “Ho-
mem”, encontro com o pobre.

_ Encontro pessoal e consciente 
com Jesus (Deus). Conforme o con-
vertido John Neumann, um cristianis-
mo baseado apenas nas estruturas 
sociais, fruto do ambiente favorável, 
acabaria na indiferença entre os letra-
dos, e na superstição entre os iletra-
dos. A fé autêntica é uma experiência 

pessoal e consciente, que brota lá do 
fundo (mente, coração, vida). Descobri-
mos que quando nos aproximamos de 
Deus, mais perto ficamos também do 
“Homem”, inspirados por Ele.

_ Encontro pessoal e consciente 
com o “Homem”. Vasto campo oferece 
o mandamento de amor ao próximo... 
porque o próximo se faz... Uma das 
perspectivas sociais mais inquietantes 
é na atualidade a perda de referentes 
orientadores: a religião vai perdendo 
força, a moral encolhendo-se, a Igreja 
fragilizada em suas atitudes (infantilis-
mo, dogmatismo, moralismo, intolerân-
cia, etc.). Nas estradas digitais, a ne-
cessidade de estar conectado, isola até 
de alguém a seu lado. Todo o contexto 
social puxa para o isolamento. Encon-
trando com o irmão na comunidade, 

ENCONTROS PESSOAIS E CONSCIENTES

“o homem reliGioSo de amanhã Será um míStico ou não poderá 
Ser reliGioSo, porque a reliGioSidade de amanhã já não Será 
compartilhada na baSe de uma convicção pública e óbvia.”

Karl rahner
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descobrimos a presença do pobre.
_ Encontro pessoal e consciente 

com o pobre. Para sentir sua situação 
(compaixão), para despertar a miseri-
córdia. Trata-se de estar presente na 
vida dele, não apenas através de obras 
sociais. Para dialogar, apoiar sua luta, 
valorizar as pessoas mostrando a igual-
dade de todos como filhos de Deus. O 
São Oscar Romero lembra que “o mun-
do dos pobres é a chave para compre-
ender a fé cristã”. 

Para que esses encontros sejam 
possíveis é necessário e urgente um 
amplo trabalho de conscientização. 

Deus quer o “Homem” sujeito da sua 
história.

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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o Silêncio SaGrado na celebração eucaríStica

A LITURGIA NA VIDA

O silêncio é muito valorizado pela 
liturgia, previsto em vários momentos: 
no ato penitencial, antes da oração da 
coleta, após as leituras e a homilia, 
após a comunhão... Mas também já 
antes da Celebração é bom fazer silên-
cio, tomando consciência de estarmos 
na presença de Deus. 

Por isso é muito importante que o 
presidente, os ministros, o grupo de 
canto e instrumentistas, enfim toda a 
assembleia, aprendam a valorizar o si-
lêncio orante, pleno do Espírito, a ser-
viço da participação ativa dos fiéis. O 
Espírito age no silêncio, é ele que nos 
conduz à contemplação do mistério de 
Cristo.

É preciso redescobrir e valorizar o 
som do silêncio nas nossas Celebra-
ções, hoje muito barulhentas, com ins-
trumentos musicais e aparelhos ligados 
em alto som, muitas vezes sufocando a 
mensagem do canto, ou mesmo o can-

tar e gesticular sem parar, sem dar es-
paço à escuta e contemplação. 

Para concluir um pensamento do 
Frei Faustino Paludo,: “Iludem-se os 
que ainda pensam que celebra com 
maior intensidade quem mais fala, co-
menta, canta, faz barulho, movimenta-
-se, aplaude, ri, chora e dança. O desa-
fio está em reconhecer que, em meio a 
tantos ruídos, perde-se a profundidade 
do que se fala, do que se canta, da 
ação que se realiza.”

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
Curvelo/MG
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Princípios que devem nortear quem preside e colabora 
nas celebrações litúrgicas:

1) Antes e acima de tudo, o protagonista (‘primeiro ator’) é Jesus Cristo que, no 
Espírito Santo, une a sua Igreja na perene louvação ao Pai, em sua entrega por 
amor. É Ele que deve aparecer e resplandecer, não o ‘servo’”.
2) Os ‘ministros’ são só (indignos) ‘servos’, de Cristo e da Igreja. Ninguém é ‘dono’ 
nesta delicada e exigente missão, que pede muitas competências e uma verda-
deira ‘vida no Espírito’, isto é, oração – diálogo íntimo e eclesial com o Senhor.
3) É preciso adquirir um estilo celebrativo amadurecido, na formação teológica 
(‘profissional’ do ministro) e na experiência de fé, a começar pela iniciação cristã, 
antes, e pela vivência litúrgica nas casas de formação. A liturgia exige a compre-
ensão do que somos e do que devemos fazer.
4) Na liturgia, não é suficiente seguir à risca as rubricas (o que é importante, mas 
não basta). Pede-se muito mais. Trata-se de compreender e viver ‘de dentro, o 
mistério pascal de Cristo, com todas as consequências que comporta, em nível 
pessoal e pastoral.
5) Quem preside não é um ‘ator’ (ou comediante) que deve embelezar cerimônias 
para entreter o seu público que, satisfeito pelo espetáculo, bate palmas e…’gos-
tou’! Nada disso tem a ver com o que celebramos quando ‘anunciamos a morte 
do Senhor’!

Dom Armando Bucciol, Bispo de Livramento de Nossa Senhora - BA

A caminho com São Geraldo - Informativo da Basílica de São Geraldo 

Coordenador editorial: Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Projeto gráfico / Edição: Thiago Pereira
Revisão: Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Impressão: Gráfica Formato - Tiragem: 2500 exemplares

Capa: São Geraldo Majela e a Cruz Iluminada

Entre em contato concosco, envie sugestões, relatos de graças e também pedidos de oração. 
Sua participação é muito importante para nós!
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Para a reflexão deste mês me foi 
proposta uma questão muito interes-
sante e que, com certeza, toca uma 
das realidades mais belas do matri-
mônio: a procriação. Para tentar abor-
dar o tema de maneira satisfatória, e 
ao mesmo tempo veloz, como pede 
um artigo desta natureza, tomarei 
como referência o último documento 
sobre o assunto, ou seja, a exortação 
pós-sinodal Amoris Laetitia.

Para tanto, devemos antes falar 
um pouco sobre a preocupação maior 
contida no documento e que perpassa 
todas as orientações nele contidas. O 
título resumido do documento já nos 
informa bastante: “A alegria do amor: 
sobre o amor na família”. Trata-se, as-
sim, de um documento que pretende 
olhar a realidade do matrimônio cris-
tão e das famílias como uma profunda 
comunhão de amor para o crescimen-
to humano em todas as direções.

Nos primeiro e segundo capítulos, 
o Papa Francisco aprofunda na dire-
ção de uma análise muito bem cons-
truída e realística sobre a realidade 
das famílias no mundo atual. Reco-
nhece não somente os belos testemu-
nhos presentes em nossos dias, mas 
também as dores e situações comple-
xas pelas quais um grande número de 
famílias passa ultimamente. Indo mais 

além, consegue perceber como, em 
situações muito difíceis e complexas, 
podem florescer sinais de testemunho 
e de bela vivência cristã da alegria de 
se viver o amor em família, como é o 
caso, por exemplo, de algumas famí-
lias reconstituídas em uma segunda 
ou terceira união, que comunicam 
cotidianamente verdadeiros sinais de 
vivência cristã.

Sempre seguindo na linha reflexiva 
do matrimônio e da família como lugar 
da comunhão e da vivência do amor, 
os demais capítulos da exortação pós-
-sinodal se ocuparão em recuperar a 
beleza da teologia e da espiritualida-
de católica sobre o matrimônio, bem 
como apresentará caminhos pastorais 
de acolhimento e cura em vista das 
situações familiares complexas que 
nos são apresentadas pelo quadro 
apreendido principalmente nos dois 
primeiros capítulos. O caminho que 
Papa Francisco aponta será sempre 
o da acolhida e o do discernimento à 
luz da fé nas situações mais comple-
xas, sempre visando que a comunhão 
amorosa e responsável entre os côn-
juges e filhos seja buscada e atingida.

As decisões no interior da vida do 
casal não virão da mera imposição ex-
terior, como em uma falsa simplifica-
ção de respostas como “pode” ou “não 

QUAL A ORIENTAÇÃO DA IGREJA CATÓLICA 
SOBRE OS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS?

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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pode”, mas levará sempre à consciên-
cia e ao discernimento responsável do 
casal no interior da comunhão conju-
gal. Respeita-se assim a liberdade de 
consciência e intimidade do casal que 
é chamado, com o auxílio e inseridos 
na comunidade eclesial, a crescer em 
sua relação de amor e vida.

Desta forma, sempre abertos à 
vida, o casal é chamado a viver todos 
os aspectos de sua comunhão de ma-
neira responsável, respeitosa e dia-
logal. Assim, no interior do relaciona-
mento, não existem respostas prontas 
para as realidades particulares, mas 
valores a serem considerados porque 
constituem o próprio núcleo do matri-
mônio vivido na fé.

Sobre os contraceptivos, no nú-
mero 222 de Amoris Laetitia encon-
tramos a recomendação para que os 
métodos chamados naturais sejam in-
centivados, uma vez que estes levam 
a uma experiência de comunhão e de 
conhecimento dos próprios corpos aos 
cônjuges. Contudo, sabemos que tais 
métodos não possuem eficácia total 

para todas as mulheres, e existem ca-
sos particulares que devem ser consi-
derados. 

Assim, o documento não fecha a 
possibilidade de, no interior do dis-
cernimento responsável, os cônju-
ges venham a optar em consciência 
sobre outros métodos. Permanece 
como norma maior a abertura à vida 
e a comunhão familiar, uma realidade 
sempre pregada e ensinada pela Igre-
ja como o destino mais alto do matri-
mônio cristão. Há somente uma clara 
proibição: aos métodos contraceptivos 
abortivos. Ou seja, permanece o valor 
maior e a sacralidade de toda vida.

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
Ou envie um email: basilicasaogeraldo@hotmail.com
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7ª romaria do terço doS homenS

A 7ª Romaria do Terço dos Homens 
à Basílica de São Geraldo aconteceu no 
dia 23 de junho, em Curvelo (MG). 

Um momento muito significativo 
aconteceu às 10h, com a Oração do 
Terço. O ponto mais alto da Romaria 
foi a Celebração Eucarística, presidi-
da pelo Arcebispo Metropolitano de 
Diamantina, Dom Darci José Nicioli, 

C.SS.R e concelebrada pelos outros sa-
cerdotes da Comunidade Redentorista 
de Curvelo (MG).

O encerramento se deu com o al-
moço, nas barraquinhas de São Geral-
do, com música ao vivo e muita anima-
ção. Estiveram presentes os grupos do 
Terço dos Homens das várias paróquias 
de Curvelo e de ouras cidades.
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

“O que destaco da vida de São 
Geraldo é a sua disponibilidade 
para a missão e colaboração com 
a equipe missionária. Já em vida, 
São Geraldo alcançou de Deus 
muitas graças para as pessoas 
doentes ou que passassem por 
algum sofrimento”.  Alguns fa-
tos da vida de São Geraldo são 
marcantes para mim: O milagre 
da chave na cisterna, quando ele 
recebe a comunhão do Arcanjo 
São Miguel e experiência de São 
Geraldo como trabalhador na al-
faiataria”.

Ir. Aníbal de Assis, C.SS.R.
Campos dos Goytacazes

“Prova de amor maior não há, que 
doar a vida pelos irmãos”. Esta fra-
se, para mim resume a vida de São 
Geraldo, que viveu um contínuo de-
votar-se ao seguimento de Jesus, 
tomando a cruz a cada dia e seguin-
do-o.
Minha devoção a este santo iniciou-
-se a partir do momento em que 
conhei alguns traços de sua espiri-
tualidade e através dela, fiz uma ex-
periência profunda de Jesus Cristo. 
O que ele nos propõe neste caminho 
é viver uma fé profunda e sermos 
generosos.
Em minha vocação, ele me inspira a 
comprometer-me com o seguimento 
de Cristo, vivendo o carisma Reden-
torista, sendo sensível às realidades 
sociais e espirituais que estão à mi-
nha volta.

Ir. João Paulo
Belo Horizonte/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

Desde menina sou devota de São Geraldo. Hoje, aos 31 anos, recorri a São Geral-
do mais uma vez para realização de um sonho, a compra do meu apartamento. Após 
inúmeras tentativas de financiamento, com muitos obstáculos, recorri ao meu irmão 
São Geraldo, que me atendeu realizando mais um sonho na minha vida. Neste ano, 
no mês de dezembro, fui agraciada com a aprovação do meu financiamento e rendo 
graças a São Geraldo, que me concedeu não só esta graça, mas inúmeras outras. 
Obrigada, meu querido Santo, por tantas graças recebidas de vossas mãos liberais!

Dayane Alves - Sete Lagoas/MG

Vinha sentindo uma incomodação muito grande na região do pescoço e garganta. 
Lembrei-me da novena de São Geraldo o “Taumaturgo”. Comecei a novena e clamei a 
intercessão de São Geraldo, junto ao Pai, para que aquela incomodação fosse aliviada 

e não fosse nada grave. Pouco tempo depois de terminar a novena, já não mais 
estava sentindo nada, graças à intercessão de São Geraldo e a bondade e 

misericórdia de Deus. São Geraldo.... Rogai por nós.
Edilma Costa - João Pinheiro/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 Santuário, 60 - Centro - Curvelo/MG 
CEP: 35790-000 | Telefone: (38) 3721-7955
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pe. mário Ferreira GonçalveS, c.SS.r.
uma vida dedicada ao SantíSSimo redentor

Nascido em Belo Horizonte, no dia 
23 de julho de 1923, Pe. Mário rece-
beu de Deus a graça de viver 95 anos 
e 11 meses. E muito bem vividos. Deo 
gratias!

Desde o início, muito próximo dos 
missionários redentoristas, através da 
Igreja São José, onde foi batizado, cris-
mado e ordenado sacerdote, no dia 20 
de julho de 1947.

A partir de 1974, assumiu a Coor-
denação Geral da Liga Católica Jesus, 
Maria, José, realizando um extenso tra-
balho de reestruturação.

Como Missionário Redentorista, re-
sidiu nas seguintes comunidades: Con-
gonhas (1948-1952), Rio de Janeiro 
(1953), Três Corações (1953), Curvelo 

(1954-1955), Rio (1956-57), Congo-
nhas (1958-59), Belo Horizonte (1959-
1962), Congonhas (1962-1967), Três 
Pontas (1967), Colégio Sacré Coeur 
- capelão (1968), Curvelo (1969), 
Congonhas (1970-1973), Juiz de Fora 
(1974-1988), Campos (1988-2001) e 
Curvelo (2001-2019).

Pe. Mário foi um missionário reden-
torista simples, atencioso, zeloso e de 
uma profunda espiritualidade.  Rezava 
e ensina o povo a rezar pelas vocações. 
Com certeza, junto ao Santíssimo Re-
dentor, Pe. Mário estará sempre inter-
cedendo por novas vocações redento-
ristas.

Ao Pe. Mário, valente Missionário 
Redentorista, nossa eterna gratidão!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Julho!

Admar Botelho - Várzea da Palma/MG
Adriana Bicalho - Curvelo/MG
Adriana Soares Fonseca - Curvelo/MG
Alberto Vaz da Silveira - Curvelo/MG
Alexandre de Moura Almeida - Curvelo/MG
Alzira Alves de Lima Silva - Curvelo/MG
Amanda Aparecida da Silva - Pará de Minas/MG
Ana Amélia Diniz Paula - Belo Horizonte/MG
Ana Aparecida Aguiar - Curvelo/MG
Ana Lucia Lima - Inimutaba/MG
Ana Lucia Stiegert - Juiz de Fora/MG
Ana Maria Pereira Leal - Curvelo/MG
Anete Conceição da Fonseca - Curvelo/MG
Antônia Rodrigues da Silva Lemos - Itaperuna/RJ
Antônio Alves Coelho Filho - Curvelo/MG
Antônio Roberto Pinheiro - Curvelo/MG
Aparecida Profeta Caetano S. - Belo Horizonte/MG
Charlene Gomes Vieira - Curvelo/MG
Christiane Silvério da Silva - Curvelo/MG
Conceição A. Diniz Leite - Desterro Entre Rios/MG
Décio Soares Silva - Curvelo/MG
Diocirzia Maria Leal - Curvelo/MG
Domingos da Fonseca - Bonfinópolis de Minas/MG
Durval Dias da Silva Filho - São Joao Del Rey/MG
Edilon da Conceição Freitas - Curvelo/MG
Edite Rodrigues da Silva - Curvelo/MG
Edith Alves Rodrigues - Curvelo/MG
Edna Maria Miranda Rodrigues - Curvelo/MG
Edson do Sacramento Lopes - Curvelo/MG
Eliana Lucia Diniz Ribeiro - Curvelo/MG
Elida Senna Diniz Pinto - Curvelo/MG
Elson Alves da Fonseca - Curvelo/MG
Elza Coelho de Moura - Belo Horizonte/MG

Enedina Simões - Curvelo/MG
Eunice Gonzaga de Oliveira - Curvelo/MG
Fani Cristina Rezende - Curvelo/MG
Fatima Maria Alvares Souza - Curvelo/MG
Gelson Valadares da Silva - Curvelo/MG
Geralda Parreiras Viana - Belo Horizonte/MG
Geralda Pereira da Cruz - Curvelo/MG
Geralda Vicentina F. de Araújo - Diamantina/MG
Geraldo Antônio de Souza - Curvelo/MG
Geraldo da Silva Trindade - Montes Claros/MG
Geraldo Rocha de Oliveira - Curvelo/MG
Geraldo Soares de Meira - Betim/MG
Gilcinéia Aparecida dos Santos - Curvelo/MG
Helena M.M. Pena - Pará de Minas/MG
Helena Maria Coelho - Curvelo/MG
Iris Alves Guimarães - Curvelo/MG
Izabel Marques das Neves - Curvelo/MG
Izequiel Custodio da Silva - Gouveia/MG
Jandira Soares dos Santos - Curvelo/MG
Jane Maria Barbosa - São Roque de Minas/MG
Joao Lazaro de Souza - Betim/MG
Joao Luiz de Alvarenga - Curvelo/MG
Joaquim Antônio dos Santos - Curvelo/MG
Jose Antônio Pinto Amorim - Curvelo/MG
José Jair Almeida de Souza - Curvelo/MG
Jose Maria de Souza - Curvelo/MG
Judercina Oliveira - Curvelo/MG
Juliana Aparecida de Aquino - Curvelo/MG
Laís Lilian Santos Alves - Curvelo/MG
Leticia Dayreel de Oliveira Lima - Curvelo/MG
Leticia Ferreira Mattoso Diniz - Curvelo/MG
Lindomar Araújo Barbosa - Curvelo/MG
Lindomar Araújo Barbosa - Curvelo/MG
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Julho!

Luciana Marques Ribeiro - Curvelo/MG
Luiza Custodia da Veiga - Curvelo/MG
Luzia Costa de Carvalho - Araxá/MG
Luzia Ribeiro da Silva - Cedro do Abaeté/MG
Margaret de Freitas Assis Rocha - Curvelo/MG
Maria Aparecida Ascendino - Curvelo/MG
Maria Aparecida da Silva - Curvelo/MG
Maria Aparecida Leite da Silva - Curvelo/MG
Maria do Carmo Cristino - Ouro Preto/MG
Maria do Carmo Ferreira Costa - Curvelo/MG
Maria do Rosário Ferreira Mota - Curvelo/MG
Maria Eunice Ferreira de Paiva - Curvelo/MG
Maria Imaculada Rodrigues Mariz - Curvelo/MG
Maria Isabela de Carvalho - Contagem/MG
Maria José de Oliveira - Curvelo/MG
Maria Lucia Souza Almeida - Curvelo/MG
Maria Luiza Espindola - Curvelo/MG
Maria Luzia de Freitas - Curvelo/MG
Maria Nilza Pereira dos Santos - Matozinhos/MG
Maria Pastorinha de Pinho - Sabinópolis/MG
Maria Raimunda de Araújo Mendes - Curvelo/MG
Maria Zulmira Gonzaga - Curvelo/MG
Mario Ferreira - Curvelo/MG
Mário Ferreira Rezende - Ubaporanga/MG
Marlene Maria Carolina de Oliveira - Curvelo/MG
Mary Cardoso Martins - Fortaleza/CE
Meire Pereira Figueiredo - Curvelo/MG
Mercês de Jesus Pedra - São Paulo/SP
Nazira de Almeida Pereira - Curvelo/MG
Neide de Paula Pinto - Curvelo/MG
Nelson Pio Zeferino - Itabira/MG
Neulia do Carmo Barbosa - São João Del Rey/MG
Niwton José de Carvalho - Curvelo/MG

Paulo Artuzi - Inimutaba/MG 
Paulo Cesar de Araújo - Sete Lagoas/MG
Paulo Henrique Soares da Silva - Curvelo/MG
Raimunda Geralda de Souza Pessoa - Caeté/MG
Raimunda Moreira da Rocha - Curvelo/MG
Raimunda Pereira Leite - Curvelo/MG
Raimundo Alcides de Oliveira - Curvelo/MG
Raul Rocha Pereira - Curvelo/MG
Reginalda Reis Freitas - Curvelo/MG
Renata Fernandes da Silva - Curvelo/MG
Ronaldo Wendell dos Santos - Para de Minas/MG
Rosemary Ribeiro Barbosa - Curvelo/MG
Sandra Maria Perdigão Reis - Curvelo/MG
Sebastiana Pereira dos Santos - Curvelo/MG
Selma Maria Amaral Pizani - Curvelo/MG
Silvana Leite Araújo - Oliveira/MG
Silvio Leandro Pereira - Muriaé/MG
Taís Lilian Santos Alves - Curvelo/MG
Telma Aparecida Carvalho - Irecê/BA
Thainá Moreira Matos - Curvelo/MG
Vagner Jose Guedes - Rio Acima/MG
Valdeir Aparecido da Silva - Curvelo/MG
Valderez Faria Souza Samos - Curvelo/MG
Vanda Antônia Torres Ferreira - Curvelo/MG
Vander Lucio Louzada - Curvelo/MG
Vania Lucia A. de Lima Pimentel - Juiz de Fora/MG
Vicentina Ferreira da F. - Conselheiro Lafaiete/MG
Walter Drummond Alves - Curvelo/MG
Zélia Alves de Oliveira - Curvelo/MG
Zélia Franciscana de Souza - Curvelo/MG
Zenaide Francisca da Rocha - Paraopeba/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

Av. Othon Bezerra de Melo, 2418, Curvelo - MG, 35790-000|Telefone:(38) 3722-6366 Celular: (38) 9 9921-1269

HOTEL
TEREZA

HOTEL
TEREZA

Hospede com segurança, conforto e tranquilidade.

Av. Oton Bezerra de Melo, 1610 - Bela Vista - Curvelo/MG | Telefone: (38) 3722-8001 / 3722-8005

www.pontalplaza.com.br

EM FUNCIONAMENTO 
A POUSADA PONTAL

BR 135 KM 624

PONTAL PLAZA HOTEL

PATROCINADORES:


