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Em uma das paredes da Basílica, 
encontramos uma pintura que retrata 
um momento muito importante da vida 
mística de São Geraldo. Certa vez ele 
atendia os pobres na porta do Conven-
to. Entre os beneficiados estava um 
cego exímio tocador de flauta. Sendo 
que São Geraldo apreciava uma boa 
música, certo dia, pediu-o para tocar 
uma canção já muito conhecida, com-
posta por Santo Afonso de Ligório, fun-
dador da Congregação Redentorista: 
“Tua Vontade e não a minha”. Enquanto 
ouvia a canção, elevou-se do solo em 
êxtase, com os braços abertos e os 
olhos fulgurando de brilho beatífico. 

São Geraldo é um caso extraordiná-
rio. Desde pequenininho já apresentava 
características de um místico, de estar 
sempre imerso no mistério de Deus.  
Segundo os seus hagiógrafos, uma das 
primeiras palavras que ele aprendeu foi 
o nome de Nossa Senhora: “Madon-
na!”. Realmente Geraldo foi diferente 
de todos os bebês. Segundo o relato 
de sua mãe, dona Benedita, quase não 
chorava, mesmo quando tinha fome. 
Às sextas-feiras, costumava  recusar o 

SÃO GERALDO EM ÊXTASE
seio por penitência.

O certo é que S. Geraldo recebeu 
de Deus um dom especial. Sua história 
é marcada por muitos fatos extraordi-
nários, incompreensíveis para a nossa 
visão extremamente racionalista. Cer-
tamente a piedade popular aumentou 
os fatos, mas muitos deles foram teste-
munhados por pessoas de sua família, 
confrades e outros que o acompanha-
ram. Alguns estão documentados no  
processo de sua canonização.

Gerardo Melo Mourão, em seu livro 
O Bêbado de Deus, relata: “E contam: 
todo o povo de Corato assistiu o que 
ali aconteceu na Quinta-feira Santa de 
1753. Levavam em procissão um pai-
nel representando Jesus Crucificado. 
Quando o cortejo entrou na Igreja dos 
Beneditinos, Gerardo esta lá rezando 
ajoelhado. Seus olhos se voltaram para 
a imagem do Senhor e subitamente fi-
cou fora de si, num êxtase que o levou  
a uma considerável altura do chão”.

Um outro episódio semelhante, con-
tam as monjas de Ripacandida. Certo 
dia,  enquanto Geraldo falava-lhes  so-
bre o amor de Jesus, entrou em êxtase. 

CONHECENDO SÃO GERALDO MAJELA
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Seu corpo tornou-se luminoso como 
um sol, e a tal ponto incandescente, 
que a grade de ferro da janela, com 
as pontas agudas que as ornavam, se 
dobrou em suas mãos como se fosse 
cera”.

Muitos outros fatos poderiam ser 
relatados aqui. Eles expressam a inti-
midade e a sintonia  de Geraldo com 
Deus, sua comunicação intensa com 
Jesus. Para ele o mais importante era 
fazer a vontade de Deus. Eram as suas 
aspirações: “Amar muito a Deus. Estar 
sempre unido a Deus. Fazer tudo por 
Deus. Amar tudo por Deus. Conformar-
-me sempre com a vontade de Deus. 
Sofrer muito por Deus”. 

Que a exemplo de São Geraldo 
possamos abrir-nos à graça Deus, pro-
curando fazer sempre a sua vontade, 
conformando nossa vida a de seu Filho 
Jesus Cristo.

 
Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.

Reitor da Basílica de São Geraldo
Curvelo/MG
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TUA VONTADE E NÃO A MINHA
Canção de Santo Afonso, 

Não o meu, mas o teu gosto,
Só em ti amar eu quero:

Só desejo, só espero
O que o teu amor pedir.
Deus e Pai, tua vontade,

Não a minha, hei de cumprir.

Se no amor és exigente,
Também sabe ser o amigo

Para quem vive contigo
E só busca te seguir. 

Te consagro e dou portanto
O que sou, tudo o que tenho,
Pois meu coração empenho

Em somente te servir.

Só a ti agradar quero,
Quer na dor, quer na alegria,

E teu rosto, na agonia,
Há de sempre me sorrir...
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LIÇÕES DA ESPIRITUALIDADE EM
TEMPOS DE PANDEMIA

Estamos vivendo um tempo de 
travessia com a pandemia do novo 
coronavírus. De uma hora para outra, 
uma ameaça invisível colocou toda a 
humanidade de joelhos, desprovida de 
qualquer defesa. Como num piscar de 
olhos, vimos tudo virar de cabeça para 
baixo: nossos compromissos foram 
cancelados, nossa rotina foi modifica-
da, nossos gestos mais inofensivos, 
como o abraço e o aperto de mão, 
foram proibidos, entre outras coisas. 
Passado o primeiro impacto, com toda 
onda de incerteza e medo que tomou o 
coração de todos, estamos aprendendo 
a conviver com o novo normal impos-
to pela pandemia. Não há receitas ou 
soluções rápidas para esse drama que 
estamos vivendo. Sentimo-nos nave-
gando num mar sem bússola. Porém, 
nós, homens e mulheres de fé, temos 
um mapa a nos guiar nesses mares 
tempestuosos: a espiritualidade. A es-
piritualidade é aquela dimensão da 
existência que nos conduz para fora de 
nós e nos faz entrar em relação com 
Deus, e abre perspectivas novas para 
olharmos a nós mesmos e o mundo ao 
nosso redor. 

A espiritualidade nos ajuda a tomar 
consciência da nossa vulnerabilidade e 
nos estimula no exercício da resiliência. 
O ser humano é precário, a fragilidade 
está presente em diversos âmbitos da 
vida, e temos controle sobre pouquís-
simas coisas. A pandemia veio para 
nos relembrar que somos pequenos e 
não podemos tudo. Mas a vulnerabili-

dade pode ser espaço para redescobrir 
a força e a confiança necessária para 
caminhar, que já estão dentro de nós. 
No cultivo da vida de fé e da espirituali-
dade, o cristão aprende a aceitar a vida 
como ela é, sem conformismo, mas 
buscando se superar constantemente: 
“Basta-te a minha graça; pois é na fra-
queza que a força se realiza plenamen-
te” (2Cor 12,9).  

A pandemia nos mostrou que to-
dos dependemos uns dos outros, pois 
o que acontece numa parte do mundo 
impacta todo o resto. Junto com a pan-
demia veio uma avalanche de prejuízos 
econômicos e sociais. Ao contrário do 
que se pensa erroneamente, a espiri-
tualidade não é algo privado, que nos 
desliga da realidade e nos anestesia, 
pelo contrário, nos torna mais cons-
cientes dessa solidariedade que abarca 
toda a criação. A dor, o sofrimento, a 
privação do próximo também diz res-
peito a nós. Quem possui um coração 
trabalhado pela compaixão, compreen-
de que este tempo é uma ocasião pro-
pícia para sermos mais solidários, mais 
generosos na partilha do que temos, e 
mais conscientes dos nossos atos que 
podem impactar a vida do outro nega-
tivamente.

Durante o período em que nossas 
igrejas ficaram fechadas, muitas pes-
soas redescobriram a sua casa como 
um espaço para o encontro com Deus. 
A vida de fé e o exercício da espiritua-
lidade não estão confinados aos limites 
do templo, mas podemos e devemos 
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assume sua parcela de responsabilida-
de na solução dos problemas. 

Poderíamos apontar ainda outros 
elementos que podemos colher de uma 
vida espiritualmente fecunda, mas os 
que apontamos já nos ajudam a per-
ceber que não estamos sozinhos em 
nosso barco, mas junto conosco está 
Jesus, que nos repete insistentemente: 
“Coragem! Sou eu. Não tenhais medo!” 
(Mt 14,27).

Pe. Rodrigo C. Silva, C.SS.R.
Cariacica/ES

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Entre em contato pelo
WhatsApp Vocacional:
(31)99979-3523

Pastoral Vocacional Redentorista
Minas, Rio e Espírito Santo

viver nosso encontro com Deus tam-
bém no recolhimento de nossas casas, 
na intimidade do nosso quarto, nas re-
lações que constituímos. Nossa família 
também é chamada a ser uma “Igreja 
doméstica”, uma pequena parcela do 
Povo de Deus que ora e vive com fé a 
sua Palavra. 

Em meio a tantas notícias ruins, 
custa-nos encontrar uma luz no fim do 
túnel. Porém, o cristão sabe que quem 
escreve a nossa história é o Senhor, 
ainda que por linhas aparentemente 
tortuosas e pouco legíveis. Por isso, vive 
cada dia com confiança e esperança, 
sem cair no desespero ou no pessimis-
mo. Quem vive orientado pela espiritu-
alidade sabe sempre tirar do mal um 
bem. Não fica com os braços cruzados, 
esperando que Deus faça tudo, mas 
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A Oração de Santo Afonso Maria de 
Ligório para a Comunhão espiritual

Neste período de emergência sa-
nitária em que as missas com a par-
ticipação dos fiéis estão suspensas em 
muitos países, o Papa convida à Comu-
nhão espiritual. Durante a celebração 
da manhã na Casa Santa Marta, reci-
ta frequentemente a oração de Santo 
Afonso Maria de Ligório.

Não poder receber a Eucaristia não 
significa não poder se predispor a aco-
lher Jesus com o coração. Na história 
da Igreja existe uma antiga práxis, con-
firmada em particular pelo Concílio de 
Trento, que o Papa Francisco recordou 
várias vezes durante este período de 
pandemia. É a Comunhão espiritual: 

com uma oração exprime-se o desejo 
ardente, já que não é possível receber a 
comunhão sacramental, de acolher Je-
sus Cristo pelo menos espiritualmente. 
Convidando à Comunhão espiritual, o 
Papa Francisco recita frequentemente 
esta oração de Santo Afonso Maria de 
Liguori durante a Missa na capela da 
Casa Santa Marta:

 “Meu Jesus, eu creio que estais re-
almente presente no Santíssimo Sacra-
mento do Altar. Amo-vos sobre todas 
as coisas, e minha alma suspira por 
Vós. Mas, como não posso receber-Vos 
agora no Santíssimo Sacramento, vin-
de, ao menos espiritualmente, a meu 
coração. Abraço-me convosco como se 
já estivésseis comigo: uno-me Convos-
co inteiramente. Ah! não permitais que 

CoMUNHão eSPIrITUal
A LITURGIA NA VIDA
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torne a separar-me de Vós”
Nesta situação de pandemia, em 

que nos encontramos a viver mais ou 
menos isolados - disse o Papa no An-
gelus de 15 de março passado: “Somos 
convidados a redescobrir e aprofundar 
o valor da comunhão que une todos os 
membros da Igreja. Unidos a Cristo não 
estamos mais sós, mas formamos um 
único Corpo, do qual Ele é a Cabeça. É 
uma união que se alimenta com a ora-
ção, e também com a comunhão es-
piritual à Eucaristia, uma prática muito 
recomendada quando não é possível 
receber o Sacramento”. (...)

Todos estão no coração do Pai

A missão de Santo Afonso está li-
gada à pregação marcada pela simpli-
cidade apostólica e pela educação dos 
humildes. Dirigindo-se aos professores 
e alunos da Academia Afonsiana em 9 
de fevereiro de 2019, o Papa Francis-
co recordou que o Santo compreendeu 
que é preciso “partilhar as necessida-
des, despertar as expectativas mais 
profundas do coração e fazê-los expe-
rimentar que cada um, por mais frágil 
e pecador que seja, está no coração do 
Pai Celestial e é amado por Cristo até 
a Cruz”. Aquele que é tocado por este 
amor, sente a urgência de responder 

com o amor”. O caminho percorrido 
por Santo Afonso continua a ser uma 
estrada mestra na história e na vida 
da Igreja. Dirige-te ao Senhor - disse 
o santo napolitano - “como a um ami-
go teu, o mais querido que tens e que 
mais te ama”. “Não há porteiro - repe-
tiu ele - para aqueles que desejam falar 
com ele”.

Próximo aos últimos

A oração de Santo Afonso Maria de 
Ligório para que possamos acolher Je-
sus pelo menos espiritualmente, quan-
do não é possível sacramentalmente, 
entrou na piedade popular. É o que 
salienta o Padre Sabatino Majorano, 
Redentorista, recordando em particular 
que Santo Afonso ajudou os mais frá-
geis a caminhar para a santidade:

“As palavras desta oração entraram 
na piedade popular. Não se trata de 
uma prática substituta da Comunhão 
eucarística. Mas é complementar e 
preparatória à Comunhão Eucarística. 
Evidentemente, em momentos em que 
não é possível receber a comunhão 
eucarística, a comunhão espiritual tem 
todo o seu valor”.

Fonte: Vatican News
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Caríssimos amigos:
Hoje falaremos um pouco sobre a 

nova encíclica de Papa Francisco intitu-
lada: “Fratelli tutti”. Esta é a terceira en-
cíclica de Francisco, assinada no dia 03 
de outubro passado e tornada pública no 
dia seguinte, quando se celebra a memó-
ria de São Francisco de Assis. Traduzido o 
título, “Irmãos todos”, é inspirada em um 
dos escritos do “santo pobre de Assis”, 
que se inicia com a referida admoestação: 
“Olhemos com atenção, irmãos todos, ao 
Bom Pastor que para salvar as suas ove-
lhas sofreu a paixão da cruz” . Trata-se 
de um documento longo, composto por 8 
capítulos e 287 números.

Neste documento o papa busca evi-
denciar a importância da fraternidade 
como valor que serve a ordenar as rela-
ções entre as pessoas, nações, culturas e 
sociedades em vistas de uma convivência 
mundial harmoniosa e em paz. Realiza 
uma série de críticas aos regimes neoli-
berais e populistas que se mostram, mui-
tas vezes, distante deste ideal de frater-
nidade, colocando acima da vida alguns 
fatores, como por exemplo a economia. 
Situações que ficaram muito evidencia-
das neste momento em que vivemos de 
pandemia COVID-19. 

Não é um texto restrito ao âmbi-
to eclesial, mas que se abre ao diálogo 

FRATELLI TUTTI
construtivo com todos: católicos, cristãos 
em geral, ateus, agnósticos, sem religião, 
gente simples, gente douta, pobres, ricos, 
enfim, todos aqueles que se compreen-
dem participantes desta grande aventura 
que se chama “humanidade”. Entre os 
autores citados, dada esta largueza no 
diálogo, vemos nomes pouco usuais em 
documentos pontifícios, como o do filóso-
fo Paul Ricouer e do compositor e poeta 
brasileiro Vinícius de Moraes. 

Em nosso breve artigo, buscaremos 
apenas de apresentar o núcleo teológico 
da encíclica, o que nos ajudará a com-
preender todos demais temas de caráter 
social que constelam em torno desta sana 
teologia e espiritualidade.

1. O núcleo teológico da encíclica
O núcleo teológico do documento se 

encontra baseado sobre a imagem bíblica 
da parábola do bom samaritano . Com esta 
imagem papa Francisco quer nos recordar 
o constante chamado, sempre novo, que 
Jesus nos faz a retornar à nossa vocação 
de cidadãos não somente de uma nação, 
mas de todo o mundo, exortando na di-
reção de construir novas relações sociais 
mais fraternas, ainda que estas eviden-
ciem a constante tensão pessoal interior 
entre a busca individual de segurança e 
os sacrifícios que nos impõem o exercício 
da caridade. Francisco nos recorda que a 
característica essencial do humano, que 
muitas vezes vem esquecida em meio aos 
jogos sociais, é aquela que fomos criados 
no amor e feitos para alcançar nossa ple-
nitude na vivência do amor.

2. Os demais temas sociais
Desenvolvidos a partir do núcleo que 

apenas apresentamos, encontramos di-

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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versos outros temas de grande influência 
em nosso mundo atual. Limitar-me-ei 
somente a citar algumas passagens, dei-
xando ao caro leitor a boa reflexão que 
surgirá, certamente, em seus corações. 
Contudo, recomendo vivamente a leitura 
do documento integral.

a. Racismo:
“O racismo é um vírus que muda facil-

mente e, em vez de desaparecer, dissimu-
la-se, permanecendo sempre à espreita.” 

b. Imigração:
“Se toda pessoa tem uma dignidade 

inalienável, se todo ser humano é meu 
irmão ou minha irmã, e se realmente o 
mundo é de todos, não importa se alguém 
nasce aqui ou se vive fora dos limites de 
seu próprio país.” 

c. Relações interreligiosas
“O culto sincero e humilde a Deus 

“leva, não à discriminação, ao ódio e à 
violência, mas ao respeito pela sacralida-
de da vida, ao respeito pela dignidade e a 
liberdade dos outros e a um solícito com-
promisso em prol do bem-estar de todos”. 

“Como cristãos, pedimos que, nos 
países onde somos minoria, nos seja ga-
rantida a liberdade, tal como nós a favore-
cemos para aqueles que não são cristãos 
onde eles são minoria. Existe um direito 
humano fundamental que não deve ser 
esquecido no caminho da fraternidade 
e da paz: é a liberdade religiosa para os 
crentes de todas as religiões.” 

d. Propriedade privada
Tal direito “só pode ser considerado 

como um direito natural secundário” em 
relação à dignidade humana.

“O próprio bem do mundo requer que 
cada um proteja e ame a sua própria ter-
ra; caso contrário, as consequências do 
desastre dum país repercutir-se-ão em 
todo o planeta. Isto baseia-se no sentido 
positivo do direito de propriedade: guardo 
e cultivo algo que possuo, a fim de que 
possa ser uma contribuição para o bem 
de todos” .

e. Dignidade das mulheres
“... a organização das sociedades em 

todo o mundo ainda está longe de refletir 
com clareza que as mulheres têm exata-
mente a mesma dignidade e idênticos di-
reitos que os homens. As palavras dizem 
uma coisa, mas as decisões e a realida-
de gritam outra. Com efeito, duplamente 
pobres são as mulheres que padecem 
situações de exclusão, maus-tratos e vio-
lência, porque frequentemente têm me-
nores possibilidades de defender os seus 
direitos”.

 
Pe. Maikel Pablo Dalbem, C.SS.R.

Roma/Itália

Ajude a fazer as próximas edições do nosso informativo!
Tem alguma dúvida sobre a nossa experiência de fé?
Envie sua pergunta para nós que o Padre Maikel Pablo responderá.

Envie sua dúvida por e-mail, carta ou pelo nosso site!

Acesse www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas 
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

Duas características que marcam a 
personalidade de São Geraldo me fa-
zem bem ao coração e à memória: a 
mística e a humildade com que vivia. 
Destaco esses dois elementos. São 
Geraldo se dedicou ao serviço e, in-
terpelado pelo zelo aos pobres e aos 
confrades, procurou oferecer aquilo 
que sabia ter recebido de Deus: o amor 
em forma de presença amiga – uma 
experiência tanto quanto missionária 
– ser movido pela certeza do amor de 
Deus. Essa sutileza, por vezes tão difícil 
de ser encontrada e vivida, fora marca 
na experiência contemplativa do jovem 
Geraldo: a segurança na escolha de 
estar amado e amparado. Geraldo se 
encontrava em Deus e, por isso, se do-
ava àqueles com quem convivia. Amor 
em forma de ser cuidado e cuidador. A 
espiritualidade em Geraldo marca esse 
processo de integridade do ser e fazer; 
receber e doar; amar e cuidar; acolher 
e libertar; aprender e ensinar. Creio que 
Geraldo ouviu bem os ensinamentos de 
Jesus e os pôs como meta de sua vida: 
ser inteiro naquilo que rezava, recebia, 
testemunhava, aprendia e trabalhava. A 
aposta do irmão Geraldo ecoa em sua 
vida simples, um processo de amor que 

tende a retornar a Deus e, é justamente 
aí, que consiste a sua mística e simpli-
cidade. Geraldo pertence ao grupo de 
missionários que anunciam o Reino por 
meio do silêncio das grandes obras. Se 
pensássemos nos dias de hoje, Geraldo 
se identificaria ao grupo daqueles que 
muito trabalha, muito ama, muito reza, 
muito cuida e pouco guarda ou pouco 
tem. Essa contextualização me fez lem-
brar de algo que vi numa dessas sema-
nas que passou: uma senhora, saindo 
do trabalho, com algumas sacolas em 
mãos, aparentemente cansada, corria 
para conseguir entrar no ônibus es-
tacionado no ponto; quando chegou, 
suspirou e disse o quanto estava feliz 
por isso. A felicidade de alguém por 
ter pouco, mas sentir muito. Acredito 
que aí está, em parte, o ensinamento 
geraldino: a certeza do muito de Deus 
no pouco que conseguimos vivenciar e 
fazer.

Rubens Junior
Nova Friburgo 
Rio de Janeiro

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

Envie sua resposta para:
www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas
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GRAÇAS ALCANÇADAS

No dia 07 de janeiro de 1990, em uma localidade chamada Cachoeirão (tem 
esse nome por causa de uma grande cachoeira) que fica no município de Bom 
Jesus do Itabapoana/RJ, aconteceu o seguinte: Vitório Degli Esposti Gualandi de 
1 ano e 3 meses, filho de Francisco Gualandi a Marta Aparecida Degli Esposti 
Gualandi, brincava alegremente com os irmãos e primos no quintal da sua casa, 
próximo ao ribeirão. De repente o pequeno Vitório desapareceu. A mãe e o tio 
puseram a procurar o pequeno.

Depois de 5 minutos o tio o encontrou desacordado. Devido às fortes chuvas 
de janeiro a correnteza o havia arrastado uns duzentos metros e estava preso nos 
ramos de uma árvore.

Todos os familiares puseram a invocar a São Geraldo. A mãe colocou sobre o 
menino uma estampa de São Geraldo e rezou a seguinte oração: “Ó São Geraldo 

pela vossa eminente santidade me inspirais ilimitada confiança, rogai por mim 
poderoso protetor!” No mesmo instante a criança chorou e voltou à vida.

Vitório Degli Esposti Gualandi

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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Adalberto Alves de Andrade - Curvelo/MG
Alessandro Kotelack - Monte Castelo/SC
Amélia Martins Veiga - Curvelo/MG
Ana Cristina Diniz Monteiro - Curvelo/MG 
Ana Maria da Silva - Bambuí/MG
Ana Rodrigues dos Santos - Itaúna/MG
Andrea Lopes - Curvelo/MG
Andreia Diniz Carvalho Silva - Curvelo/MG
Ângela Maria Araújo Fernandes - Curvelo/MG
Antônio Carlos Castanon M. - Juiz de Fora/MG
Antônio dos Reis Diniz - Curvelo/MG
Antônio Geraldo Viana - Pedro Leopoldo/MG
Antônio Rodrigues Vieira - Curvelo/MG
Beatriz Alves Araújo - Curvelo/MG
Camila Andrade Alves - Curvelo/MG
Cândida André - São Paulo/SP
Carlos Antônio Oliveira Stos - Curvelo/MG
Carolina Couto Pereira - Curvelo/MG
Cássio Moura Fonseca - Curvelo/MG
Celina Aleluia Vargas - Curvelo/MG
Célio Moreira de Brito - Curvelo/MG
Cíntia Lazara de Oliveira - Curvelo/MG
Cira José Oliveira Brandão - Curvelo/MG
Clemencia R. Gomes - Curvelo/MG
Clênia Souza Viana de Farães - Curvelo/MG
Cristiane Marcelino Oliveira - Curvelo/MG
Dalva Paixão - Curvelo/MG
Daniel F. da Silva - Curvelo/MG
Danilo Miranda - Curvelo/MG
Délio Cruz - Pedro Leopoldo/MG
Diego Cardoso da Silva - Curvelo/MG
Diego Cardoso Silva - Curvelo/MG
Dilcéia Gonçalves Ferreira - Curvelo/MG
Elcéia Ribeiro de Morais Oliveira - Desterro de 
Entre Rios/MG
Eliana Lopes Failache - Belém/PA
Elicedalva Siveli de Lima - Lagoa da Prata/MG
Eliza Maria de Souza Miguel - São Paulo/SP

Elza Maria Soares - Curvelo/MG
Estogeso de Jesus dos Reis - Curvelo/MG
Eva Pereira da Silva Nicodemos - Belo Vale/MG
Fernanda O. Martins - Várzea da Palma/MG
Geralda Ap. Alves Sousa - Curvelo/MG
Geraldo A. Souza - Curvelo/MG
Geraldo Ivan Gomes da Silva - Curvelo/MG
Geraldo Magela de Andrade - Curvelo/MG
Geraldo Magela Lima - Curvelo/MG
Geraldo Magela Vieira - Curvelo/MG
Gilson Bueno Rodrigues - Curvelo/MG
Gilson Rocha de Melo - Sete Lagoas/MG
Gislene Mª Braz C. Souza - Curvelo/MG
Haydee Fernandes da Rocha - Curvelo/MG 
Helena Marta da Silva Loch - Paraopeba/MG
Hilma Fátima de Andrade - Sobradinho/DF
Irene de Almeida Pereira Sena - São Gonçalo do 
Rio Abaixo/MG
Irmã Mônica de Jesus Diniz - Curvelo/MG
Isabela Ferreira Ricardo - Curvelo/MG
Ivone Mendes X. Silva - Curvelo/MG
Izabela Durães Matoso Farias - Curvelo/MG
Jane da Silva Lemes - Boa Esperança/MG
Jane Taynara Rodrigues - Curvelo/MG
Joana Maria Xavier Silva - Curvelo/MG
Joaquim da Silva - Curvelo/MG
José Carlos Araújo Junior - Curvelo/MG
José Carlos de Araújo - Curvelo/MG
José Geraldo de Carvalho - Inimutaba/MG
Jose Helvécio Dias - Curvelo/MG
Júlia Moura da Silva - Curvelo/MG 
Júnia Matos Alves - Curvelo/MG
Jusan Coelho de Araújo - Curvelo/MG
Jussara da Silva Miranda - Inimutaba/MG
Juvenil Gonçalves Santos - Curvelo/MG
Karine Diniz Matoso - Curvelo/MG
Leandro Silva Ferreira - Curvelo/MG
Manoel José Soares - Curvelo/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Outubro!



13Informativo a Caminho com São Geraldo                                                                                                                            www.basilicasaogeraldo.org.br /  @BasilicaSaoGeraldo (38) 3721-7955  |      (38) 99845-4387

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Outubro!

Marcianita Aparecida Leal Silva - Curvelo/MG
Marcos Felisberto Ferreira - Curvelo/MG
Maria Adalgiza Oliveira Monteiro - Curvelo/MG
Maria Amélia Miranda Costa - Curvelo/MG
Maria Aparecida da Silva - Curvelo/MG
Maria Ap. dos Santos Meireles - Brasília/DF
Maria Aparecida Soares - Curvelo/MG
Maria Aux. Mascarenhas Soares - Curvelo/MG
Maria Cacilda Martins Pinheiro - Curvelo/MG
Maria da C. Ribeiro de O. - Cordisburgo/MG
Maria da Piedade Barboza - Curvelo/MG
Maria das Graças de Araújo - Rio Piracicaba/MG
Maria de Fátima - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Abreu - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Antônio Silva - Itaúna/MG
Maria Doroteia F. Soares - Belo Horizonte/MG
Maria dos Anjos Pereira de O. - Curvelo/MG
Maria Eva de Souza Silva - Curvelo/MG
Maria Geralda Barbosa Paixão - Curvelo/MG
Maria Geralda Ferreira Silva - Curvelo/MG
Maria Geralda Gomes Dias - Curvelo/MG
Maria Helena Silva Coura - Curvelo/MG
Maria José Soares Teixeira - Curvelo/MG
Maria Lara Franco da Cunha - Curvelo/MG
Maria Letícia Costa Reis - Curvelo/MG
Maria Luci Mendes Tameirão - Curvelo/MG
Maria Lúcia G. Lana - Curvelo/MG
Maria Magela Oliveira Silva - Curvelo/MG
Maria Ribeiro de Souza - Curvelo/MG
Maria Tereza M. Martins - Curvelo/MG
Maria Terezinha de Freitas - Curvelo/MG
Marilia Dalva Fernandes - Curvelo/MG
Marilia dos Santos Moreira - Curvelo/MG
Marli Rodrigues Oliveira - Curvelo/MG
Marocas Silveira Souza - Itabira/MG
Martinez Antônio Costa - Curvelo/MG
Mauro Ozan Gomes Vieira - Curvelo/MG
Neuza Maria Borges Lima - Curvelo/MG

Neuza Maria Fonseca Alves - Curvelo/MG
Nilton Amâncio Rodrigues - Curvelo/MG
Odilon Moreira Neto - Curvelo/MG
Olavo Lopes Moura - Curvelo/MG
Pacífico Gonçalves da Silva - Curvelo/MG
Paulo Henrique Lucena - Curvelo/MG
Paulo Rocha - Curvelo/MG
Pe. Carlos Antônio Pereira - Rio de Janeiro/RJ
Rafael Oliveira Mendes - Curvelo/MG
Ricardo Geraldo de Moura - Araraquara/SP
Rinaldo Alves de Paula - Ponte Nova/MG
Roberto de Castro - Curvelo/MG
Rodolfo Braga - Muriaé/MG
Rogato Antônio de Souza - Belo Horizonte/MG
Ronaldo Aparecido Souto - Barra Velha/SC
Rosangela S V Fernandes - Belo Horizonte/MG
Sanzio Henrique Soares - Curvelo/MG
Sílvia Batista de Morais - Votorantim/SP
Simone Rocha - Curvelo/MG
Sonia de Carvalho Lopes - Curvelo/MG
Sônia Gonçalves de Castro - Maravilhas/MG
Taiza Karla Salozon Portes Navarro - Muriaé/MG
Terezinha de Jesus e Souza - Curvelo/MG
Terezinha Marins Silveira - Curvelo/MG
Valdênia Rodrigues Figueiredo - Curvelo/MG
Vanilda de Pinho Tavares - Sabinópolis/MG
Vera Lúcia Correa da Silva - Curvelo/MG
Vera Lúcia Freitas Rocha - Curvelo/MG
Vera Lúcia Pereira Rocha - Curvelo/MG 
Vilma de Matos - Curvelo/MG
Viviane Pereira da Silva - Curvelo/MG
Wanderson Gonçalves - Curvelo/MG
Wantuir Saraiva de Almeida - Curvelo/MG
Wendell da Silva - Curvelo/MG
Zenilde Pereira Leite - Curvelo/MG
Zildete G. Pereira Ascendino - Curvelo/MG
Zulma Benício Leite Fernandes - Curvelo/MG
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Abelardo Antônio Mendes - Brasília/DF 
Adão de Souza Figueiredo - Curvelo/MG
Adélia Maria de Lima - Curvelo/MG
Adevenir Nascimento Gaia - Curvelo/MG
Adriane Rocha de Almeida - Paracatu/MG
Alessandra Silva Fonseca - Curvelo/MG
Álvaro Luiz Mariz - Curvelo/MG
Ana Cláudia Dias Castro - Curvelo/MG
Ana de Paula Ribeiro - Curvelo/MG
Ana Lucia Starling Diniz Alves - Curvelo/MG
André Maurício Souza Oliveira - Curvelo/MG
Antônio Olavo de Oliveira - Curvelo/MG
Aparecida Alves Oliveira - Curvelo/MG
Beatriz de Souza Eliseu - Curvelo/MG
Carlos André de Lima - Uberlândia/MG
Carlos Andrei - Curvelo/MG
Carlos Eduardo C. Branco - Curvelo/MG
Cecília Maria Gonçalves Teixeira - Curvelo/MG
Chames Bittar - Belo Horizonte/MG
Cíntia Aparecida de Souza - Curvelo/MG
Cláudio Macedo - Montes Claros/MG
Cleusa Helena da Silva - Curvelo/MG
Conceição Teixeira dos Santos - Contagem/MG
Dagno Bueno de Sales - Curvelo/MG
Daiane Brandão de Souza - Curvelo/MG
Daniel V. Santos - Curvelo/MG
Dila Costa - Pimenta Bueno/RO
Diva Pereira - Curvelo/MG
Dorotéia Vieira - Itabira/MG
Édio Rodrigues Santos - Curvelo/MG
Edivan Aldair do Nascimento - Prados/MG
Edson Pereira Santos - Curvelo/MG
Eduardo Gonçalves Pio - Curvelo/MG
Elaine Pereira Silva - Curvelo/MG
Elinae Borges Saraiva - Curvelo/MG
Elivana Ap. Leite da Rocha - Curvelo/MG
Emerson Jose Roberto - Curvelo/MG
Eulina Neusa Barra Costa - Bocaiuva/MG
Eunice Alves Gomes - Belo Horizonte/MG
Eunice Baieta - Juiz de Fora/MG
Eustáquia Torres Vaz - Belo Horizonte/MG
Fabiane Efigênia de Jesus Farias - Curvelo/MG
Fernanda Aguiar - Curvelo/MG
Floriza Vieira de Araújo - Curvelo/MG

Francisca Fernandes da Silva - Belo Horizonte/MG
Geny de Castro Melo Santos - Curvelo/MG
Geralda Ivani dos Santos E Silva - Curvelo/MG
Geraldo Antônio Soares - Curvelo/MG
Geraldo Homero Alves Moreira - Curvelo/MG
Geraldo Magela Camilo Vieira - Curvelo/MG
Geraldo Magela da Silva - Mariana/MG
Geraldo Rodrigues M. - Curvelo/MG
Geroliza Nunes Dias - Curvelo/MG
Gerson Roberto - Curvelo/MG
Giovani Rocha Ribeiro - Curvelo/MG
Helaine Paula de Souza - Curvelo/MG 
Helder Valadares Moreira - Belo Horizonte/MG
Hélio Jose da Costa - Santana de Pirapama/MG
Heloisa Maria Marques de O. - Curvelo/MG 
Irene Fernandes Diniz - Curvelo/MG
Irene Viana Diniz - Curvelo/MG
Irineu Coelho Viana - Curvelo/MG
Isabela Carvalho Prates - de - Curvelo/MG
Isabela da Fonseca Silva - Curvelo/MG
Isabella Andrade Vendramini - Curvelo/MG
Jadir Cesário de Sena - Curvelo/MG
Jane Pereira de Aquino - de - Curvelo/MG
João Antônio de Miranda - Curvelo/MG
João Carlos Vieira de - Curvelo/MG
João Luiz de Medeiros - Curvelo/MG
José Admon Alves Teixeira - Curvelo/MG
Jose Antônio da Silva - Curvelo/MG
José Arnoldo Vieira Araújo - Curvelo/MG
José Maria da Silveira - Curvelo/MG
José Maria dos Santos - Presidente Juscelino/MG
José Osmar de Almeida e Família - Curvelo/MG
José Silvério da Silva - Curvelo/MG
José Vicente Filho - Curvelo/MG
Juliana de Freitas G. Abo-Ganen - Curvelo/MG
Julieta Cândida Silva - Curvelo/MG
Karla Lúcia Vieira Alves - Curvelo/MG
Lara Soares - Lavras/MG
Leny Lages Ramos - Curvelo/MG 
Lúcia Andrea Longatti F. Lucindo - Barbacena/MG
Luciano José de Araújo - Curvelo/MG
Lucinara Marques de Almeida - Curvelo/MG
Luiz Eustáquio Matos - Curvelo/MG
Luiza Maria dos Santos Menezes - Juatuba/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Novembro!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Novembro!

Luiza Raquel Castro Figueiredo - Curvelo/MG
Maiane Félix Rocha - Curvelo/MG
Maria Adélia S. - Curvelo/MG
Maria Ap. Alves de Oliveira - Curvelo/MG
Maria Ap. de Araújo Alves - Curvelo/MG
Maria Cecília Barbosa Pio F. - Curvelo/MG
Maria Cecília Diniz Gonçalves - Curvelo/MG
Maria Cleide Campos Duarte - Curvelo/MG
Maria Conceição F. Souza - Curvelo/MG
Maria da Conceição de Oliveira - São Paulo/SP
Maria da C. Francisca e Silva - Paraopeba/MG
Maria das Dores de Castro O. - Curvelo/MG
Maria das Graças Moreira - Curvelo/MG
Maria de Fátima Trindade - Curvelo/MG
Maria de Lourdes Souza - Ibirité/MG
Maria de Lourdes Teixeira - Curvelo/MG
Maria do Carmo V. de Moura - Pedro Leopoldo/MG
Maria do Socorro B. - Carmópolis de Minas/MG
Maria Edite de Souza - Sete Lagoas/MG
Maria Eva G. Maciel - Curvelo/MG
Maria Geralda Rocha - Curvelo/MG
Maria Helena A. Pereira - Curvelo/MG
Maria Helena da Silva Ribeiro - Diamantina/MG
Maria Helena de Assis Pereira - Curvelo/MG
Maria Inês de Sousa Duarte - Ipatinga/MG
Maria Izabel Almeida - Curvelo/MG
Maria José da Fonseca - Curvelo/MG
Maria José de Moura - Curvelo/MG
Maria Lair da Silva - Curvelo/MG
Maria Luísa Campos - Belo Horizonte/MG
Maria Márcia Carvalho - Curvelo/MG
Maria Margarida Alves - Curvelo/MG
Maria Nazaré Fonseca - Curvelo/MG
Maria Neuza Borges Maia - Bocaiuva/MG
Maria Renilda S. Lacerda - Curvelo/MG
Maria Valdira Santana - Curvelo/MG
Mariana da Silva Alves - Curvelo/MG 
Mariana S. Lessa - Curvelo/MG
Marina Ferreira Souza - Curvelo/MG
Marina L. Sousa - Curvelo/MG
Mário Lúcio Alves Trindade - Curvelo/MG
Mariza de Oliveira Pena - Curvelo/MG
Marlene Ferreira da Silva - Curvelo/MG
Martha Maria Carvalho Lima - Inimutaba/MG

Matheus Quadros Damasceno - Curvelo/MG
Mércia Lopes Canabrava - Curvelo/MG
Mércia Moreira Benevides - Itabira/MG
Mônica das Neves Ferreira - Curvelo/MG
Mozart Teixeira - Curvelo/MG
Nara Matoso Oliveira - Curvelo/MG
Neusa Nivea Pereira dos Santos - Curvelo/MG
Neusa Nivea Pereira Santos - Curvelo/MG
Nilce Pereira da Silva - Curvelo/MG
Nilza de Souza Rodrigues - Curvelo/MG
Nilza Souza Rodrigues - Curvelo/MG
Odilon Arnaldo Souza - Curvelo/MG
Olga Moreira Avellar - Curvelo/MG
Paulo Luciano de Sales - Curvelo/MG
Paulo Mendes de Sá - Curvelo/MG
Priscila Mendes Veiga - Curvelo/MG
Raimunda Batista de Souza - Curvelo/MG
Raimunda de Almeida Coura - Curvelo/MG
Raquel de Fátima de O. Batista - Diamantina/MG
Reginalda Donizete Teixeira - Curvelo/MG
Riquelme Freitas O. Diniz - Curvelo/MG
Roberto Antônio França Figueiredo - Curvelo/MG
Roberto C. R. Matos - Curvelo/MG
Rogério da Silva - Curvelo/MG
Rogério Francisco Marinho - Pará de Minas/MG
Ronaldo Aparecido Alves - Curvelo/MG
Rosa Maria Tavares Reis - Maravilhas/MG
Roseli Gomes Santana de Oliveira - Curvelo/MG
Sandra Aparecida Leite - Curvelo/MG
Sandro Antônio da Silva Junior - Curvelo/MG
Sebastião Cecílio Ribeiro - Rio Piracicaba/MG
Sheila Buitrago Sales Sampaio - Curvelo/MG
Sidney José de Carvalho - Curvelo/MG
Solange Aparecida de Souza Rosa - Curvelo/MG
Solange Maria de Souza C. - Para de Minas/MG
Sônia Aparecida Diniz Silva - Belo Horizonte/MG
Thais Rocha dos Reis - Curvelo/MG
Theresinha Coelho Rocha Ferreira - Curvelo/MG
Thiago Fernandes de Brito - Acari/RN
Vilma Celestino Gonçalves - Curvelo/MG
Walmiro Souza Neto - Curvelo/MG
Warley Alves de Moura - Curvelo/MG
Washington das Graças Magalhães - Curvelo/MG
Yasmin Silva Soares - 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 11h e das 14h30 às 17h.
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
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: 35.790-393
TELEFONE: (38) 3721-7955 | E-MAIL: BASILICASAOGERALDO@HOTMAIL.COM
WHATSAPP: (38) 99845-4387


