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A família de São Geraldo era simples 
e muito pobre. O seu pai, sr. Domingos, 
alfaiate, passava o dia cortando pano, 
costurando calças, camisas e casacos; 
tudo isso feito à mão, porque naquela 
época ainda não se tinha inventado a 
máquina de costura. Dona Benedita, 
uma mãe exemplar e excelente dona 
de casa, se ocupava o tempo todo com 
os quatros filhos pequenos e com as 
lidas domésticas.

Quando São Geraldo era menino, 
sua família passava muitas necessida-
des. Certa vez, tendo Geraldo uns sete 
anos de idade, partiu de Muro, onde re-

SÃO GERALDO E O PÃOZINHO BRANCO
 

“Agora sei que aquele menino que me dava o pão era Jesus 
e eu pensava que era um menino igual a mim”.  (S. Geraldo)

sidia com sua família para visitar uma 
igrejinha de Maria Santíssima, chama-
da de Capodigiano. Percorreu uns dois 
quilômetros por uma estrada cheia de 
pedras. 

Afirmam os hagiógrafos que o Me-
nino Jesus depois de ter brincado com 
Geraldo lhe deu de presente um pão 
branco, que ele levou à sua mãe que 
ficou admirada da brancura do pão, 
porque era rara naquela cidade tal 
brancura no pão.

Escreve o Pe. Caione, que foi supe-
rior de S. Geraldo: “Na idade dos sete 
anos, estando a casa em grande po-

CONHECENDO SÃO GERALDO MAJELA
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breza, ele saia perto da hora da refei-
ção e ia para um lugar fora da cidade, 
chamada acima de Raia e voltava com 
o pão nas mãos. Perguntado pela mãe 
quem lhe dera o pão, respondia que o 
tinha recebido de um certo menino. E 
assim continuou por algum tempo. Ten-
do sido dito à sua irmã Brígida, quando 
esta o fora visitar em Iliceto, estando 
já na Congregação Redentorista, pelo 
próprio Irmão Geraldo: ‘agora sei que 
aquele Menino que me dava o pão era 
Jesus e eu pensava que era um menino 
igual a mim”. 

Nas igrejas redentoristas, durante 
a festa de São Geraldo e até mesmo 
nas novenas, conserva-se a tradição 
de distribuir o pãozinho de São Geral-
do, em sintonia com este episódio da 
sua vida. O mais importante, porém, 
é que são Geraldo durante toda a sua 
existência partilhou o pão e a vida com 
os pobres. Que aprendamos com São 
Geraldo a repartir o pão com os mais 
necessitados. Como cantamos: “Repar-
tir o pão é o milagre do irmão”. 

Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo

Curvelo/MG

Imagem que 
São Geraldo 

visitava 
quando 
criança.
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A profundidade desta frase ficou 
sendo esvaziada no decorrer da histó-
ria do Cristianismo. Desenvolveram-se 
interpretações pobres, com consequ-
ências não inocentes para a ascese 
cristã e para a fé cristã, atingindo o 
próprio Deus em relação ao sofrimento 
humano. Assim, uma interpretação ge-
neralizada: “Pegar a cruz” é impor-se 
pequenas mortificações ou renúncias 
às satisfações prazerosas e legítimas... 
uma cruz ao nosso gosto... Não temos 
notícia de um Jesus asceta. Ele come! 
Ele bebe! - outra interpretação: “Carre-
gar a cruz” é aceitar resignadamente 
as múltiplas contrariedades da vida 
como enviadas por Deus, para purificar 
nossos pecados... Isto é, estar atribuin-
do a Deus os sofrimentos... Deus não 
quer o sofrimento, sacrifícios, mas nos-

so amor...
O sofrimento é um mal. A mística 

do Reino é uma luta para a erradicação 
de todas as estruturas de sofrimento e 
morte (fome, miséria, marginalização, 
etc): luta indispensável e primordial 
para o estabelecimento do Reino.

A ascese cristã tem um terreno 
imenso para o amor espontâneo do 
discípulo. São Geraldo, por exemplo, ti-
nha como inspiração principal em suas 
renúncias, mortificações e sofrimentos 
(às vezes procurados), além do domínio 
de suas paixões (ascese): a identifica-
ção com Jesus em seus sofrimentos 
por amor.

- Afinal, qual é o verdadeiro sen-
tido da expressão “Carregar a Cruz”? 
Entre os judeus a expressão “pegar a 
cruz” significava: o réu era obrigado a 

“a MiSSão e o Martírio, doiS eleMentoS inSeparáveiS”

QUEM NÃO CARREGAR A CRUZ ATRÁS DE MIM, NÃO 
PODERÁ SER MEU DISCÍPULO (LC 14,27)

(doM pedro CaSaldáliGa)
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atravessar toda a cidade, carregando 
uma cruz, com um letreiro alusivo ao 
crime motivador de seu afastamento da 
comunidade humana... Caso de Jesus 
INRI...

- “Carregar a cruz” é caminhar com 
Jesus até o fim, até a morte, pelo pro-
jeto do Reino, pela radicalização, objeti-
vo do discipulado (sede perfeitos, sede 
santos, sede misericordiosos como o 
Pai Celeste). Significa “entrega total” 
por amor, na vivência do Reino.

Assim, podemos dizer com Dom 
Casaldáliga que a Missão e o Martírio 
são elemento inseparáveis. O martírio 
não é dado a todos... é graça..., mas 

é possível a todos, está na linha da ra-
dicalização pela implantação do Reino. 
O martírio deve estar na perspectiva do 
discípulo de Jesus: “Entrega total”.

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 MiStério paSCal de CriSto, Sentido de noSSa fé!

A LITURGIA NA VIDA

Na celebração da Epifania do Se-
nhor, a Igreja faz o anúncio das Soleni-
dades móveis durante o Ano: “O centro 
de todo o ano litúrgico é o Tríduo do 
Senhor crucificado, sepultado e res-
suscitado, que culminará no Domin-
go da Páscoa, este ano a 21 de abril. 
Em cada Domingo, Páscoa semanal, a 
Santa Igreja torna presente este gran-
de acontecimento, no qual Jesus Cristo 
venceu o pecado e a morte.” 

É desta celebração que derivam to-
das as celebrações do Ano Litúrgico e 
é no mistério pascal de Cristo que en-
contramos o sentido de nossa fé. Como 
nos diz São Paulo, “se Cristo não res-
suscitou, a nossa pregação é sem fun-
damento, e sem fundamento também é 
a vossa fé.” (1Cor 15,14)

A Páscoa é a festa maior do Cristia-
nismo. A liturgia reserva-lhe longa pre-
paração (tempo quaresmal)! As raízes 
estão na história de Israel. Na escra-
vidão, no sofrimento, Deus ouviu o seu 
povo. Diz o Senhor: “Eu vi a opressão 
de meu povo no Egito, ouvi o grito de 
aflição diante dos opressores e tomei 
conhecimento de seus sofrimentos. 
Desci para libertá-los das mãos dos 
egípcios” (Ex 3, 7-8). Para os judeus a 
Páscoa será a memória da grande li-
bertação de Israel do Egito. “Pois nesta 
noite nós celebramos a saída de Israel 
da escravidão para a liberdade e re-
denção. Éramos escravos do faraó no 
Egito e Deus tirou nosso povo de lá com 
mão forte e uma promessa de reden-
ção” (rito pascal dos judeus).

No Novo Testamento temos Jesus, 
condenado à morte de cruz. A Páscoa 
vem como resposta. A vida triunfa! A 
morte deixa de ser a última palavra so-
bre a história. Vitória da ressurreição, 
vitória do amor sobre o ódio. A luz es-
plendorosa da Páscoa ilumina a escuri-
dão. Cristo ressuscitou! 

Que a celebração pascal deste ano 
nos dê a graça de nos tornarmos novas 
criaturas que semearão, neste mundo 
ferido, as sementes de um novo mundo 
de amor e justiça. Nós, os missionários 
redentoristas aqui da Basílica de São 
Geraldo, em Curvelo, desejamos a to-
dos vocês uma Feliz Páscoa!
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E
m todos nós que cremos Nele, 
começa um dia de luz, longo, 
eterno, que não se apaga.

É a Páscoa do coração!
Celebrada em figura pela Lei e 
realizada plenamente pelo Cristo, é 
a Páscoa maravilhosa! (...) 
Um não sofrer que vem do sofrimento, 
uma vida que sai do túmulo, uma 
cura que vem do ferimento, um 
levantar-se que nasce da queda e 
uma subida que vem da descida aos 
infernos. (...) 
Ó festa espiritual! 
Ó Páscoa de Deus que desce dos 

céus até à terra e que volta a subir 
da terra aos céus. 
Ó solenidade nova e universal, 
assembleia de toda criação! 
Alegria e honra do universo! 

Pseudo Hipólito
 

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
Curvelo/MG
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Olá, caros amigos leitores do infor-
mativo A Caminho com São Geraldo. 
Para este mês, recebi a pergunta sobre 
o lugar dos santos e das imagens na 
nossa fé cristã, um assunto que, vez ou 
outra, torna nas rodas de conversa entre 
nós, católicos, e um ou outro irmão de 
alguma denominação cristã com ideias 
diversas. O argumento que sempre nos 
vem destes nossos irmãos é o de que 
nossa oração e relação com os santos e 
suas imagens são idolatria. Para que tal 
afirmação seja verdade seria necessário 
que alguém, ou alguma coisa, tomasse 
o lugar de Deus. Vamos refletir em dois 
momentos diversos, primeiro sobre os 
santos e depois sobre as imagens, para 
demonstrar como tal argumento não se 
relaciona com a nossa visão.

O Santos:

A primeira coisa que devemos compre-
ender é o lugar que ocupam os santos 
na nossa fé cristã católica. Antes de 
prosseguirmos, devemos compreen-

der que os santos são seres humanos; 
pessoas criadas e amadas por Deus 
como cada um de nós. A diferença é 
que aprenderam, a partir dos diversos 
momentos no desenvolvimento de suas 
vidas, a se realizar em uma existência 
exemplar, abertos à graça de Deus, con-
formando sua vida a Cristo, estabele-
cendo um belo relacionamento de amor 
com aquele que, antes de tudo, nos 
amou por primeiro.

Como cristãos, cremos na ressurrei-
ção, ou seja, cremos que na eternidade 
viveremos no abraço amoroso de Deus 
e, assim, estes nossos irmãos que já 
aqui viveram em união com Deus, conti-
nuarão na eternidade a viver na unidade 
com a Trindade. Assim, se nós, que vive-
mos ainda neste momento de aprendi-
zado que é a nossa vida, podemos rezar 
pelos nossos irmãos, confiamos que 
eles também o podem.

Deste modo, podemos resumir nossa 
relação com os santos em três aspectos:

- Contemplando suas vidas vem-nos 
a bela oportunidade de glorificar a Deus 
que concede a graça da santidade a 
toda a humanidade e, inclusive, inspirar-
-nos à vida santa;

-Compreendendo-os, seres huma-
nos como nós, pessoas livres, descobrir 
no exemplo de suas vidas elementos 
que nos ajudem a seguir no caminho da 
santidade;

- Crendo na vida eterna, podemos, 
na comunhão dos Filhos de Deus, pedir 
que rezem, intercedam, por nós.

OS SANTOS E SUAS IMAGENS NA IGREJA

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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As imagens:

A afirmação que encontramos no li-
vro do Ex 20,4, que se coloca contra os 
ídolos, deve ser compreendida em seu 
contexto. Para aquele povo, que acredi-
tava nos ídolos, a imagem era a presen-
ça de seu deus, ou seja, a “divindade” 
habitava aquela imagem de pedra, ou de 
qualquer outro material que fosse feita.

No caso da imagem dos santos ou de 
Jesus que possuíamos, está no âmbito 
da representação. Ou seja, elas não são 
Deus, mas nos ajudam, pelo universo 
dos símbolos, a nos recordar do grande 
amor de Deus comunicado a nós. Em re-
sumo, são como as fotos que temos de 
pessoas queridas. Sabemos que aquelas 
fotos não são a pessoa, mas quando ve-
mos as fotos, nos recordamos de todo o 
amor que recebemos daquelas pessoas. 
Se isso fosse idolatria, nem a foto de 
nossa querida mamãe poderíamos ter.

Já nos primeiros anos da comunida-
de cristã, a presença das imagens, se-
jam elas pintadas ou esculpidas, já era 

comum. O II Concílio de Niceia, muito, 
mas muito antes mesmo da divisão que 
deu origem às novas denominações 
cristãs, já reconhecia que uma oração e 
um gesto de carinho feito com uma ima-
gem não se remetem a ela, como um 
ídolo, mas sim, a Deus, aquele que tudo 
criou e sustenta em seu amor.

Concluindo:
O culto aos santos e a presença das 

imagens não constituem idolatria. Tudo 
nos remete a Deus, fonte de todo amor 
e bem. A vida dos santos e a beleza de 
seus exemplos nos remetem ao Mistério 
de Amor no qual sempre estiveram inse-
ridos e no qual foram criados, convidan-
do-nos a viver nesta mesma comunhão. 
As imagens são como as fotos, objetos, 
que não têm um fim em si mesmas, mas 
nos remetem a refletir sobre a grandeza 
de Deus.

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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Celebração de São CleMente
São Clemente ocupa um lugar mui-

to significativo na Congregação Reden-
torista, pois ele a expandiu para além 
fronteiras da Itália. E hoje os redento-
ristas estão espalhados no mundo in-
teiro, anunciando a Copiosa Redenção 
de Jesus Cristo.

Na Basílica, seu dia (15 de março) 
foi celebrado festivamente. A celebra-
ção Eucarística foi presidida pelo Pe. 
Paulo Morais e concelebrada por ou-
tros padres da Comunidade Redento-
rista. Estiveram presentes, religiosas e 
religiosos da região.
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

“São Geraldo é para mim, al-
guém que, embora não pe-
regrinar fisicamente na terra, 
continua lá do céu caminhan-
do junto ao povo, socorrendo-o 
em suas necessidades sempre 
que a ele recorre como fez em 
sua vida terrena”.

Ir. Domingos Vasconcelos – 
Curvelo / MG

Com 16 anos, li pela primeira vez 
algo sobre São Geraldo. Chegou 
até a mim um almanaque que 
tinha a história de vida dele. Ad-
mirei a coragem de deixar tudo, 
a intimidade com Jesus desde 
pequeno e a persistência em 
seus objetivos. Motivado pela 
vida dele resolvi tornar-me Mis-
sionário Redentorista. Durante 
todo meu caminho formativo ele 
sempre intercedeu por mim e 
sua vida me inspirou. Hoje, já pa-
dre, divulgo a devoção a S. Ge-
raldo por onde passo. Não tenho 
dúvidas da disponibilidade que 
ele tem em interceder por nós 
junto ao Bom Jesus.  Ele é um 
santo do povo e faz acontecer. 
Na simplicidade, originalidade e 
no ardor missionário transmite 
a todos um belo exemplo de se-
guimento a Cristo. Sou feliz em 
fazer parte dessa família onde 
Geraldo fez-se santo. Que seu 
testemunho de amor a Jesus 
continue nos inspirando.

Pe. Marcos Silva, C.SS. R. – 
Bom Jesus da Lapa/BA

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

Envie sua resposta para 

www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Aconteceu exatamente no dia 28 de Abril do ano de 2017 na cidade de Rio Piracicaba/MG, 
foi comigo mesma, Virgínia Ottoni Cota Mendes, casada, mães de 02 filhos, na ocasião com 
38 anos.

Lecionei como sempre no período da manhã e aproximadamente no horário do almoço 
prestes a me alimentar, senti uma dor muito forte do lado direito do útero, tão intensa que me 
impssibilitou, mesmo com muita fome de continuar a fazê-la.

Pressenti que era algo que demandava atenção. Sendo assim, quis ir ao hospital mais es-
truturado da nossa região. Chegando lá, passei pela triagem como prioridade pelo enfermeiro e 
fiquei em observação. Deste momento em diante, tomei vários tipos de medicamentos os quais 
não atenuaram minha dor.

Por último tomei morfina e minha pressão arterial foi para 8:4, ocasião que dei um urro 
involuntário e ensurdececor que saiu do meu íntimo como se fosse o último suspiro. Somente 
neste momento, a médica que me assitia, e após 4 horas de sofrimento e dor, deu emergência 
ao caso.

Constatado gravidez epitópica, fui encaminhada à sala de imagem, visualizando que a trom-
pa estava extraolada e os meus órgãos boiavam em sangue. Muito fraca, com a região abdo-
minal extremamente crescida em virtude da hemorragia que se estendia há horas, mas ainda 
lúcida, chamei minha irmã mais nova, entreguei-lhe meus 2 filhos e pedi-lhe fielmente que 
retirasse da minha bolsa a Oração de São Geraldo Majela e invocasse misericórdia do mesmo.

Apesar do quadro crítico, tão poderoso é o poder do Santo Taumaturgo que incansavelmen-
te sempre olhou para as Mães e agora me permitiu ontinuar criando meus 2 filhos: Antônio 

Henrique e Luiz Felipe, que sempre e agora mais do que nunca continuam louvando o 
nosso protetor. Eternamente grata por retomar minha vida me possibilitanto conviver 
em família. Amém.

Vigínia Ottoni - Prova Viva dos Milagres operados por São Geraldo Majela
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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
(38) 3721-7955
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Ailton Pires Ferreira - Curvelo
Aloisio Escobar - Juiz de Fora
Amanda da C. Almeida Cunha - Curvelo
Amarildo Cesário Sena - Curvelo
Ana Ângela Lucci Arrieiro - Curvelo
Ana Soares - Curvelo
Analice de Paiva V. Damásio - Curvelo
Andreza Aparecida Moreira dos Santos 
- Curvelo
Antônio Acácio Moreira de C. - Guaçui
Antônio Dimas Gomes Ribeiro - Jequeri
Aracy Araújo Fonseca - Curvelo
Arlete Almeida Pereira - Curvelo
Celso Candio da Silva - Guanhães
Cicero Alves Pereira - Curvelo
Cintia Rodrigues Pedrussi - Curvelo
Clea Oliveira Silva - Curvelo
Cleones da Silva Monteiro - Curvelo
Cristiana Leite Cardoso - Belo Horizonte
Dalva Carneiro Leal F. - Curvelo
Dalva Carneiro Leal Pio F. - Curvelo
Danuza Pereira - Curvelo
Delmina de Almeida Macedo - Curvelo
Delvira Ap. Vargas da Silva - Curvelo
Dionara Medeiros da Cruz - Curvelo
Dirce Batista da Costa - Bambuí
Diva Lages Vidigal - Curvelo
Dorvalina Pereira de Freitas - Curvelo
Eduardo Otávio Teixeira da Fonseca - 
Sete Lagoas
Elídia Maria de O. Silva - Papagaios
Elizangela Carolina Rosa da Cruz - 
Curvelo
Eni Maria de Matos G. - Curvelo

Enia Eulália dos Passos - Curvelo
Ênia Eulália dos Passos - Curvelo
Fábio Rogério de O. Silva - Curvelo
Francisco Alves Diniz Neto - Curvelo
Francisco de Paula Cota - Mairana
Geralda Marques Sampaio F. - Betim
Geraldo Dias de Miranda - Curvelo
Geraldo Fatima Moreira - Curvelo
Geraldo Magela de Oliveira - Curvelo
Geraldo Ribeiro da Silva - Curvelo
Geraldo Xavier da Silva - Curvelo
Heloiza Helena Boaventura - Curvelo
Horácio Pinto Leite - Curvelo
Ieda Minervina Santos - Itapecerica 
Ione Maria Diniz - Curvelo
Irene Geralda dos Santos - Curvelo
Ivone de Melo Moura - Curvelo
Jaqueline Cintia Marques de Oliveira - 
Curvelo
Jaqueline da Paixão - Curvelo
Jesus da Silva Pereira - Para de Minas 
Jorge de Sá Mendes - Montes Claros
Jose Afonso Barbosa Filho - Curvelo
Jose de Ap. Lara - Belo Horizonte
Jose Emilio Ferreira Soares - Curvelo
José Geraldo da Silva - Osasco
Jose Iris Florêncio de Oliveira - Curvelo
Jose Milton Soares - Curvelo
José Valmi de Araújo - Curvelo
Keila Regina de Oliveira - Curvelo
Kleber Alves da Silva - Curvelo
Liliam Maria Almeida G. - Curvelo
Lucas H. de Miranda Viana - Curvelo
Luciene Ap. Alves Trindade - Curvelo

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de abril!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de abril!

Luiza Moreira Diniz - Curvelo
Lunna Mourthe - Belo Horizonte
Lupércio Silva Couto Filho - Curvelo
Maria Adeilde Alves Marques - Curvelo
Maria Aparecida Teixeira - Curvelo
Maria Augusta Duarte de Matos - 
Curvelo
Maria Coelho Rocha - Curvelo
Maria das Dores Mouthe Miranda - Belo 
Horizonte
Maria das Dores P. da Silva - Curvelo
Maria das G. Santos Marques - Curvelo
Maria de Fátima Oliveira Ximenes - Rio 
de Janeiro 
Maria de Lourdes Duarte Pelli - Curvelo
Maria do Carmo Silvieira - Betim
Maria dos Anjos R. Santos - Curvelo
Maria dos Anjos S. de Brito - Curvelo
Maria Geralda Pires da F. - Curvelo
Maria Geuza Borges Maia - Bocaiuva
Maria Helena Mendes Moreira - Curvelo
Maria Joaquina F. Gonçalves - Curvelo
Maria Jose de Camargos O. - Bambuí
Maria Leilane Sampaio Silva - Jequeri
Maria Magna Valgas de O. - Curvelo
Maria Perpétua Gomes Benício - João 
Monlevade
Maria Piedade Barbosa - Curvelo
Maria Rita de Castro M. - Curvelo
Maria Solange Mendes Vilas Boas - 
Curvelo
Marilsa Lopes Valadares - Curvelo
Mariza Hipólito de Almeida - Curvelo
Marlene Alves Vieira - Curvelo

Marly Luiza Vargas - Curvelo
Nadine Chicrala de Lima - Campos Altos
Neide Gonçalves Torres - Curvelo
Neide Sales Maia E Castro - Congonhas
Nilza Maria de Moraes - Carmo do 
Paraíba
Osmar Pereira da Silva - Curvelo
Osvaldo Mariz Borges - Curvelo
Paulo Cesar Leite Rocha - Curvelo
Raimunda Geralda Silva R. - Curvelo
Raimunda Lopes Soares - Curvelo
Raimundo de Oliveira - Curvelo
Reinan dos Santos Araújo - Curvelo
Rosa Amélia Pedro Bueno - Curvelo
Rosa Teresinha Silva - Curvelo
Rosangela Pereira da Silva - Curvelo
Sandra Maria Diniz Ribeiro - Curvelo
Shirley Ap. Oliveira Ramos - Curvelo
Sílvio Araújo - Curvelo
Telma Guimarães Mendes - Curvelo
Thalita Leite Rocha - Curvelo
Tiago Fernandes Leal - Curvelo
Valeria Ap. Freitas Tanure - Curvelo
Valmi Barbosa de Freitas Nogueira - 
Patos de Minas
Vera Lúcia R. de Freitas - Curvelo
Vitor Augusto Silveria - Curvelo
Willian Jones da Fonseca - Curvelo
Yolanda Pereira do N. - Curvelo
Yuri Alves Mariz - Curvelo
Zilma de Oliveira Machado - Curvelo



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

www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo

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
Assita em: www.basilicasaogeraldo.org.br/missas

Expediente da Basílica:
Horários de missa:

Confissões:

Secretaria e Loja

Segunda a sexta-feira: 08h30 às 11h e das 14h30 às 17h.
Obs.: nas terças-feiras não há atendimento.

Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h
Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br/produtos


