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EDITORIAL
Jesus ressussitou! Aleluia! Feliz Pascoa
para todos vocês que nos acompanham.
Seguimos fortes na fé e alegres na esperança, e assim, apresentamos a vocês,
queridos leitores, mais uma edição de
nosso Informativo.
Nesta edição, continuamos trazendo uma
matéria sobre os 100 anos de construção
da Basílica. Veremos também a abertura
do Ano SPES, processo formativo da Província Redentorista do Rio, que acontece
em Curvelo.
Os artigos dos Missionários Redentoristas, Pe. Assis, C.Ss.R., e Fráter Rodrigo,
C.Ss.R., marcam sua presença, e Pe.
Edson Alves, C.Ss.R., os saúda com “A
palavra do Reitor. O Geraldinho continua
presente para alegrar as crianças, e a
participação de vocês também, pelas graças alcançadas. Boa leitura!
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Entre em contato concosco, envie sugestões,
relatos de graças e também pedidos de oração. Sua
participação é muito importante!

PALAVRA DO REITOR: CRISTO RESSUCITOU!!!

Meus queridos devotos de São Geraldo, estamos vivendo um tempo indelével, pois caminhamos com Jesus durante todo o período quaresmal e com Ele, vivemos o Tríduo Pascal:
Quinta-feira Santa; Sexta-feira Santa e Sábado Santo.
Na Quinta-feira, à tarde, celebramos a Missa da Ceia do Senhor e Lava-pés, a Instituição
da Eucaristia e do Dom do Amor, como serviço aos irmãos. Na Sexta-feira Santa, celebra-se a Ação Litúrgica da Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus Cristo e entendemos que
o Amor nos abraçou infinitamente, a ponto de entregar-se no madeiro da Cruz. No Sábado
Santo, à noite, celebramos Vigília Pascal, ou seja, mãe de todas as vigílias. E uma outra
certeza, a esperança reabriu-nos caminhos de Vida!
Após o domingo da Ressurreição, toda a semana seguinte a esse dia é chamada Oitava
de Páscoa. São dias tão solenes quanto àquele primeiro Domingo. E agora nos preparamos para outros acontecimentos de nossa fé. No sétimo Domingo da Páscoa, celebraremos a Solenidade da Ascensão do Senhor e o Tempo Pascal terminará com a Solenidade
de Pentecostes.
Convidamos a você amigo devoto e leitor de nosso jornal, viva a espiritualidade do Tempo
Pascal: Alegria em Cristo Ressuscitado, pois somente, vivendo seremos afetados pelo
belíssimo ensinamento deste sublime momento: Ressurreição e vida.
Feliz e abençoada! Audaciosa Páscoa e bênçãos pela intercessão de São Geraldo Magela!!!
Pe. Edson Alves da Costa, C.SS.R
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955

A Ressurreição de Cristo e as Mulheres na Tumba, Fra Angélico. 1440.

“EU SOU A RESSURREIÇÃO E A VIDA. AQUELE QUE CRÊ EM
MIM, AINDA QUE MORRA, VIVERÁ. TODO AQUELE QUE VIVE E
CRÊ EM MIM NÃO MORRERÁ JAMAIS.”
(JO 11,25-26)
SILÊNCIO DO PAI, NA MORTE DE JESUS
Jesus implantou o Reino de Deus na
terra, em sua presença libertadora e
transformadora, convocando os homens a viverem de acordo com a vontade do Pai, nele concretizada, para
terem a vida eterna (plenitude). Conviveu sobretudo com os pobres, marginalizados pela sociedade civil e pelo
sistema religioso, não respeitando as
divisões injustas impostas: judeu-estrangeiro, puro-impuro, religioso-profano. O caminho traçado para os discípulos: defender a vida, cuidar da pessoa
toda (corpo e alma), voltando-se para
os mais necessitados, lutar por estruturas mais justas na sociedade.
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Propondo o poder como serviço no
amor, a partilha dos bens materiais e
espirituais, e a retomada das organizações do povo – “Como exigências
do Reino”- Mexia com os poderosos
de dinheiro e com o governo de Herodes, inimigo (medroso) das organizações do povo.
Agindo assim na contramão, Jesus
pressentia sua iminente morte... Ele
aceita morrer, por amor e obediência
ao Pai e em solidariedade com os
sofredores... Aliás, esta aceitação da
morte já vem no próprio fato de Jesus
(Filho de Deus) aceitar ser um de nós,

homens mortais.
Chega o fim, a cena da cruz: Jesus
morrendo... o Pai Celeste calado!...
Aquele que veio para defender a vida
não tem ninguém para defender a
sua!...Porque o Pai não o faz?... Com
o seu silêncio o Pai está respeitando,
aceitando, a ação oblativa de Jesus
e a liberdade dos que o crucificaram.
Positivamente, o Pai, no seu silêncio,
expressa sua identificação com o crucificado e todos os sofredores: “Eu estou aí com Ele e com eles até o fim.”
Mas, a resposta do Pai virá logo, Ele
não deixará Jesus na morte. A ressurreição de Jesus será sua palavra
final, fruto de seu amor criador, amor

JOVEM, O REDENTOR

TE CHAMA PELO

redentor, amor transformador. E a ressurreição de Jesus, nos desígnios do
Pai, é a garantia da nossa libertação
do último inimigo, a morte, pois Jesus
a prometeu.
Pe. Jesú Ferreira Assis, C.Ss.R.

NOME!

Entre em contato: www.vocacionalredentorista.com.br
www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista
Rua: Dr. Querubino, 303. Centro / CEP 351700-001 / Coronel Fabriciano, MG
Tel (31) 3842-1091 / 3841-2733
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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MATÉRIA ESPECIAL

VOCAÇÃO: INÍCIO DO ANO
SPES EM CURVELO

Pe. Edson Alves, C.Ss.R., Pe. Américo de Oliveira, C.Ss.R. e Seminarista Thiago Costa
durante a missa de Abertura do SPES na Basílica de São Geraldo, no dia 15 de março.

Após três anos vivendo na Comunidade Vocacional São Clemente em Juiz
de Forma (MG), onde tive a oportunidade de realizar os estudos Filosóficos e também pude de forma mais
profunda vivenciar a vida comunitária
junto a outros colegas de formação,
convivendo, aprendendo com a diversidade e vivenciando o que é próprio da Espiritualidade Redentorista.
Pontando após este período de muito
aprendizado, crescimento pessoal,
espiritual e humano, inicio uma nova
etapa no Ano SPES, Síntese Pessoal
6
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de Experiências Substantivas, na cidade de Curvelo (MG), acompanhado
pelo Formador Pe. Edson Alves da
Costa, C.Ss.R.
Tenho muitas expectativas positivas
para esta etapa, acredito que será
uma grande oportunidade de crescer
ainda mais no aspecto comunitário,
na espiritualidade redentorista, naquilo que é próprio da vida religiosa
e também a nível pessoal. Acredito
que este momento será oportuno para
me descobrir ainda mais enquanto
pessoa, sabendo reconhecer meus

limites, minhas fragilidades, mas também percebendo meus dons e capacidades, portanto sabendo lidar com
mais tranquilidade com as coisas e
pessoas, e por fim colando-me a disposição dos outros, da Congregação
e de Deus.
Acredito que esta etapa será de uma
grande riqueza, riqueza em convívio,
aprendizado, riqueza em oração e
sobre tudo de autoconhecimento. De
forma mais solícita com Deus e com
os Redentoristas que vivem na Basílica de São Geraldo, acredito que será
uma grande oportunidade de viver de
perto o real sentido da Vida Comunitária, reforçando cada vez mais a beleza do Carisma Redentorista, esse
espirito missionário que nos provoca
a ser cada vez mais disponível uns
para com os outros.

evangélicos, a fim de ser um anunciador da boa nova de Jesus.
Por fim, minha expectativa é de vivenciar com muita dedicação o que é
proposto pelo SPES, a Solidão, Solidez e a Solidariedade, sejam a forma
de continuar dando passos, sabendo
que ainda darei muito outros em minha caminhada vocacional, que esse
tempo seja de uma aproximação cada
vez mais profunda da Congregação
Redentorista, me sentindo cada vez
mais pertencente ao projeto de evangelização dos menos favorecidos e
dos mais abandonados, um projeto
tão rico e bonito proposto por Santo
Afonso.

Penso que esta etapa será uma forma
de preparar-me cada vez mais para
uma vivência sincera e transparente
na Vida Religiosa, da sua simplicidade, uma forma de aprofundar cada
vez mais nos estudos, no conhecimento do ser humano, no diálogo, da
escuta, da oração, da sensibilidade
com meus irmãos. Também um tempo
de aprofundar cada vez mais sobre a
minha caminhada vocacional, preparando então um caminho mais sólido Seminarista Thiago Costa Alves de Souza
e avançando cada vez mais nos ideais Fotos: Rafael Bertante.
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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MEMÓRIA AGRADECIDA: 100 ANOS
ESSA MATÉRIA SERÁ REESCRITA COM A PARTE CONCLUSIVA.
SAGRAÇÃO DO SANTUÁRIO
“Com o altar-mor colocado, o templo estava completo e assim poderia realizar-se, agora, sua sagração. Mais: em 1932
celebrava-se no mundo inteiro o bicentenário 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

Foto da Basílica antes da
ampliação. Sem data.

“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 então. O calor era insuportável.
Resolveram os padres, em definitivo e de
modo magnífico, esse problema de espaço e ventilação. Construíram mais duas
naves laterais em toda a extensão do
corpo da igreja. Assim o templo ganharia mais duas grandes portas frontais de
entrada e mais 14 janelas amplas e funcionais. Além de um aumento de 264 m 2.”
8
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F

Foto da Basílica após a ampliação. 1957

OS 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 doado pela prefeitura municipal. Tudo isso
efetivamente aconteceu com o início das
obras a 1o de setembro de 1938.
Sob a orientação do batalhador Pe. Paulo Rutten, superior do convento, as obras
foram entregues ao arquiteto e construtor
Humberto Boratto. O projeto foi elaborado em equipe, pelo Pe. Paulo, Helvécio
Boratto e Irmão Roque.
Logo de início, encontraram grave dificuldade: as novas naves não poderiam
trazer abóbodas (teto em forma côncova). Se fossem construídas abóbodas,
seus telhados tapariam os belos vitrais
coloridos da nave central. Como solução, construíram as naves com teto liso
em forma de trapézio em toda extensão
longitudinal.”
A HISTÓRIA CONTINUA
Foto da Basílica antes da ampliação. 1936

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

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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O Bom Pastor, mosaico. Mausoleu de Galla, Ravena i Itália, 417- 421

O BOM PASTOR E A MISSÃO DE CUIDAR
A cada domingo do tempo Pascal, aprofundamos um pouco mais do mistério da
ressureição de Jesus. Trata-se de uma
catequese que amplia a nossa compreensão e vivência do mistério pascal.
Dentre as muitas imagens que as comunidades de fé refletem durante esse tempo, está a do Bom Pastor (cf. Jo 10,1118), que é tradicionalmente lembrada no
quarto domingo da Páscoa. No discurso
do Bom Pastor (cf. Jo 10,11-18), Jesus
se apresenta como o verdadeiro Pastor,
que entrega sua vida livremente em favor de suas ovelhas. Portanto, trata-se
de uma imagem profundamente pascal.
Tal como o Ressuscitado, o Bom Pastor
não se autopreserva, mas dá a vida por
suas ovelhas e as conduz para a verdadeira vida. Assim, olhando para o Bom
Pastor, Jesus, somos interpelados a sermos também, outros pastores, capazes
10
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de construir relações geradoras de vida,
que manifestem e realizem nossa vocação de “ser para os outros”, cuidando de
nossos irmãos.
A imagem do Pastor é bastante cara ao
ambiente rural palestinense: “À tardinha,
os pastores reúnem o rebanho num recinto para a noite. Normalmente um só
recinto serve para diversos rebanhos. De
manhã cada pastor grita sua senha, e as
ovelhas – as suas, que lhe conhecem
a voz – seguem-no” (Bruno Maggioni).
Além disso, também no AT encontramos
diversas referências à imagem do Pastor, para dizer do cuidado de Deus para
com seu povo: “O Senhor é o meu pastor, nada me falta” (Sl 23,1). Igualmente,
para expressar a missão dos autênticos
líderes do povo: “Eu lhes darei pastores
que as pastoreiem: não temerão, nem se

espantarão, nem se perderão” (Jr 23,4).
No NT, a figura do Pastor é uma espécie
de parábola da vida de Jesus, pois toda
a sua vida foi serviço e doação, a fim de
que “todos tenham vida” (Jo 10,10). O
ápice desta vida em prol dos demais é a
entrega livremente assumida da própria
vida, no mistério de sua morte e ressurreição. Deste modo, Jesus realiza plenamente todas as características do verdadeiro pastor.

vida, devemos assumir profundamente
a missão do pastoreio dos irmãos. Num
mundo cansado e ferido, que desvaloriza a vida e as pessoas, no qual tantos
homens e mulheres estão carentes de
cuidados físicos e espirituais, a vocação
de sermos pastores-cuidadores torna-se
mais atual que nunca. Seremos pastores
quando formos sensíveis à dor do outro,
empenhando em saná-la, quando formos
capazes de oferecer uma palavra de esMas o pastoreio de Jesus continua atra- perança e consolo, quando estivermos
vés da vida daqueles que o seguem: disponíveis para o outro que bate à nos“Cuidai de vós e de todo rebanho que o sa porta.
Espírito Santo vos confiou como pastores A missão de pastorear não pode ser conda Igreja de Deus, e que adquiriu pagan- fundida com a dominação de uns sobre
do com seu sangue” (At 20,28). Pode-se os outros, nem com a existência de um
dizer que a missão do seguidor de Jesus rebanho passivo que simplesmente se
no mundo passa pelo pastoreio dos ir- submete. Pelo contrário, a metáfora do
mãos. Em Jesus encontramos a norma Pastor aponta para a promoção da vida
e o critério para um autêntico pastoreio. e, consequentemente, a superação de
Ele é a porta pela qual devemos passar toda situação de morte e exclusão. Conpara nos tornarmos legítimos pastores e tinuando a prática de Jesus Bom Pastor,
para alcançarmos a plenitude da vida (cf. testemunharemos a força de sua ressurJo 10,9). As caraterísticas do autêntico reição que se oferece a cada ser humano
Pastor, cujo modelo é Jesus, são muitas: em todo tempo e lugar.
o pastor guia as ovelhas; provê seu sustento; está atento a cada uma, pois as
conhece; protege dos perigos e dos falsos pastores; é solidário com seu rebanho; e se preocupa com as ovelhas que
estão fora do redil. Se pudéssemos resumir a missão do Pastor em uma palavra,
esta palavra seria “cuidado”. O Pastor é
essencialmente aquele que sabe cuidar.
Se quisermos testemunhar a presença
do Senhor Ressuscitado com a nossa

Fráter Rodrigo Costa

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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ACONTECEU NA BASÍLICA:

CURSO DO EVANGELHO DE SÃO MARCOS

Com aproximadamente 90 participantes,
aconteceu nos dias 02, 09 e 16 de março,
com a orientação do Fr. Rodrigo Costa,
um belo tempo de estudo e mergulho no
Evangelho de São Marcos. O intuito do
evento, foi possibilitar aos participantes
conhecer para entender tão importante
manifestação de Deus em Jesus Cristo.
O Evangelho é a Boa Notícia e para que
os outros sejam alcançados por ela, precisamos fazer uma experiencia do que
anunciamos!

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R.

Foi muito bom e esperamos possibilitar outros eventos como este, para que
nossos leigos descubram que a Fé precisa ser bem fundamentada de maneira
mais que urgente nas Palavras de Jesus
Cristo e no Testemunho dos Apóstolos e
Evangelistas.
Informou Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R
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Pe. Edson, C.Ss.R. fala aos participantes.

GRAÇAS ALCANÇADAS
Ó GLORIOSO
SÃO GERALDO,
INTERCEDEI A DEUS
POR NÓS!

“Eu estou grávida de 21 semanas de um
menino, Rafael e com 15 semanas de
gestação eu tive um sangramento devido a um hematoma subcurionico que é
uma espécie de descolamento de placenta. Fiz uma novena a São Geraldo
pedindo a intercessão dele para que
este hematoma melhorasse e ficasse
tudo bem com meu filho e hoje graças a
Deus a minha gestação segue tranquila
e já não há mais e risco e o Rafael cresce saudável em meu ventre.”

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 no60
CEP 35790-000 Curvelo-MG

Solange Alves de Souza
Conselheiro Lafaiete - MG

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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Geraldinho é meu amigo!
ESCREVA OU DESENHE UM
RECADINHO PARA

São Geraldo!

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!
Lembre-se de colocar seu nome e endereço completos, sua idade, telefone e e-mail.
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ANA SOARES
ARLETE ALMEIDA PEREIRA
ANA ANGELA LUCCI ARRIEIRO
AMARILDO CEZARIO SENA
AILTON PIRES FERREIRA
ARACY ARAUJO FONSECA
ANALICE DE PAIVA VIANNA DAMÁSIO
ANDREZA A. MOREIRA DOS SANTOS
AILTON PIRES FERREIRA
ANTONIO ACACIO M. DE CARVALHO
CELSO JOSE FERNANDES JUNIOR
CLEA OLIVEIRA SILVA
CICERO ALVES PEREIRA
CLEONES DA SILVA MONTEIRO
CINTIA RODRIGUES PEDRUSSI
CRISTIANA LEITE CARDOSO
CELSO CANDIO DA SILVA
DELVIRA APARECIDA VARGAS DA SILVA
DIVA LAGES VIDIGAL
DORVALINA PEREIRA DE FREITAS
DANUZA PEREIRA
DALVA CARNEIRO LEAL PIO FERNANDES
DELMINA DE ALMEIDA MACEDO
DIONARA MEDEIROS DA CRUZ
DELVIRA APARECIDA VARGAS DA SILVA
DIRCE BATISTA DA COSTA
ENIA EULALIA DOS PASSOS
ELENI DE FATIMA MATOS SOARES
ENI MARIA DE MATOS GUIMARAES
ELIZANGELA CAROLINA ROSA DA CRUZ
ÊNIA EULÁLIA DOS PASSOS
EDUARDO OTAVIO T DA FONSECA
ELÍDIA MARIA DE OLIVEIRA SILVA
ELOISIO ESCOBAR
FRANCISCO DE PAULA COTA
FRANCISCO HERMENEGILDO BARBOSA
FABIO ROGERIO DE OLIVEIRA SILVA
FRANCISCO ALVES DINIZ NETO
GERALDO DIAS DE MIRANDA
GERALDO RIBEIRO DA SILVA

GERALDO MAGELA DE OLIVEIRA
GERALDO FATIMA MOREIRA
GERALDO XAVIER DA SILVA
GERALDA MARQUES SAMPAIO FONSECA
HORÁCIO PINTO LEITE
HELENA DE SOUZA SANTOS
IRENE GERALDA DOS SANTOS
IONE MARIA DINIZ
IVONE DE MELO MOURA
IRENE GERALDA DOS SANTOS
JAQUELINE DA PAIXAO
JOSE EMILIO FERREIRA SOARES
JOSE VALMI DE ARAUJO
JOSE AFONSO BARBOSA FILHO
JOSE IRIS FLORENCIO DE OLIVEIRA
JOSE MILTON SOARES
KLEBER ALVES DA SILVA
KEILA REGINA DE OLIVEIRA
LILIAM MARIA ALMEIDA GUIMARÃES
LOURDES MACHADO DURÃES
LUCIA SCARLATELLI
LUCIENE APARECIDA ALVES TRINDADE
LUPERCIO SILVA COUTO FILHO
LUCAS HENRIQUE DE MIRANDA VIANA
LUIZA MOREIRA DINIZ
LUNNA MOURTHE
MARIA MAGNA VALGAS DE OLIVEIRA
MARIA APARECIDA TEIXEIRA
MARIA COELHO ROCHA
MARIA DE LOURDES DUARTE PELLI
MARIA HELENA MENDES MOREIRA
MARIA JOAQUINA FERREIRA GONÇALVES
MARILSA LOPES VALADARES
MARIA LUIZA ESTEVES BUENO
MARIA NAZARE DUARTE MACHADO
MARIA RITA DE CASTRO MACHADO
MARIA SOLANGE MENDES VILAS BOAS
MARLY LUIZA VARGAS
MARIZA HIPOLITO DE ALMEIDA

MARLENE ALVES VIEIRA
MARIA DAS GRAÇAS SANTOS MARQUES
MARIA DOS ANJOS SANTOS DE BRITO
MARIA DAS DORES PEREIRA DA SILVA
MARIA PIEDADE BARBOSA
MARIA DOS ANJOS R. SANTOS
MARIA AUGUSTA DUARTE DE MATOS
MARIA GERALDA PIRES DA FONSECA
MARIA JOSE DE CAMARGOS OLIVEIRA
MARIA LEILANE SAMPAIO SILVA
MARIA DAS DORES MOUTHE MIRANDA
MARIA DE FATIMA OLIVEIRA XIMENES
NEIDE SALES MAIA E CASTRO
OSVALDO MARIZ BORGES
OSMAR PEREIRA DA SILVA
PAULO CESAR LEITE ROCHA
RAIMUNDO DE OLIVEIRA
RAIMUNDA LOPES SOARES
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
RAIMUNDA GERALDA SILVA RIBEIRO
REINAN DOS SANTOS ARAUJO
ROSA TERESINHA SILVA
ROSA AMÉLIA PEDRO BUENO
ROSANGELA PEREIRA DA SILVA
SILVIO ARAUJO
SIMARA TRINDADE SANTANA
SANDRA MARIA DINIZ RIBEIRO
SHIRLEY APARECIDA OLIVEIRA RAMOS
TELMA GUIMARÃES MENDES
THALITA LEITE ROCHA
VALERIA APARECIDA FREITAS TANURE
VALMI BARBOSA DE FREITAS NOGUEIRA
VERA LUCIA RODRIGUES DE FREITAS
VITOR AUGUSTO SILVERIA
WILLIAN JONES DA FONSECA
YOLANDA PEREIRA DO NASCIMENTO
YURI ALVES MARIZ
ZILMA DE OLIVEIRA MACHADO

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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Expediente da Basílica:
Horários de missa:
Segunda-feira: 07h, 15h e 19h
Missa e novena perpétua em honra a São Geraldo

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e
sábado: 07h e 19h
Domingo: 07h, 09h, 11h e 19h
Confissões:
Segunda a sexta-feira: 08h30 às 11h e
das 14h30 às 17h.
Sábado: 08h30 às 11h.

Obs.: nas terças-feiras não há atendimento.
Secretaria e Loja
Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h
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