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Pois o amor de Cristo 
nos constrange, porque 
estamos convencidos de 
que um morreu por todos; 
logo, todos morreram.

2 Coríntios 5:14
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Queridos leitores, devotos e amigos de 
São Geraldo, louvado seja Nosso Senhor 
Jesus Cristo!
 

No nosso informativo deste mês, partilha-
mos com vocês mais um pouco de nossa 
Espiritualidade Redentorista. O caminho 
será de mergulho no mistério de nossa 
fé que aprendemos de Jesus Cristo, que 
sempre nos inspirou, buscar a vontade do 
Pai e isso só é possível, pela vivência das 
exigências do Reino.

Contaremos com a colaboração dos Pa-
dres Assis e Edson (reitor da Basílica) e 
do Fr. Rodrigo. Partilhamos um pouco so-
bre a Solenidade do Santíssimo Redentor 
e ainda, sobre a 6ª. Romaria do Terço dos 
Homens à Basílica. 

Boa leitura e São Geraldo interceda a 
Deus, muitas bênçãos para sua vida! 

Pe. Edson Alves da Costa, C.SS.R
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Entre em contato concosco, envie sugestões, 
relatos de graças e também pedidos de oração. 
Sua participação é muito importante!
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Teilhard de Chardin, teólogo e cien-
tista, classifica entre os indivíduos na 
busca da felicidade, o “Ardente”, aque-
le que vê o mundo em transformação, 
em desenvolvimento; sua felicidade 
é entrar na jogada, caminhar junto: 
“criar” também. Cai bem no discipu-
lado de Jesus, que indica o rumo da 
felicidade: Crescer na medida do Pai. 

Para isto necessita da espirituali-
dade, não no sentido da religiosidade 
ou da piedade, mas no sentido de uma 
relação vital com o Espírito de Deus 

presente: experimentando Deus como 
fonte da vida em cada experiência hu-
mana (Efr. Jürgen Moltmann).

Comentando Moltmann, seguimos 
Pe. Pagola (“O Caminho aberto por Je-
sus”). ...Viver em contato com o Espí-
rito de Deus leva a uma espiritualidade 
que não prescinde dos sentidos, dos 
sentimentos, das alegrias da vida. É 
viver afirmando o amor à vida, lutando 
contra tudo que a ameaça. Uma vida 
libertada, aberta, comparecendo junto 
aos necessitados e sofredores. 

“CriSto naSCe da aleGria de deuS e morre e reSSuSCita para 
trazer aleGria a eSte mundo Contraditório e abSurdo.”

ALEGRIA DO CRISTÃO: AMAR A VIDA

(JürGen moltmann)
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Esse amor à vida gera a paz exis-
tencial. Uma alegria interior, abrangen-
te, porque em Deus nesta caminhada, 
alegrias vão se sucedendo: viver, amar, 
serviço aos irmãos, misericórdia, dis-
cipulado com Jesus, oração, silêncio, 
festas solidárias, momentos prazero-
sos, etc. Emerge uma energia nova, 
na robusta expressão de Moltmann,” 
Energia erotizante”. A razão de tudo é 
que Deus é amigo da vida, desta vida 
aqui, senão ele não a criaria e não se 
aventuraria a encarnar-se.

Concluindo com o Pe. Pagola: “Esta 
experiência espiritual dilata o coração, 
com ela começamos a sentir que nos-
sos anseios e expectativas mais pro-
fundos se mesclam com as promessas 

Jovem, SeJa voCê também um
miSSionário redentoriSta!

Entre em contato conosco:
Rua Dr. Querubino, 303. Centro. Coronel Fabriciano, MG. CEP 351700-001

Tel (31) 3842-1091 / 3841-2733
www.vocacionalredentorista.com.br

www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista

de Deus, em Jesus, nossa vida finita, 
limitada, abrindo-se para o infinito. En-
tão, descobrimos está certo que san-
tificar a vida não é moralizá-la, mas 
vivê-la a partir do Espírito Santo”.

É para isto que fomos batizados por 
Jesus (S. João Batista).

Pe. Jésu Ferreira Assis, C.Ss.R.
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O AMOR A JESUS CRISTO NA
ORIENTAÇÃO ESPIRITUAL

MATÉRIA ESPECIAL

Caro leitor, dando continuidade 
em nossa partilha, passamos ao 
segundo momento da reflexão. 

Espero que mesmo em poucas linhas, 
você consiga fazer sua reflexão pes-
soal sobre a orientação espiritual e a 
Prática de amor a Jesus Cristo, boa 
leitura!

II. Oração: pressuposto fundamental 
para a orientação espiritual

Válida é a definição segunda a qual 
a oração é um diálogo entre o “eu e 
um Tu”. É relação e por isso mesmo 
não pode ser tomada como monólogo. 

O mesmo vale para a orientação espi-
ritual, ou seja, sem a possibilidade de 
relacionamento, a mesma não pode 
acontecer. Aqui está a noção de reci-
procidade. A oração é uma dinâmica 
que nos faz perceber a realidade a nos-
sa volta. Tal percepção é uma atitude 
contemplativa. Comtemplamos o afeto 
de Deus por cada um de nós quando 
rezamos. O único movimento que se 
pode realizar ao ser afetado é dispor-
-se. A oração é o caminho insubstituí-
vel para o crescimento no amor a Deus. 
Ela é, em si mesma, exercício de amor, 
pois faz a relação com Deus acontecer. 
Para os cristãos, ela brota da realida-
de filial que nos foi dada no batismo, 
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onde fomos configurados a Cristo pelo 
Espírito Santo, que nos capacita para o 
encontro com Deus. Sem oração, a re-
lação com Deus não acontece, não se 
desenvolve, porque não respondemos 
a Deus através do caminho comunica-
tivo-dialógico que ele escolheu para se 
dar a nós. 

A orientação espiritual quer aproxi-
mar a pessoa da vontade de Deus, aju-
dá-la a se descobrir amada por Deus e 
a responder a esse amor. Por isto ela 
exige a vida de oração. Se seu obje-
tivo é ajudar construir a relação com 
Deus, a oração se torna indispensável.  
Na oração temos o terreno seguro, ou 
melhor, sólido, para conhecer, discernir 
e acolher a vontade de Deus, portanto, 
a oração nos lança no mistério que de 
Deus no qual nos redescobrimos.

A verdadeira relação do “eu com o 
Outro”, faz a pessoa sair de si! O que 
pressupõe coração aberto e coragem 
de acolher. Na relação com Deus se faz 
necessária a mesma sinceridade que 
marca as relações interpessoais. 

“É certo que um relacionamento só 
será bom na medida em que for boa a 
sua comunicação... Este é o verdadei-
ro sentido da autenticidade da pessoa: 
quando meu exterior reflete verdadei-
ramente o meu interior. Significa que 
posso ser honesto na minha comu-
nicação com os outros [...] e preciso 
saber quem sou para que possa agir 
coerentemente, ou seja, de acordo com 
meu verdadeiro eu”. (POWELL, J. Por-

que tenho medo de dizer quem sou? 
Belo Horizonte: Crescer, 29ª. Ed., 2002, 
p. 47-48). 

Na oração, a pessoa pode e deve 
ser si mesma. Ir a Deus sem falsidades 
é condição fundamental para o relacio-
namento com Deus possa se estabele-
cer sobre bases sólidas. Na oração nos 
deparamos com o cuidado de Deus a 
nosso favor. Toda compreensão do mis-
tério de Deus é antes de tudo a reali-
dade de um Deus que se entrega e se 
doa. Por amor, Deus, no Filho, se fez e 
se faz próximo de nós. Mas tal proximi-
dade não se concretiza para nós se não 
a buscamos na oração. 

A oração é um caminho natural do 
relacionamento com Deus. Relaciona-
mento exigido pela orientação espiritu-
al e, sem ela, não podemos dizer que 
estamos na dinâmica do acompanha-
mento espiritual, que visa exatamente 
fazer o orientando crescer na sua re-
lação com Deus. Portanto, podemos 
concluir que uma das funções mais im-
portantes do diretor espiritual é ajudar 
o orientando a fazer um caminho de 
relação com Deus através da oração. 
Só assim a orientação alcançará reali-
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zará sua própria razão de ser, introduzir 
no mistério de Deus. Se a oração não 
haverá crescimento consistente, pois, 
para Afonso:

“A oração é uma condição sine qua 
non da vida espiritual. Quer se trate de 
evitar as tentações e desolações espiri-
tuais, quer se trate de adquirir alguma 
das virtudes importantes para a prática 
de amor a Jesus Cristo em nossas vi-
das, nunca chegaríamos a obter uma 
sequer a não ser pela oração”. (BILLY, 
D. Copiosa Redenção: Introdução à es-
piritualidade de Santo Afonso. Goiânia, 
Ed. Scala, 1ª. Ed. 2013, p. 183). 

A orientação ajuda a melhorar a 
qualidade da oração, para que ela se 
torne o motor da vida espiritual, por-
que nela o orante se abre ao Espírito 
para acolher sempre mais o mistério de 
Cristo em sua vida. 

Marciano Vidal nos diz: “na espiritu-
alidade afonsiana o pensamento (ideia, 
raciocínio, discurso) não é um fim em 
si mesmo. Tem a função de ‘mover’ a 
pessoa. Por isso necessita de senti-
mento” (VIDAL, M. Redenção e Moral: 
perspectives a partir da tradição re-
dentorista. Espiritualidade Redentoris-
ta, Aparecida, n. 4, p. 63, 1992). Isto 
quer dizer que para Afonso o afeto é 
fundamental na relação com Deus. Não 
basta ficar na ideia, é preciso estabele-
cer uma relação afetiva e amorosa com 
Deus, pois não se entra no seu misté-
rio com ideias, mas com sentimentos, 
que devem marcar a vida de oração. 

O orientador precisa estar atento a 
esse aspecto, sobretudo com aqueles 
orientandos que tendem a racionalizar 
demais e têm mais dificuldade para 
uma oração mais espontânea e afetiva, 
mais sincera e verdadeira, que brota do 
coração. Isso não quer dizer a teologia 
não seja necessária, mas a Deus se vai 
também com o coração, que é o aspec-
to mais importante. 

A vida de oração, na perspectiva de 
Santo Afonso, será um dos pontos cru-
ciais da orientação espiritual. Ela abre 
o cristão ao amor de Deus manifestado 
em Jesus e cria a possibilidade de uma 
resposta verdadeira. Para amar a Je-
sus Cristo, é preciso se deixar amar por 
ele. E a oração é o caminho para deixar 
encontrar por Deus e ser transformado 
por seu amor cheio de ternura e mise-
ricórdia.  

No próximo mês, refletiremos sobre: 
A redescoberta do amor e a direção es-
piritual. Até nossa última reflexão, rogo 
a São Geraldo que suplique a Deus que 
o abençoe!

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R
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Nos evangelhos encontramos di-
versos momentos nos quais Jesus se 
retira para orar a sós ou com seus dis-
cípulos (cf. Lc 9,18.28). A oração era 
uma constante na vida de Jesus, per-
passando todo o seu ministério. Dian-
te da prática orante de seu Mestre, os 
discípulos pedem que os ensine a rezar 
(cf. Lc 11,1). É esse o contexto da ora-
ção do Pai-nosso ensinada por Jesus. 
Em resposta ao pedido dos discípulos, 
Ele confia-lhes a oração fundamental 
da vida cristã e exorta-lhes sobre a im-
portância da oração (cf. Lc 11,2-13). O 
Pai-nosso é mais que uma fórmula de 
oração, pois nela nos é oferecido um 
verdadeiro caminho para vivermos nos-
so relacionamento com o Pai e desco-
brirmos sua vontade para a nossa vida. 
Trata-se de uma oração filial, que ex-

SANTIFICAR O NOME DO SENHOR 
COM A PRÓPRIA VIDA

pressa toda a nossa confiança de filhos 
em Deus nosso Pai. 

Há na oração do Pai-nosso, con-
forme o texto mais elaborado de São 
Mateus (6,9-15), sete petições. As três 
primeiras “santificado seja”, “venha o 
teu Reino”, “seja feita a vossa vontade” 
estão mais centradas em Deus, en-
quanto que as quatro últimas são pedi-
dos que partem de nós e expressam  os 
nossos desejos (o alimento cotidiano, o 
perdão dos pecados, a vitória sobre as 
tentações). Na petição “santificado seja 
o vosso nome” da primeira parte do 
Pai-nosso suplicamos para que a nos-
sa vida cristã seja viva transparência da 
santidade de Deus, ou seja, pedimos 
para que Deus realize sua obra de san-
tificação em nós, tornando o seu nome 
conhecido através de nós. Não se trata 



9Informativo a Caminho com São Geraldo                                                                                                                                                   www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955

de algo que façamos para santificar o 
nome do Senhor, pois ele já é santo, só 
Ele santifica, só Ele pode nos fazer par-
ticipantes da sua santidade. Portanto, 
devemos entender esta súplica como 
expressão de nosso reconhecimento 
da santidade de Deus e de seu mistério 
inefável, bem como do desejo de que 
sua santidade se revele cada vez mais 
no mundo através de nossa vida. 

Na tradição bíblica, o nome designa 
a essência da pessoa, isto é, expres-
sa aquilo que a pessoa é em profun-
didade. Apesar de nomearmos o nome 
“Deus”, este nome permanece um mis-
tério para nós. Conhecer este mistério 
está além de nossas capacidades hu-
manas. Mas na Sagrada Escritura Deus 
vai revelando sua santidade no contato 
com o ser humano, nas obras que Ele 
realiza em favor de seu povo. Assim, no 
episódio da sarça ardente, Deus se re-
vela a Moisés como Deus libertador (cf. 
Ex 3,7-8). Em cada etapa da história do 
povo de Israel em sua luta pela justiça e 
pela liberdade, Deus se revela presen-
te. A plenitude da revelação do nome 
de Deus santo acontece em Jesus Cris-
to. Através de Jesus conhecemos os 
atributos da santidade divina, ou seja, 
sua misericórdia e sua benevolência 
em favor do ser humano: “Eu lhes dei 
a conhecer vosso nome e lhes darei 
a conhecê-lo, para que neles esteja o 
amor com que me amastes, e também 
eu esteja neles” (Jo 17,26). 

Criados por Deus à sua imagem e 

semelhança (cf. Gn 1,27), cada ser hu-
mano tem em si o traço da santidade 
divina. Mas esta santidade se visibili-
za e se densifica quando recebemos o 
Batismo, que nos confere a graça da 
santificação. Pelo Batismo experimen-
tamos um novo nascimento, morremos 
para o pecado e suas consequências 
em nossa vida e renascemos para uma 
vida nova de filhos de Deus. O Batis-
mo nos torna participantes da relação 
filial de Jesus com o Pai, pela ação do 
Espírito Santo. Nisso consiste a graça 
da santificação operada em nós pelo 
Batismo. Somos postos diante de um 
imperativo, devemos nos tornar aquilo 
que somos chamados a ser: santos! O 
grande protagonista desta santificação 
em nós é o Espírito Santo. Ele atua em 
nós, capacitando-nos para acolhermos 
o dom e vencendo as nossas resis-
tências. De nossa parte, devemos nos 
apropriar cada vez mais da graça da 
santificação, permitindo que a nossa 
vida seja revelação da santidade de 
Deus no mundo. 

Se o nome de Deus revelado por 
Jesus é Pai, então devemos viver como 
filhos de Deus e irmãos uns dos outros. 
Entre nós não deve haver espaço para 
a competição, a inveja, a violência, a 
dominação de uns sobre os outros, e 
tantas outras coisas que destroem a 
fraternidade e desfiguram a santidade 
de Deus em nós. Atuamos esta santi-
dade quando contribuímos para o for-
talecimento da fraternidade sonhada 



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

por Deus. No dizer de São João Paulo II, 
“o nome do Deus único deve tornar-se 
cada vez mais aquilo que é: um nome 
de paz e um mandamento de paz”. Que 
a prece de Jesus ao Pai seja constan-
temente assumida por nós: “Pai, mani-
festa a tua glória!” (Jo 12,28), para que 
o nome de Deus seja mais conhecido e 
amado através da nossa vida.

Solenidade do Santíssimo Redentor
A solenidade do Santíssimo Reden-

tor celebra Jesus Cristo como realiza-
dor da redenção universal em sua obra 
salvífica. Esse mistério é celebrado hoje 
(3º. Domingo de julho) não enquanto 
fato histórico – objeto do tríduo pascal 
– mas em sua natureza íntima salvífica, 
em seu significado universal, em seus 

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R.

SANTÍSSIMO REDENTOR

efeitos histórico-transcendentais e per-
manentes, assim como em suas cau-
sas trans-históricas,  a saber, o amor 
do Pai que, compadecido dos homens, 
nos deu seu Filho único e o amor de 
Jesus Cristo que o levou a entregar-se 
por nós (Missal Redentorista, p.31).

Eis o que encontramos no Léxico 
Familiar Redentorista, p. 68:

REDENTOR
São múltiplas as estradas através 

das quais a Igreja procura penetrar os 
Mistérios do Cristo. Senhor e Reden-
tor. O Redentorista está convencido 
que todas precisam confluir no amor. 
“Obrigam-se os Redentoristas, seguin-
do sempre o magistério da Igreja, a 
serem, entre os homens, servos humil-
des e audazes do Evangelho de Cristo, 
Redentor e Senhor, princípio e modelo 
da nova humanidade. Este anúncio visa 
especialmente a copiosa redenção, isto 
é o amor de Deus Pai ‘que nos amou 
primeiro, e nos enviou seu Filho, como 
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propiciação pelos nossos pecados’ 
(1Jo 4,10) e que pelo Espírito Santo Vi-
vifica a todos os que n’Ele creem (n.6).

É um amor que não se deixa bloque-
ar nem sequer pela recusa mais absur-
da: o da cruz. Olhando o Crucificado, 
o Redentorista encontra não a derrota, 
mas a vitória pascal do amor. Faz sua a 
perspectiva inculcada por Santo Afon-
so na Prática de Amor a Jesus Cristo: 
“Pôde dizer o grande amante de Jesus 
Cristo: São Paulo: O amor de Cristo 
nos impele (2Cor 5,14). E quis dizer o 
Apostolo que não tanto aquilo que Je-
sus Cristo sofreu, mas sim o amor que 
nos demonstrou ao sofrer por nós, nos 
obriga e quase nos força a amá-lo” (em 
Opere Ascetiche, Vol.1, Roma 1933, 
cap.1, n.8,5). 

Por que é expressão de amor, a 
“redenção atinge o homem todo, aper-
feiçoa e transfigura todos os valores 
humanos, para que todas as coisas 
sejam recapituladas em Cristo (cf. Ef 
1,10; 1Cor 3,230 e conduzidas a seu 
fim: uma nova terra e um novo céu (cf. 
Ap 21,1)” (Constituição 6).

Por isso os Redentoristas não se 
cansam de anunciar que somente no 
Redentor “encontra verdadeira luz o 
mistério do homem... revelando o mis-
tério do Pai e do seu amor revela o ho-
mem a si mesmo e descobre-lhe a sua 
vocação sublime” (Gaudium et spes, 
n.22).

O Redentor é amor, que quer irra-
diar-se, comunicar-se, levando todos à 

plenitude e à felicidade. A sua Kênosis, 
até o absurdo da cruz (cf. Fl 2,6-11), 
desmente todas as “suspeitas” com 
relação a Deus que nossa cultura tem 
acumulado: Deus não limita o homem, 
mas se faz dom incondicionado, que 
enche de esperança toda a nossa his-
tória.

Dedicando-se com todas as suas 
forças ao anuncio da “copiosa reden-
ção”, todo Redentorista sabe, como 
repetia Santo Afonso, que é seu “dever 
principal” o de “deixar em cada prega-
ção que faz os seus ouvintes inflama-
dos do santo amor” (Opere Complete, 
vol. III, Torino 1847, 288).

Por isto, os redentoristas procuram 
compreender o mistério do Redentor 
pondo-se sempre no lugar daqueles 
que mais necessidade têm dele, por-
que marcados pelas conseqüências 
nefastas do pecado. O redentor não é 
só quem devem anunciar, mas também 
quem devem “continuar” para que o 
anúncio seja autêntico. Compartilhar 
das dificuldades daqueles que têm 
mais empecilhos para abrir-se ao amor 
do Redentor, é sempre o primeiro passo 
para toda evangelização autêntica.

A vida cotidiana será indicada como 
o lugar em que o amor do Redentor 
atinge toda a pessoa: enquanto dura, 
poderia abrir-se à esperança. Os po-
bres e os abandonados descobrirão a 
dignidade de batizados e a vocação à 
santidade. 
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ACONTECEU NA BASÍLICA:
6ª ROMARIA DO TERÇO DOS HOMENS

Aconteceu no dia 17 de junho, a 6ª. 
Romaria do Terço dos Homens à Basílica 
de São Geraldo. Eram romeiros vindos 
de: Alvorada de Minas, Angueretá, 
Belo Horizonte, Betim, Buenópolis, 
Caeté, Ibirité, Inimutaba, Ipatinga, 
Itamarandiba, Morro da Garça, Ouro 
Branco, São José da Lagoa, Sarzedo. 
Contamos também com a presença 
das Paróquias Imaculada Conceição e 
Sagrada Família. 

Os grupos dos Terços, foram 
recebidos pelos homens do Terço 
da Basílica de São Geraldo, em um 
clima de muita alegria! Além do café 
da manhã e do almoço que foram 
preparados, tivemos a oportunidade 
de rezarmos o terço e celebrarmos a 
Missa na Praça da Basílica!  

Deus seja louvado pela maravilhosa 
e renovadora experiência de Fé e 
Devoção! Salve Maria e viva São 
Geraldo!
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6ª ROMARIA DO TERÇO DOS HOMENS
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GRAÇAS ALCANÇADAS

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

Minha vizinha Márcia tinha um sonho de engravidar, já tinha feito todos 
os exames e eu já tinha lido na revista muitos testemunhos de mulheres que 
tinha engravidado por intercessão de São Geraldo.

Estive na Basílica e trouxe um lenço de São Geraldo para ela, dois meses  
depois descobriu que estava grávida. E nasceu Mateus Henrique, lindo e 
abençoado e com muita saúde. 

Obrigada São Geraldo. Graças alcançadas e testemunhadas. 

Lúcia do Carmo Magela  / Carmópolis de Minas

Agradeço a São Geraldo pela graça alcançada. Meu neto Miguel Gonçalves 
Silva, nasceu prematuro e doente, mas graças a Deus ele recuperou sua saúde 
e hoje ele está forte e saudável 

Maria da Saúde Pereira / Pedro Leopoldo 
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Admar Botelho 
Adriana Bicalho
Adriana Soares Fonseca
Alberto Vaz da Silveira
Alzira Alves de Lima Silva
Amanda Aparecida da Silva
Ana Aparecida Aguiar
Ana Lucia Lima
Ana Lucia Stiegert
Ana Maria Pereira Leal
Anete Conceição da Fonseca
Antônia Rodrigues da Silva Lemos
Antônio Alves Coelho Filho
Antônio Roberto Pinheiro
Charlene Gomes Vieira
Christiane Silvério da Silva
Claricife Do Carmo Teixeira
Conceição Aparecida Diniz Leite
Décio Soares Silva
Diocirzia Maria Leal
Domingos da Fonseca
Durval Dias da Silva Filho
Edilon da Conceição Freitas
Edite Rodrigues da Silva
Edith Alves Rodrigues
Edna Maria Miranda Rodrigues
Edson Do Sacramento Lopes
Eliana Lucia Diniz Ribeiro
Elida Senna Diniz Pinto
Elson Alves da Fonseca
Enedina Simões
Eunice Gonzaga de Oliveira
Fani Cristina Rezende
Fatima Maria Alvares Souza
Gelson Valadares da Silva
Geralda Pereira da Cruz
Geralda Vicentina Ferreira de Araújo
Geraldo Antônio de Souza

Geraldo da Silva Trindade
Geraldo Rocha de Oliveira
Geraldo Soares de Meira
Gilcinéia Aparecida dos Santos
Helena M.M. Pena
Helena Maria Coelho 
Iris Alves Guimarães
Izabel Marques das Neves
Izequiel Custodio da Silva
Jane Maria Diniz Carvalho
Joao Lazaro de Souza
Joao Luiz de Alvarenga
Joaquim Antônio dos Santos
Jose Antônio Pinto Amorim
José Jair Almeida de Souza
Jose Maria de Souza
Jose Rodrigues da Costa
Judercina Oliveira
Juliana Aparecida de Aquino
Leticia Dayreel de Oliveira Lima
Leticia Ferreira Mattoso Diniz 
Lindomar Araújo Barbosa
Luciana Marques Ribeiro
Luiza Custodia da Veiga
Luzia Costa de Carvalho
Maria Aparecida Ascendino
Maria Aparecida da Silva
Maria Aparecida Leite da Silva
Maria Do Carmo Cristino
Maria do Carmo Ferreira Costa
Maria do Rosário Ferreira Mota
Maria Eunice Ferreira de Paiva
Maria Ferreira da Cruz
Maria Imaculada Rodrigues Mariz
Maria José de Oliveira
Maria Lucia Souza Almeida
Maria Luiza Espindola
Maria Nilza Pereira Dos Santos

Maria Raimunda de Araújo Mendes
Maria Zulmira Gonzaga
Mario Ferreira
Mário Ferreira Rezende
Marlene Maria Carolina de Oliveira
Marlúcia Pinto Barbosa Costa
Mary Cardoso Martins
Meire Pereira Figueiredo
Mercês de Jesus Pedra
Nazira de Almeida Pereira
Neide de Paula Pinto
Nelson Pio Seferino 
Niwton Jose de Carvalho
Patrícia Gomes de Oliveira
Paulo Artuzi 
Paulo Cesar de Araújo 
Paulo Henrique Soares da Silva
Raimunda Moreira da Rocha
Raimunda Pereira Leite
Raimundo Alcides de Oliveira
Raul Rocha Pereira
Renata Fernandes da Silva
Ronaldo Wendell Dos Santos 
Rosemary Ribeiro Barbosa
Sebastiana Pereira dos Santos
Selma Maria Amaral Pizani
Silvana Leite Araújo
Taís Lilian Santos Alves
Thainá Moreira Matos
Vagner Jose Guedes
Valdeir Aparecido da Silva
Valderez Faria Souza Samos
Vanda Antônia Torres Ferreira
Vanderlúcio Louzada
Vicentina Ferreira da Fonseca
Walter Drumond Alves
Zélia Alves de Oliveira
Zélia Franciscana de Souza
Zenaide Francisca da Rocha 

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de julho!



100 anos de conclusão da 

“Cristãos leigos e leigas, 
sujeitos na 

‘igreja em saída’, 
a serviço do Reino”!

“Sal da Terra e Luz do Mundo”

“Cristãos leigos e leigas, 
sujeitos na 

‘igreja em saída’, 
a serviço do Reino”!

“Sal da Terra e Luz do Mundo”

construção da Basílica de São Geraldo

25 DE AGOSTO A 
02 DE SETEMBRO

Animadores:

Pe. Nelson Antônio Linhares de Souza – Província do Rio de Janeiro (Rio, Minas e Espírito Santo)
Ir. João Batista de Viveiros – Província de São Paulo

Pregadores:

Pe. Domingos Sávio da Silva – Província de São Paulo
Pe. Afonso Tremba – Província de Campo Grande 

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


