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São Geraldo Majela nasceu em 
Muro Lucano, uma pequena cidade do 
Sul da Itália. De uma família muito hu-
milde. Seu pai foi alfaiate, e, sua mãe, 
dona de casa e a responsável pela pe-
quena agricultura que tiveram. Quando 
seu pai faleceu, São Geraldo tinha ape-
nas 12 anos e, nessa idade, teve que 
trabalhar como alfaiate para sustentar 
sua mãe e suas irmãzinhas.

Para São Geraldo o mais importante 
era fazer a vontade de Deus. Ele afir-
mava: “Para fazer o que Deus quer, não 

posso fazer o que eu quero. Sim, 
eu, eu, eu somente quero a Deus”.

Convicto de que o Senhor lhe 
chamava para a vida religiosa 
consagrada, por duas vezes ten-
tou ingressar na congregação dos 
capuchinhos, mas não foi aceito, 
devido à fragilidade de sua saúde. 
Mas, São Geraldo não se abateu. 
Por ocasião de uma missão popu-
lar em sua terra natal, procurou os 
missionários redentoristas pedindo 
para ser aceito na congregação. 
Infelizmente, a resposta não foi 
diferente: “Geraldo a Congregação 
não é para você. Você é muito fra-
co para aguentar o ritmo de nos-
sa vida”. Mais uma vez ele não se 
deixou vencer. Após a partida dos 
missionários, São Geraldo fugiu de 
casa, percorreu, a pé 19, Km até 
alcançar a comitiva missionária. 
Diante desta insistência, foi aceito 

para uma experiência.

Na Congregação Redentorista, tudo 
fazia por amor a Deus e aos confra-
des. Exerceu vários ofícios: jardineiro, 
sacristão, alfaiate, porteiro, cozinheiro, 
carpinteiros e também fez crucifixos. 
Dizia Geraldo: “Alguns se empenham 
em fazer isto ou aquilo; minha úni-
ca preocupação é fazer a vontade de 
Deus....A melhor oração é fazer o quer 
agrada a Deus, e quando tudo se faz 
por amor a Deus, tudo é oração”.

Todos os biógrafos de São Geraldo 
afirmam que o núcleo de sua espiritua-
lidade é a uniformidade com a vontade 
de Deus. Quando estava gravemente 
enfermo e passando por muitos so-
frimentos pediu que pendurassem na 
porta de seu quarto uma papeleta na 
qual com letras maiúsculas estava a 
seguinte frase: “Aqui se faz a vontade 
de Deus, como Deus quer e por quan-
to tempo Deus quiser”.

Alguns dias antes de sua morte, a 
comunidade redentorista se reuniu seu 
quarto. São Geraldo estava tão enfra-
quecido que não tinha mais aparência 
de estar vivo. Alguns confrades o enco-
rajavam para viver com serenidade es-
tes momentos finais; outros lamenta-
vam o triste estado que se encontrava. 
Mas neste momento, assim falou-lhes 
Geraldo: “Nada de tristeza! É a vontade 
de Deus. Estou alegre por fazer sua di-
vina vontade e muito confiante que em 
breve estarei com ele”.

Que a exemplo de São Geraldo pos-
samos realizar sempre a vontade do 
Pai. Deus não exige de nós coisas ex-
traordinárias que estão além de nossas 
forças, mas nos pede que vivamos de 
acordo com a proposta do Evangelho 
de seu Filho Jesus Cristo. Geraldo não 
buscou glórias e nem prestígios. Sua 
existência foi de inteira doação e dis-
ponibilidade a Deus, através dos mais 
pobres e necessitados. Que São Geral-
do interceda por nós”.

 
Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.

Reitor da Basílica de São Geraldo
Curvelo/MG
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A caminho com São Geraldo
Informativo da Basílica de São Geraldo

AQUI SE FAZ A 
VONTADE DE DEUS!
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QUARESMA, TEMPO DE GRAÇA E CONVERSÃO!

O tempo do Advento e o tempo da 
Quaresma têm uma realidade em co-
mum: São tempos em que sentimos, 
de maneira mais intensa, a presença 
humana e divina de nosso Senhor Je-
sus Cristo. Se na gruta de Belém con-
templamos a ternura de Deus na face 
de uma criança, no tempo da Quares-
ma contemplamos Jesus cumprindo 
a sua missão e convidando-nos a ca-
minhar com ele. 

No Advento fomos convidados a 
buscar no exemplo de Maria a graça 
de acolher Jesus e crescer com ele. 
Agora na Quaresma somos convida-
dos a renovar nossa adesão a Jesus 
e nos tornarmos seus colaboradores 
e colaboradoras na obra de salvação 
da humanidade. Portanto, as celebra-

Na quarta-feira de cinzas o forte 
apelo de Jesus toca os nossos ouvi-
dos e aquece o nosso coração: “Con-
vertei-vos e crede no Evangelho”! 
Tudo começa ali com a nossa disposi-
ção de buscar a conversão e aceitar o 
compromisso. Conversão para mudar 
de vida e compromisso com o Evan-
gelho para fazer acontecer aquilo que 
Jesus vai nos propor como caminho 
de salvação, o amor a Deus na pes-
soa dos irmãos e irmãs. 

Recordando os ensinamentos dos 
profetas, podemos destacar João 
Batista, ele insistia na mudança de 
atitudes, na prática da justiça, no res-
peito aos semelhantes e na caridade 
fraterna, como condições para entrar 
no círculo do amor divino, ou seja, na 
vida nova do Reino iniciado por Je-
sus. Portanto, a Quaresma é um tem-
po para viver com Jesus o mistério 
do seu amor e do seu sofrimento. É 
tempo para renovar a comunhão com 
ele, o filho de Deus que nasceu numa 
gruta, viveu entre nós, ensinou-nos o 
caminho da vida e abriu para nós as 
portas do céu. É tempo para compre-
ender como Jesus viveu plenamente 
o amor ao próximo, amor que liberta 
e salva, e que agora é a nossa vez 
de assumir como nossa a missão que 
ele iniciou. 

ções da Quaresma não podem ficar 
apenas como celebrações de memó-
ria, repetição de gestos e encenações 
que podem nos comover, mas sem 
gerar transformação e compromisso.

A Quaresma é muito mais que 
isso! É tempo da graça de Deus por-
que sentimos mais forte a presença 
do Deus vivo e atuante em nosso Se-
nhor Jesus Cristo. É Tempo de con-
versão porque Jesus não quer que 
sejamos apenas espectadores dos 
acontecimentos de sua vida. Ele nos 
convida a realizar a conversão, ou 
seja, a mudar de mentalidade, deixar 
para trás a vida de egoísmo e indife-
rença e assumir a vida nova de filhos 
e filhas amados de Deus nosso Pai.

No mistério da Encarnação, no 
Natal, experimentamos a esperança e 
a alegria da vida nova que o menino 
Deus despertou em nós. No tempo da 
Quaresma e no mistério da Páscoa 
aprendemos a acreditar como Jesus 
acreditou, amar como ele amou, ven-
cer as dificuldades como ele venceu e 
descobrimos que, se permanecermos 
firmes na fé e na comunhão com ele, 
poderemos passar pelo sofrimento e 
pela morte, mas nosso destino eterno 
será a ressurreição gloriosa, pois “Ele 
é o caminho, a verdade e a vida”! 

Durante a Quaresma recordamos 
e revivemos o caminho percorrido por 
Jesus. Ele já completou o seu cami-
nho, agora é a nossa vez, por isso, 
precisamos colocar em prática o que 
ele nos diz: “Quem quiser vir atrás de 
mim, deixe de lado seus próprios in-
teresses, tome a sua cruz e siga-me”!

Feliz Quaresma! Feliz Páscoa! Fe-
liz vida nova para todos nós!

Pe. Vicente André de Oliveira, C.SS.R.
Curvelo/MG
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Através dos Sacramentos da inicia-
ção cristã, do Baptismo, da Confirmação 
e da Eucaristia, o homem recebe a vida 
nova em Cristo. Pois bem, todos nós sa-
bemos que trazemos esta vida «em va-
sos de barro» (2 Cor 4, 7), ainda estamos 
submetidos à tentação, ao sofrimento, à 
morte e, por causa do pecado, até pode-
mos perder a nova vida. Por isso, o Se-
nhor Jesus quis que a Igreja continuasse 
a sua obra de salvação também a favor 
dos próprios membros, em particular 
com os Sacramentos da Reconciliação e 
da Unção dos enfermos, que podem ser 
unidos sob o nome de «Sacramentos de 
cura». O Sacramento da Reconciliação 
é um Sacramento de cura. Quando me 
confesso é para me curar, para curar a 
minha alma, o meu coração e algo de 
mal que cometi. O ícone bíblico que me-
lhor os exprime, no seu vínculo profundo, 
é o episódio do perdão e da cura do pa-
ralítico, onde o Senhor Jesus se revela 
médico das almas e, ao mesmo tempo, 
dos corpos (cf. Mc 2, 1-12; Mt 9, 1-8; 
Lc 5, 17-26).

O Sacramento da Penitência e da Re-
conciliação brota diretamente do mistério 
pascal. Com efeito, na noite de Páscoa o 
Senhor apareceu aos discípulos, fecha-
dos no cenáculo e, depois de lhes dirigir 
a saudação: «A paz esteja convosco!», 
soprou sobre eles e disse: «Recebei o 
Espírito Santo! A quantos perdoardes os 
pecados, ser-lhes-ão perdoados» (Jo 20, 

21-23). Este trecho revela a dinâmica 
mais profunda contida neste Sacramen-
to. Antes de tudo, a constatação de que 
o perdão dos nossos pecados não é algo 
que podemos dar-nos a nós mesmos. 
Não posso dizer: perdoo os meus peca-
dos. O perdão é pedido a outra pessoa, e 
na Confissão pedimos o perdão a Jesus. 
O perdão não é fruto dos nossos esfor-
ços, mas uma dádiva, um dom do Espí-
rito Santo, que nos enche do lavacro de 
misericórdia e de graça que brota inces-
santemente do Coração aberto de Cristo 
Crucificado e Ressuscitado. Em segundo 
lugar, recorda-nos que só se nos deixar-
mos reconciliar no Senhor Jesus com 
o Pai e com os irmãos, conseguiremos 
verdadeiramente alcançar a paz. E todos 
nós sentimos isto no coração, quando 
nos confessamos com um peso na alma, 
com um pouco de tristeza; e quando re-
cebemos o perdão de Jesus, alcançamos 
a paz, aquela paz da alma tão boa que 
somente Jesus nos pode dar, só Ele!

Ao longo do tempo, a celebração 
deste Sacramento passou de uma for-
ma pública — porque no início era feita 
publicamente — para a pessoal, para 
a forma reservada da Confissão. Con-
tudo, isto não deve fazer-nos perder a 
matriz eclesial, que constitui o contexto 
vital. Com efeito, a comunidade cristã é 
o lugar onde o Espírito se torna presen-
te, que renova os corações no amor de 
Deus, fazendo de todos os irmãos um 

só em Cristo Jesus. Eis, então, por que 
motivo não é suficiente pedir perdão ao 
Senhor na nossa mente e no nosso cora-
ção, mas é necessário confessar humilde 
e confiadamente os nossos pecados ao 
ministro da Igreja. Na celebração deste 
Sacramento, o sacerdote não represen-
ta apenas Deus, mas toda a comunida-
de, que se reconhece na fragilidade de 
cada um dos seus membros, que ouve 
comovida o seu arrependimento, que se 
reconcilia com eles, os anima e acompa-
nha ao longo do caminho de conversão 
e de amadurecimento humano e cristão. 
Podemos dizer: eu só me confesso com 
Deus. Sim, podes dizer a Deus «perdo-
a-me», e confessar os teus pecados, 
mas os nossos pecados são cometidos 
também contra os irmãos, contra a Igre-
ja. Por isso, é necessário pedir perdão à 
Igreja, aos irmãos, na pessoa do sacer-
dote. «Mas padre, eu tenho vergonha...». 
Até a vergonha é boa, é saudável sentir 
um pouco de vergonha, porque envergo-
nhar-se é bom. Quando uma pessoa não 
se envergonha, no meu país dizemos que 
é um «sem-vergonha»: um «sin verguen-
za». Mas até a vergonha faz bem, porque 
nos torna mais humildes, e o sacerdote 
recebe com amor e com ternura esta 
confissão e, em nome de Deus, perdoa. 
Até do ponto de vista humano, para desa-
bafar, é bom falar com o irmão e dizer ao 
sacerdote estas coisas, que pesam mui-
to no nosso coração. E assim sentimos 
que desabafamos diante de Deus, com a 
Igreja e com o irmão. Não tenhais medo 
da Confissão! Quando estamos em fila 
para nos confessarmos, sentimos tudo 

isto, também a vergonha, mas depois 
quando termina a Confissão sentimo-nos 
livres, grandes, bons, perdoados, puros 
e felizes. Esta é a beleza da Confissão! 
Gostaria de vos perguntar — mas não o 
digais em voz alta; cada um responda no 
seu coração: quando foi a última vez que 
te confessaste? Cada um pense nisto... 
Há dois dias, duas semanas, dois anos, 
vinte anos, quarenta anos? Cada um faça 
as contas, mas cada um diga: quando foi 
a última vez que me confessei? E se já 
passou muito tempo, não perca nem se-
quer um dia; vai, que o sacerdote será 
bom contigo. É Jesus que está ali pre-
sente, e é mais bondoso que os sacerdo-
tes, Jesus receber-te-á com muito amor. 
Sê corajoso e vai confessar-te!

Caros amigos, celebrar o Sacramento 
da Reconciliação significa ser envolvido 
por um abraço caloroso: é o abraço da 
misericórdia infinita do Pai. Recordemos 
aquela bonita parábola do filho que foi 
embora de casa com o dinheiro da he-
rança; esbanjou tudo e depois, quando já 
não tinha nada, decidiu voltar para casa, 
não como filho, mas como servo. Ele sen-
tia muita culpa e muita vergonha no seu 
coração! Surpreendentemente, quando 
ele começou a falar, a pedir perdão, o 
pai não o deixou falar mas abraçou-o, 
beijou-o e fez uma festa. E eu digo-vos: 
cada vez que nos con-
fessamos, Deus abra-
ça-nos, Deus faz festa! 
Vamos em frente por 
este caminho. Deus 
vos abençoe!  

Papa Francisco

o SaCraMeNTo da PeNITÊNCIa oU 
reCoNCIlIaÇão

A LITURGIA NA VIDA
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Objetivo Geral

Promover um diálogo sobre 
a realidade educativa no Bra-
sil, à luz da fé cristã, propondo 
caminhos em favor do huma-
nismo integral e solidário.

Objetivos Específicos

1. – Analisar o contexto 
da educação, bem como os 
desafios potencializados pela 
pandemia;

2. – Verificar o impacto das 
políticas públicas na educa-
ção;

3. – Identificar valores e re-
ferências da Palavra de Deus e 
da Tradição Cristã em vista de 
uma educação humanizadora;

4. – Refletir sobre o papel 
da família, da comunidade de 
fé e da sociedade no processo 

educativo com a colaboração das instituições de ensino;
5. – Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam 

a dignidade humana, a experiência do transcendente, a cultura do encontro e o 
cuidado com a casa comum;

6. – Estimular a organização do serviço pastoral junto às escolas, universida-
des, centros comunitários e outros espaços educativos;

7. – Promover uma educação comprometida com novas formas de economia, 
de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em espe-
cial, dos mais pobres.

(Fonte: Manual da Campanha da Fraternidade 2022)

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022

Pai Santo, neste tempo favorável de conversão e compromisso,
dai-nos a graça de sermos educados pela Palavra que liberta e 
salva.

Livrai-nos da influência negativa de uma cultura em que
a educação não é assumida como ato de amor aos irmãos
e de esperança no ser humano.

Renovai-nos com a vossa graça para vencermos o medo, o desâni-
mo e o cansaço,
e ajudai-nos a promover uma educação integral, fraterna e solidária.

Fortalecei-nos, para que sejamos corajosos na missão de educar 
para a vida plena em família, em comunidades eclesiais missioná-
rias, nas escolas, nas universidades e em todos os ambientes.

Ensinai-nos a falar com sabedoria e educar com amor!

Fazei com que a Virgem Maria, Mãe educadora, com a sabedoria dos 
pequenos e pobres,
nos ajude a educar e servir com a pedagogia do diálogo, da solida-
riedade e da paz.

Por Jesus, vosso Filho amado, no Espírito, Senhor que dá a vida.

Amém.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2022
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ENTREVISTA

Fr. Marcos, praticamente você está 
encerrando o processo de formação 
inicial para ser padre redentorista. 
Por que ser um padre redentorista?

Desde aos meus 8 anos de idade, 
senti ressoar em meu coração o cha-
mado de Deus para ser Padre e fui cul-
tivando tal vocação em meu coração. 
Cada vez mais fui percebendo que era 
isso que o Senhor queria de mim. A 
escolha por trilhar a caminhada voca-
cional junto aos Redentoristas, com o 
objetivo de ser um padre nessa Con-
gregação ao qual já faço parte, através 
de minha consagração religiosa, foi 
por conta do seu carisma: “continuar 
o exemplo de Jesus Cristo Salvador, 
pregando aos pobres a Palavra de 
Deus, como disse Ele de si mesmo: 
Enviou-me para evangelizar os pobres” 
(Const. 1). Tal carisma missionário que 
me levou fazer um caminho com os 
redentoristas com a finalidade de ser 
Padre. Me atraí nós Redentoristas a 
importância dada a vida comunitária, o 
carisma, o exemplo de vida deixado por 

a outra no Suriname, estar ainda mais 
comprometido com a missão redento-
rista, tendo a abertura para a escuta e 
aprendizado com os meus confrades. 
Desejo, nesse período de minha cami-
nhada vocacional, estar engajado com 
pastorais, aprender mais as questões 
práticas sobre liturgia, tendo em vista 
que os estudos acadêmicos tendem a 
focar mais na teoria, colaborar com os 
meus confrades naquilo que eu puder 
pastoralmente e formar uma comuni-
dade fraterna com eles. Para o Suri-
name, a minha expectativa é de abrir 
horizontes, enxergar que a missão da 
nossa Congregação está para além de 
nossa Província. Estou animado, para a 
partir de março, conhecer e experimen-
tar essa realidade missionária de nossa 
Congregação e crescer a partir dessa 
experiência. Vejo esse período do es-
tágio pastoral como muito importante, 
além de ser uma etapa de preparação 
para a missão que irei vivenciar como 
padre redentorista nas diversas frentes 
missionárias. É uma etapa que certa-
mente me possibilitará sanar a carên-
cia do viés prático, que por vezes na 
faculdade não se tem 
tanto acesso e ao qual 
poderei me aprofun-
dar na experiência da 
vivência comunitária 
religiosa, percebendo 
ainda a importância 
e riqueza da vida em 
comunidade.

Qual mensagem você deixa para 
os Devotos de São Geraldo, principal-
mente para os jovens que sentem no 
coração o chamado à vida religiosa e 
sacerdotal?

Aos Devotos de São Geraldo, desejo 
que o nosso santo irmão interceda por 
suas vidas e seja um modelo de seu 
discipulado a Jesus. Que assim como 
Geraldo, vocês possam em tudo bus-
car, fazer e acolher a vontade de Deus 
em suas vidas. Aos jovens, que sentem 
ressoar em seu coração o chamado de 
Deus à vida religiosa e sacerdotal, digo 
que, tenham coragem de dizer sim, 
de corresponder a essa importante e 
bela vocação, doando sua vida de for-
ma radical a Jesus, a causa do Reino, 
que rezem também para que Deus os 
ilumine na escolha de qual congrega-
ção ou diocese desejam iniciar o seu 
processo de caminhada vocacional. 
Dou testemunho de que vale a pena 
trilhar esse caminho, dar uma resposta 
positiva ao chamado de Deus. Essa é 
uma caminhada, que você jovem pode 
se realizar, assim como eu estou me 

realizando. Não deixe 
que o medo lhe trave 
e impeça de você in-
vestir nesse caminho 
e que tal situação não 
seja um empecilho para 
recusar a ouvir a Deus 
que te chama. 

Santo Afonso e dela ter entre as formas 
de trabalho missionário (ministério) 
as Missões Populares. Tudo isso me 
levou a ser um Padre missionário re-
dentorista e aos moldes da inspiradora 
Constituição 20: “Fortes na fé, alegres 
na esperança, fervorosos na caridade, 
inflamados no zelo, humildes e sem-
pre dados à oração, os Redentoristas, 
como homens apostólicos e genuínos 
discípulos de Santo Afonso, seguindo 
contentes a Cristo Salvador, participam 
de seu ministério e anunciam-no com 
evangélica simplicidade de vida e de 
linguagem, pela abnegação de si mes-
mos, pela disponibilidade constante 
para as coisas mais difíceis, a fim de 
levar aos homens a copiosa redenção”. 

Quais suas expectativas e a im-
portância do Ano Pastoral para sua 
formação de padre redentorista?

Minhas expectativas para o Ano 
Pastoral são as melhores possíveis. 
Espero, nessa etapa, ao qual farei uma 
parte dela na Basílica de São Geraldo e 

Fr. Marcos Antônio Azevedo Carvalho, C.SS.R., natural 
de Guaçuí-ES, em 2007, iniciou o acompanhamento 

vocacional redentorista. Dois anos depois, ingressou 
no seminário, percorrendo todo o itinerário formativo: 
aspirantado, postulantado, pré-noviciado, noviciado e 
juniorato. Foram 13 anos neste processo contínuo de 

formação redentorista. Atualmente, faz o ano pastoral 
junto à basílica de São Geraldo. Ele é o nosso entrevistado.
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Estive na Basílica de São Geraldo em Curvelo para pagar uma promessa 
com eu filho, Valdênio de Araújo Costa, que, a dois anos atrás teve três 
infartos. O médico de Cordisburgo disse que ele não chegaria em Sete 
Lagoas com vida. Mas minha fé maior, eu pedi a São Geraldo com tanta 
fé que hoje eu estou aqui com ele para agradecer a São Geraldo de ter 
dado meu filho a vida de novo, meu filho está na igreja comigo apra pagar 
a promessa. Eu queria contar para o mundo inteiro a graça que recebi, foi 
muito milagre que recebi.

Obrigado São Geraldo, você faz parte da minha vida, eu te agradeço 
de coração.

 

Maria José de Araújo - Cordisbusgo/MG.

Se você teve um pedido atendido ou uma graça recebida por intercessão 
de São Geraldo, escreva-nos e relate sua experiência. 

Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br ou nos envie uma carta 
para o seguinte endereço: 

Basílica de São Geraldo
Praça do Santuário, 60 - Centro 
Curvelo/MG - CEP: 35790-393
(38) 3721-7955 |     99845-4387

SÃO CLEMENTE:
PASSOS DE UM PIONEIRO

Um olhar sobre a vida de São Cle-
mente Hofbauer pode nos ensinar muito 
sobre um sonho feito realidade, sobre a 
oração e o serviço, sobre a perseveran-
ça na vida cristã, sobre a santidade al-
cançada vivendo o dia-a-dia. Clemente 
não foi um fazedor de milagres ou um 
visionário, mas um grande santo reden-
torista, que serviu o povo de Deus com 
simplicidade e com o máximo da sua 
capacidade.

Clemente Maria Hofbauer nasceu 
em Tasswitz, na Moravia (República 
Theca), a 26 de dezembro de 1751. 
Seus pais, que tinham 10 filhos, eram 
simples, pobres e de fé profunda. Seu 
pai faleceu quando Clemente era ainda 

pequeno. Exerceu sua primeira profis-
são como padeiro.

Mudou-se para Viena e lá estudou 
filosofia e teologia. Foi então que co-
nheceu as obras de Dom Afonso Maria 
de Ligório. Ficou entusiasmado por ele. 
Partiu novamente para Roma. Recebido 
na Congregação do Santíssimo Reden-
tor e ordenado sacerdote a 29 de março 
de 1785, foi enviado às regiões do nor-
te da Europa, para levar a Congregação 
Redentorista para fora da Itália. Graças 
a São Clemente os Redentoristas estão 
espalhados por todo o mundo.

São Clemente Maria Hofbauer de-
sempenhou o ministério Sacerdotal com 
fruto extraordinário. Conseguiu inspirar 
nos jovens o entusiasmo pela vida re-
ligiosa e pela Congregação. Havia nele 
uma grande solicitude pelos jovens, em 
especial os estudantes, aos quais dedi-
cou muito empenho e ações.

São Clemente foi missionário no 
sentido pleno. Conforme a tradição da 
Congregação Redentorista, preocu-
pava-se seriamente com as missões. 
Faleceu em Viena, em 15 de março de 
1820. Ele foi beatificado no dia 29 de 
janeiro de 1888 pelo Papa Leão XIII, 
sendo canonizado como santo da Igre-
ja Católica no dia 20 de maio de 1909. 
Em 1914, o Papa Pio X concedeu-lhe o 
título de Apostólico e patrono de Viena.

Fonte: www.provinciadorio.org.br

Memória: 15 de março
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AGNES G. DOS SANTOS FÉLIX - CURVELO/MG
ADALTON G. DE FREITAS - BELO HORIZONTE/MG
ADELMO CLÁUDIO - CURVELO/MG
ADILSON MOREIRA DA SILVA - CURVELO/MG
ADRIANO FERNANDES CARVALHO - SÃO JOSÉ 
DOS CAMPOS/SP
AGNES G. DOS SANTOS FÉLIX - CURVELO/MG
ALAIDE RODRIGUES DOS S. - CURVELO/MG
ALAIR MARIA R. SAMPAIO - CURVELO/MG
ALCIONE ALVES SANTOS - CURVELO/MG
ALESSANDRA QUIRNO - CURVELO/MG
ALISSON MATOSO DA SILVA - CURVELO/MG
ANA LÍVIA PINTO LOUZADA - CURVELO/MG
ANA LUIZA S. MASCARENHAS - CURVELO/MG
ANA PAULA V. DA SILVA - CURVELO/MG
ANGÉLICA ASCENDINO - CURVELO/MG
ANTÔNIO EUSTÁQUIO DA F. - CURVELO/MG
ANTÔNIO EUSTÁQUIO DE ALMEIDA COTA - RIO 
PIRACICABA/MG
ANTÔNIO JOSÉ DOS SANTOS JR - CURVELO/MG
ANTÔNIO MENEZES ARAÚJO - CURVELO/MG
ANTÔNIO MORIL DE OLIVEIRA - CURVELO/MG
APARECIDA LEITE PEREIRA TEIXEIRA - BELO 
HORIZONTE/MG
ARNALDO DE SOUZA - CURVELO/MG
BÁRBARA IOLANDA A. DE JESUS - CURVELO/MG
BENEDITO AP. DE OLIVEIRA - BELO HORIZONTE/MG
BENILSON ANTUNES CUSTÓDIO - CURVELO/MG
BINA VITA DE ÁVILA - CURVELO/MG
CARLOS ROBERTO FIRMO - SETE LAGOAS/MG
CAROLINA SENA - CURVELO/MG
CÉLIO CÉSAR BARBOSA - BELO HORIZONTE/MG
CLÁUDIA ARRIEIRO - CURVELO/MG
CLAUDIA LIBOREIRO - CURVELO/MG
CLAUDINEI FERREIRA LIMA - CURVELO/MG
CLAUDINEIA JUSTINO DA R. - CURVELO/MG
CRISTOVAN A. DINIZ - CURVELO/MG
DALVA DILEMAR ANDRADE VENDRAMINI - 
MONTES CLAROS/MG
DEBORAH DE A. RIBEIRO - CURVELO/MG
DENISE AP. DOS SANTOS - CURVELO/MG
DILSA PEREIRA DE ALMEIDA - CURVELO/MG
DIVA DE JESUS SOARES - CURVELO/MG
DORALICE MARQUES DE O. - CURVELO/MG
DORVALINO DIAS PEREIRA - CURVELO/MG
DORVALINO LEMOS DA SILVA - ATIBAIA/SP
DOUGLAS DE ARAÚJO VIANA - CURVELO/MG
EDSON LUIZ DE PAULA R. - INIMUTABA/MG
EDSON PEREIRA - CURVELO/MG
EDVANIA ARAÚJO SANTANA - CURVELO/MG
ELAINE SILVA DUARTE - CURVELO/MG
ELENICE DE SOUZA OLIVEIRA - CURVELO/MG

ELIAS MARIA DA SILVA - CURVELO/MG
ELIELSON LUIZ SOARES - CRATO/CE
ELISON DONIZETE DA COSTA G. - CURVELO/MG
ELZA Mª RIBEIRO DA SILVA - DORES DE INDAIÁ/MG
EMERSON VARGAS VIEIRA - CURVELO/MG
EUNICE DE MOURA MATOSO - CURVELO/MG
EVILÁZIA NEVES DA ROCHA C. - LAMBARI/MG
FABIANA MASCARENHAS - CURVELO/MG
FABIANA MOREIRA ABREU - MARAVILHAS/MG
FELIPE SABINO BUENO - CURVELO/MG
FERNANDO G. AZEVEDO - CÓRREGO DANTA/MG
FLÁVIO PEREIRA DA SILVA - CURVELO/MG
FRANCISCO ASSIS S. - CURVELO/MG
GABRIELA SOARES DA SILVA - CURVELO/MG
GENITA SILVERIO RIBEIRO - CURVELO/MG
GERALDA HELENA DA SILVA - SÃO GONÇALO DO 
PARÁ/MG
GERALDA MARIA COSTA ARAÚJO - 
ITAMARANDIBA/MG
GERALDINA COUTINHO DE A. - CURVELO/MG
GERALDINO JOSÉ DAS NEVES - CURVELO/MG
GERALDO AFONSO DE A. - JUIZ DE FORA/MG
GERALDO ALVES RODRIGUES - CURVELO/MG
GERALDO MAGELA DE ALMEIDA S. - CURVELO/MG
GERALDO WESLEY CORREA M. - CURVELO/MG
GILCA CARNEIRO DE ALMEIDA - JANUARIA/MG
GILIARDE HELVECIO GOMES DIAS - CURVELO/MG
GILMARA ANGELA M. FLAVIANO - SABARÁ/MG
GILMARA R. DE MENEZES - CURVELO/MG
GUILHERME NUNES DIAS - CURVELO/MG
HEITOR RODRIGUES SANTANA - CURVELO/MG
HELENA MARIA SANTOS CHAVES - GOUVEIA/MG
HELVÉCIO JOSÉ DA SILVA - CURVELO/MG
HERCY NAPOLEÃO - CURVELO/MG
IRACILDA MATIAS DA MOTA - CURVELO/MG
IRENE SANTOS MALHEIROS - CURVELO/MG
IVANI SOARES DOS SANTOS - CURVELO/MG
IVANILDE MENDES S. R. - CURVELO/MG
IVANIR SOARES DOS SANTOS - CURVELO/MG
JACI F. VIVEIROS - MORRO DA GARÇA/MG
JAIRO CÉSAR LOPES DE SOUZA - CURVELO/MG
JAIRO LOPES DE S. - CURVELO/MG
JANE DE FÁTIMA R. COSTA - CURVELO/MG
JANE DE FÁTIMA R. COSTA - CURVELO/MG
JÉSSICA M. BRANDAO - CURVELO/MG
JOÃO DA CRUZ PRATES - CURVELO/MG
JOÃO DAMASC. SIQUEIRA - SANTA LUZIA/MG
JOÃO JOSE PEREIRA SANTOS - CURVELO/MG
JOÁO LAGES DE FREITAS - CONTAGEM/MG
JOÃO RODRIGUES DE ARAÚJO - CURVELO/MG
JOSÉ CELESTINO R. - MORRO DA GARÇA/MG
JOSÉ CLÁUDIO LOUZADA - CURVELO/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Março!

JOSÉ EUSTÁQUIO DE SOUZA - BETIM/MG
JOSÉ GOMES - CURVELO/MG
JOSÉ LUIZ FRANÇA CARVALHO - INIMUTABA/MG
JOSÉ RICARDO A. FRANÇA - CURVELO/MG
JOSELITA FERREIRA DE C. - PIRAPORA/MG
JOSIANE MARIE DINIZ CASTRO - CURVELO/MG
JOVITO LOPES DA SILVA - TOMAZ GONZAGA/MG
JÚLIO CESAR F. DOS SANTOS - CURVELO/MG
JÚLIO MARCOS ABO - GANEM - CURVELO/MG
KARINE MARCELINO DE OLIVEIRA - CURVELO/MG
KENEDY DE ALMEIDA PEREIRA - NITEROI/RJ
LAURITA LUZIA DA CRUZ COSTA - CURVELO/MG
LEIDIANE MARIZ ROCHA - CURVELO/MG
LETICIA LAGE GUILHERME - JUIZ DE FORA/MG
LIRES IANAEL MATOS SOUZA - CURVELO/MG
LUCAS ARAÚJO BARBOSA - CURVELO/MG
LUCIA GOMES DE OLIVEIRA - CURVELO/MG
LUIZ ED. SANTOS AVELINO - CURVELO/MG
LUIZA JESUINA GONÇALVES - CURVELO/MG
LUMA MARY A. DE SOUZA - SÃO PAULO/SP
MARCELO FERNANDES COELHO - CURVELO/MG
MARCELO MENDES DE ASSIS - CURVELO/MG
MÁRCIO ANTÔNIO REIS - BALNEÁRIO 
CAMBORIU/SC
MÁRCIO RIBAS - CURVELO/MG
MARCOS ANTÔNIO F. DE CARVALHO - CURVELO/MG
MARGARIDA S. DE SOUZA - BELO HORIZONTE/MG
MARIA ADÉLIA XAVIER RODRIGUES - CURVELO/MG
MARIA AMÉRICA DE MOURA M. - CURVELO/MG
MARIA AP. RIBEIRO DA SILVA - CURVELO/MG
MARIA AP. RIBEIRO DA SILVA - CURVELO/MG
MARIA CARMEM SILVA SANTOS - CURVELO/MG
MARIA DA CONC. ESTEVES VIEIRA - CURVELO/MG
MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA - CURVELO/MG
MARIA DA CONC. TEIXEIRA - SANTA BÁRBARA/MG
MARIA DA CONS. N. BOTELHO - CURVELO/MG
MARIA DA CONS. NASC. BOTELHO - CURVELO/MG
MARIA DA SILVA REIS - CLAUDIO/MG
MARIA DAS DORES GANDRA MOREIRA - 
MONTES CLAROS/MG
MARIA DAS DORES M. OLAVO - CURVELO/MG
MARIA DE FÁTIMA ALVES SILVA - CURVELO/MG
MARIA DE LOURDE ROCHA - CURVELO/MG
MARIA DE PAULA BORGES - CONTAGEM/MG
MARIA DO CARMO SILVA - SETE LAGOAS/MG
MARIA ELZA MARIS ROCHA - CURVELO/MG
MARIA EMÍLIA COELHO DA C. - CURVELO/MG
MARIA GERALDA DE CASTRO F. - CURVELO/MG
MARIA GERALDA DE O. SILVA - CURVELO/MG
MARIA GERALDA RABELO SCHAPER - BELO 
HORIZONTE/MG
MARIA HELENA C. LEITE - CURVELO/MG
MARIA HILDA M. CORDEIRO - PARAOPEBA/MG
MARIA IOLE SILVA - CURVELO/MG
MARIA ISABEL O. F. - BELO HORIZONTE/MG
MARIA JOSÉ ALVES T. - VOLTA REDONDA/RJ
MARIA JOSÉ MOREIRA HECK - CURVELO/MG
MARIA JOSÉ P. PARIZIO - RIBEIRÃO PRETO/SP

MARIA JOSÉ P. R. SILVEIRA - CURVELO/MG
MARIA JOSÉ P. SILVEIRA RAMOS - CURVELO/MG
MARIA LUCIA MOURA S. - BELO HORIZONTE/MG
MARIA LUCIA RIBEIRO - CURVELO/MG
MARIA LUISA TEIXEIRA TAVARES - MARAVILHAS/MG
MARIA MADALENA DUTRA - CONS. LAFAETE/MG
MARIA MÁRCIA BARBOSA - JEQUERI/MG
MARIA RAIMUNDA F. - SETE LAGOAS/MG
MARIA RAQUEL SOARES R. - CURVELO/MG
MARIA TERESINHA P. - AMARANTINA/MG
MARIANE DA SILVA - CURVELO/MG
MARILEIA MENEZES - CURVELO/MG
MARILEIA MENEZES S. DUARTE - CURVELO/MG
MARILIA M. DE LIMA E SILVA - CURVELO/MG
MARLENE DAS GRAÇAS G. TORRES - CURVELO/MG
MARLI ALVES DINIZ - CURVELO/MG
MARLY AMARAL SILVA DE FONTGALAND - 
DESTERRO DO MELO/MG
MATILDES DA LUZ SIQUEIRA - CURVELO/MG
MIRIAN TEREZA GONÇALVES - CURVELO/MG
NATALIA ALVES MOREIRA - CURVELO/MG
NAZARÉ DINIZ OLIVEIRA - CURVELO/MG
NEUSA MARIA RIBEIRO - SERRA DA SAUDADE/MG
NILCE FERREIRA PITANGY TERRA - CURVELO/MG
NILTA ANÉZIA MONTEIRO SILVA - CURVELO/MG
NILZA DE SÁ RODRIGUES - CURVELO/MG
NIRCE MARIA DOS ANJOS - OURO PRETO/MG
NOÉ GON. DE SOUZA - PEDRO LEOPOLDO/MG
ONOFRE VANDERLEY RIBEIRO - SÃO PAULO/SP
PATRÍCIA LIMA OLIVEIRA - CURVELO/MG
RAMON PHILIPE MOREIRA M. - CURVELO/MG
RAPHAELA DE MIRANDA T. - PATOS DE MINAS/MG
REINALDO XAVIER GUIMARAES - CURVELO/MG
RICARDO GIANASI - LAGOA DA PRATA/MG
RITA H. DE CÁSSIA REIS - BELO HORIZONTE/MG
RODRIGO RIBEIRO TEIXEIRA - CURVELO/MG
ROGÉRIO MARQUES TEIXEIRA - CURVELO/MG
ROMERSON RONNE - BELO HORIZONTE/MG
ROSA HELENA MARTINS G. - CURVELO/MG
ROSA MARIA - DORES DO INDAIA/MG
SANDRA Mª DE FATIMA - DORES DO INDAIA/MG
SARAIVA MARTINS DOS SANTOS - CURVELO/MG
SEBASTIÃO SOARES FERREIRA - CURVELO/MG
SILVANA PEREIRA DINIZ - CURVELO/MG
SÍLVIA AP. DIAS DE O. PEREIRA - CURVELO/MG
SIMONE MOREIRA DE REZENDE - CURVELO/MG
SÔNIA ELENA TRINDADE - CURVELO/MG
SÔNIA GOMES DA SILVA - CURVELO/MG
TADEU ANDRÉ DOS SANTOS - CURVELO/MG
ULISSES GERALDO DA SILVA - BRASÍLIA/DF
VANESSA L. MENDONÇA - BELO HORIZONTE/MG
VERA LÚCIA - CURVELO/MG
VICENTE SOARES DE SOUZA - CURVELO/MG
WALTER ZACARIAS HEITOR - S. JOÃO DEL REY/MG
WANDERSON VARGAS - CURVELO/MG
WELTON DE JESUS MOURA - CURVELO/MG
XISTO LIANO DA CRUZ NETO - INIMUTABA/MG
ZÉLIA ARAÚJO B. FREITAS - 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

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 ______

AS

SOC
IAÇÃO                  DOS DEVO

TO
S

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

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!
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