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Os sinos são muito importantes 
numa Igreja. O seu ressoar nos desper-
ta para a oração de louvor a Deus e à 
Virgem Maria. Antes deles, as pessoas 
eram convocadas para os momentos 
litúrgicos com matracas e trombetas. 
Somente no século XV, que os monges 
passaram a usar os sinos para chama-
rem os fiéis para a oração. E a partir 
sec. XVIII, começou a tradição de aben-
çoar os sinos, dando-lhes o nome de 
um santo ou de um anjo.

Os missionários redentoristas che-
garam, em Curvelo, em 1906. Havia, 
na Igrejinha do Rosário um velho sino. 
Mas, como afirma o Pe. Alberto Vieira, 
no livro Curvelo do Padre Curvelo, de 
“tanto ser malhado pelos coroinhas, 
José Nazareno e o Benedito Canabra-
va, com um prego de fixar trilhos nos 

dormentes da E.F.C.B., aconteceu o ób-
vio. Acabou-se por rachar-se. Em seu 
lugar o Irmão Werenfrido dobrou um 
vergalhão de ferro em forma de triân-
gulo, que serviu de sino (dependurado 
num poste, em frente da Igrejinha) até 
o novo chegar”. 

Em 1917, chegou de São Paulo, o 
novo sino, que fora fundido pela firma 
“Ângelo Ângeli” no ano 1916. Rece-
beu o nome de São Geraldo, trazendo 
em alto-relevo a imagem do santo. 
Foi abençoado no dia 12 de agosto de 
1917, com grande festejo e com o ser-
mão do Cônego Rolim. 

Aproximadamente por trinta anos, 
o Sino São Geraldo ficou sozinho na 
majestosa torre da Basílica, até que em 
1946 chegaram os três sinos novos, 
feitos em Sorocaba (SP) pela empresa 

OS SINOS DA BASÍLICA DE SÃO GERALDO
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“Sinos Samassa”. Estes foram fabrica-
dos em 1945, cada um recebeu o um 
nome de consagração: São Geraldo, 
Santo Antônio e Santa Terezinha.

Acompanhemos o relato do missio-
nário redentorista, Pe. Alberto Vieira.: 
“Era tarde. À hora do “Angelus”. Um 
sábado, dia 20 de junho de 1946. Den-
tro de instantes ia fazer-se ouvir do alto 
da grande torre do Santuário o novo 
carrilhão saudando a Virgem Maria! O 
povo já sabia e aguardava o aconteci-
mento. O fogueteiro, também.

E eis que de repente o carrilhão 
começou a dobrar festivamente. Uma 
pequena multidão vibrava na praça, 
nos ares espoucavam foguetes e os 
morteiros abalavam a cidade, enquanto 
na sacristia, o nosso José Nazareno su-
ava pendurado na corda do sino grande 
lembrando o “Sineiro de Notre-Dame” 
de Paris.

Grande tarde. Tarde de inesquecível 
aquela para o povo de Curvelo. 

Desde então esses quatro sinos 
de admirável sonoridade compõem o 
maravilhoso carrilhão, que empresta 
às grandes solenidades da Basílica um 
realce todo especial”.

Portanto, são sinos preciosos, por-
tadores de uma linda história. Temos a 
responsabilidade de zelar pelos Sinos 
da única Basílica do mundo dedicada 
exclusivamente a São Geraldo Majela. 
Por isso, eles passam por uma pro-
funda restauração. Para esta reforma, 
várias peças e equipamentos vieram 
da Itália. A estrutura de sustentação 
que é de madeira, será de ferro. Nos 
últimos anos, os sinos funcionavam 
manualmente, agora, pelo sistema de 
automação. 

Expressamos nossos agradecimen-
tos aos devotos de São Geraldo que 
colaboram com este audacioso projeto 
de restauração dos sinos. Que São Ge-
raldo interceda por todos nós, para que 
continuemos cuidando zelosamente de 
sua casa, está linda Basílica, situada no 
coração de Minas Gerais.

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

de São Geraldo
Curvelo/MG
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Entre em contato concosco, envie sugestões, relatos de graças e também pedidos de oração. 
Sua participação é muito importante para nós!
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De família católica, Pe. Jesu Fer-
reira de Assis, C.SS.R. nasceu no dia 
16 de janeiro de 1931, em Caranaíba 
(MG). Entrou para o Juvenato Redento-
rista em Congonhas (MG) no dia 29 de 
janeiro de 1943. Iniciou o Noviciado em 
24 de janeiro de 1950, em Juiz de Fora 
(MG), cidade onde professou os votos 
de obediência, castidade e pobreza, em 
25 de janeiro de 1951. Foi ordenado 
sacerdote pela imposição das mãos de 
Dom Macedo, no dia 5 de fevereiro de 
1956.

Na Província do Rio, atuou como 
Conselheiro Provincial, Vigário Provin-
cial, reitor em diversas comunidades, 
formador, professor e coordenador de 
missões. Residiu nos seguintes luga-

res: Congonhas (1957-1959); Rio de 
Janeiro; Belo Horizonte (1960-61); 
Três Corações; Juiz de Fora - Congo-
nhas (1961-1968); Rio (1969); Mutum; 
(1970); Galiléia (1971); Vitória (1971-
1974); Belo Oriente (1974-1980); Co-
ronel Fabriciano (1981-1983); Mon-
tanha – ES; (1984); Grão Mogol - Rio 
(1985-86); Juiz de Fora (1987-91); 
Belo Horizonte (1992-1993); Concei-
ção do Castelo (1994-1996); Campos; 
(1997-99); Rio (2000-2002); Juiz de 
Fora (2003-2005); e Curvelo (2011-
2019).

Em setembro do ano passado, lan-
çou o livro “A mística do Reino”, uma 
coletânea de artigos do sacerdote, 
publicados em várias edições deste In-

HOMENAGEM AO PADRE ASSIS



5Informativo a Caminho com São Geraldo                                                                                                                            www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955  |      (38) 99845-4387

formativo. Os textos levavam o leitor a 
uma caminhada de conversão pessoal 
e consciente a Jesus. “É a linha inspira-
dora que perpassa todas as reflexões. 
Acentua-se o Reino de Deus como gra-
ça e tarefa”, afirmou.

Padre Assis faleceu aos 88 anos de 
idade (68 anos deles vividos na Con-
gregação Redentorista), no dia 27 de 
novembro, às 10h15, vítima de uma 
parada cardíaca, na cidade de Curve-
lo (MG), onde residia desde 2011. A 
Missa de Exéquias foi realizada no dia 
28/11, às 15h, na Basílica de São Ge-
raldo, seguida do sepultamento.

“Tudo são graças. Sou feliz por-
que tenho tudo para agradecer e 
pouco a pedir, a essa altura da vida. 
E esse pouco é tudo: perseverar. Fa-
ço-o numa prece à mãe vigilante, que 
sempre esteve comigo nas vitórias”. 
(Pe. Assis).

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

Jovem, seja você também um
Missionário Redentorista!

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

Pastoral Vocacional Redentorista
Minas, Rio e Espírito Santo

Pastoral Vocacional Redentorista
Minas, Rio e Espírito Santo

EU,
A VIOLA,
E DEUS.
com Pe. Paulinho, 
redentorista

Todo sábado
de 11 às 12h

Sintonize!

www.centrominasfm.com.br
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Cada ano, a Igreja se une ao misté-
rio de Jesus no deserto, durante qua-
renta dias – quaresma -, vivendo um 
tempo de penitência e austeridade, de 
conversão pessoal e social, especial-
mente pelo jejum, a esmola e a oração, 
conforme o Evangelho de Mateus (Mt 
6, 1-6.16-18), proclamado na Quar-
ta-feira de Cinzas, em preparação às 
festas pascais. São cinco domingos 
mais o Domingo de Ramos na Paixão 
do Senhor, que inicia a Semana San-
ta, também chamada Semana Maior. 
É este um tempo forte e privilegiado, 
em que fazemos nosso caminho para 
a Páscoa, renovando nossa fé e nossos 
compromissos batismais, cultivando a 
oração, o amor a Deus e a solidarieda-
de com os irmãos. Tal austeridade deve 
se manifestar no espaço celebrativo, 
nos gestos e símbolos, como também 
no canto, para depois salientar a ale-

gria da ressurreição, que transborda na 
Páscoa do Senhor:

A cor roxa, as cinzas e a cruz lem-
bram o caráter penitencial, de conver-
são;

O espaço celebrativo deve ser só-
brio, sem ornamentação nem flores no 
altar;

Não se recita nem se canta o “Gló-
ria”, assim como o “Aleluia”, que são 
aclamações jubilosas, marcadas pela 
festa e alegria, o que não combina com 
a Quaresma;

É tempo de favorecer o silêncio mu-
sical. Por isso, os instrumentos devem 
acompanhar os cantos de forma dis-
creta, somente para sustentar o can-
to… um teclado ou um violão apenas, 
silenciando os demais, para manifestar 
o caráter penitencial desse tempo. Sua 
função é apenas “prática”, na medida 
do necessário, para apoiar o canto;

– Cada tempo litúrgico tem seus 
cantos próprios; assim também a Qua-
resma. Cantos que expressem o con-
teúdo, os temas, a Palavra de Deus, 
enfim o aspecto do mistério pascal que 
celebramos. É preciso saber escolher 
bem os cantos, que acentuem a con-
versão, o perdão, a fraternidade e so-
lidariedade, a vida, a luz, inspirados no 
Evangelho do dia. Mas sempre com os 
horizontes voltados para a Páscoa de 
Jesus, mistério central que celebramos 
em nossas liturgias.

Cantar a quareSma e a Semana Santa

A LITURGIA NA VIDA
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Cantos tradicionais e que já es-
tão na memória do povo, devem fazer 
parte do repertório: Pecador, agora é 
tempo… O vosso coração de pedra… 
Prova de amor maior não há…

Não se cante o Abraço da Paz, que 
aliás nem faz parte do rito, mas valo-
rize-se o canto que acompanha a fra-
ção do pão, o “Cordeiro de Deus”, pois 
Jesus é o Cordeiro que tira o pecado 
do mundo. O “Senhor, tende piedade 
de nós” também seja valorizado, além 
das aclamações e pequenos refrãos 
orantes. O chamado canto final poderia 
ser omitido, deixando o povo sair em 
silêncio. Poderia ser outra também a 
resposta à Oração dos fiéis, que em 
geral é “Senhor, escutai a nossa pre-
ce”, como por exemplo: “Jesus, Filho 
de Deus, tem compaixão de nós!” além 
de outras, sugeridas pelo Missal Domi-
nical.

É importante intensificar o silên-
cio, criando um clima orante já antes 
do início da Celebração e ao longo da 
mesma. Sobretudo no Ato penitencial, 
na Oração da Coleta, entre as leituras, 
durante a Narrativa da Última Ceia, 
após a Comunhão…

A Quaresma desemboca na Semana 
Santa assim chamada, porque nela ce-
lebramos os momentos mais importan-
tes da nossa salvação: “Deus amou de 
tal forma o mundo, que entregou o seu 
Filho único… Tendo amado os seus, 
amou-os até o fim.” (Jo 3,16;13,1). 
Diz-nos Evair H. Michels, em seu livro 
“Pastoral da Música Litúrgica – Dicas 
Práticas”:

“Os ritos da Semana Santa devem 
ser realizados com particular solenida-
de, pois este tempo é o coração do ano 
litúrgico.”

Ir. Míria T. Kolling
Fonte: http://www.irmamiria.com.br

Tríduo e Festa de São Clemente
(200 anos de morte)

Tríduo e Festa de São Clemente
(200 anos de morte)

Organize sua romaria, 
traga sua família. 

Venha participar conosco deste 
grande momento de fé e devoção.

12 a 15
de Março
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Caríssimos irmãos e irmãs leitores 
de nosso informativo “A Caminho com 
São Geraldo”, neste mês iremos falar 
um pouco sobre o celibato ministerial. 
Contudo, antes de aprofundarmos de 
modo mais específico sobre este as-
sunto, devemos realizar uma pequena, 
mas essencial distinção: entre celibato 
e castidade.

A castidade é uma virtude para a 
qual todos os cristãos são chamados, 
e que está profundamente ligada à 
vivência da sexualidade. Como virtu-
de abrange todos os estados de vida 
e conduz à santidade através de uma 
vida santa. Assim, a partir de cada es-
tado de vida, o cristão vive sua sexua-
lidade a partir da fidelidade e da entre-
ga de vida, tendo em vistas os valores 
mais profundos do Reino, ou seja, a 
justiça e o amor. 

Vamos a dois rápidos exemplos: um 
jovem casal que se decide pela vida 
matrimonial, passará, através dos di-
versos momentos de sua relação, do 
namoro ao casamento, por um proces-
so de crescimento e de entrega gra-
dativa na fidelidade do amor. Em outro 
caso, um outro jovem que porventura 
venha a escolher a vida religiosa, fará 
um voto de castidade, não tendo uma 
relação exclusiva namorando ou ca-
sando, mas dedicando de modo espe-
cial sua vivência do amor à comunida-

de cristã, apontando os valores mais 
profundos de uma vida que se realiza 
como comunhão.

O celibato, ao seu posto, estan-
do ligando à virtude da castidade, diz 
respeito, por sua vez, à vivência do 
ministério ordenado, ou seja, aos bis-
pos, presbíteros e diáconos. O celibato, 
como disciplina, não é obrigatório em 
todas as igrejas particulares ligadas a 
Roma. Por exemplo, as igrejas de rito 
oriental e, mais recentemente, as co-
munidades reintegradas de origem an-
glicana não o retém como obrigatório, 
sendo comum ver mais frequentemen-
te padres celibatários que pertencem 
a comunidades religiosas e, por isso, 
fizeram voto de castidade.

A igreja de rito latino atualmente 
prevê o celibato como obrigatório, mas 
nem sempre foi assim. A primeira reco-
mendação sobre o celibato na história 
dos Concílios a encontramos no Concí-
lio de Elvira, no ano de 306, em seu câ-
non de 33. Contudo, será somente no 
século XI, no Concílio de Trullano que 
esta disciplina passará a ser obrigatória 
na tradição latina.

Embora atualmente exista a obri-
gatoriedade do celibato para o minis-
tério ordenado, ele não deve ser lido 
como mera obrigação, uma vez que ele 
sempre foi concebido como um dom, 
concedido por Deus como graça. O 

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ

CELIBATO MINISTERIAL
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Concílio Vaticano II, no número 16 de 
seu documento Presbyterorum Ordinis, 
aponta para dois elementos que refle-
tem a beleza do celibato: a imitação do 
estilo de vida de Cristo, casto pelo Rei-
no, e o celibato como o testemunho da 
realidade última e radical da vivência 
do amor como comunhão.

É importante frisar que o ministério 
celibatário ou a vida pautada no voto de 
castidade não se configura como uma 
forma mais importante de vida cristã, 
mas uma forma diversa que, como to-
das as demais no interior da variedade 
de dons e carismas do Corpo de Cristo 
que é a Igreja, é chamada a expressar 
a beleza da vida humana desenvolven-
do-se como Reinado de Deus. Reze-
mos por uma Igreja missionária e uma 
profunda cultura vocacional, a fim de 

que possam florescer formas de vida 
variadas que expressem a riqueza da 
presença de Deus junto à humanidade.

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 

Faça um dep�ito ou transferência:
Banco Bradesco. Agência: 1935-6  

Conta 570-3. CNPJ: 33.756.826/0002-15

Não fique de fora,
participe!

Não fique de fora,
participe!

Ajude-n� a restaurar � sin� da única Basílica 
dedicada �clusivamente a São Geraldo!

Caro(a) devoto(a),
Ajude-n� a restaurar � sin� da única Basílica 

dedicada �clusivamente a São Geraldo!

Caro(a) devoto(a),
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aColHemoS Com aleGrIa!
No dia 02 de fevereiro deste ano foi 

oficialmente constituída a Equipe Inter-
provincial das Missões Itinerantes, ou, 
como popularmente é conhecida, Mis-
sões Populares.

Meu nome é Pe. Denis Francisco, mineiro de coração. De família rural e 
trabalhadora nas lavouras de café, banana, milho e arroz. Aos 16 anos deixei 
minha família para entrar no Seminário Redentorista em Aparecida, SP. No 
ano de 2009 fiz o Noviciado Redentorista na cidade de Tietê, SP. Depois 
da profissão religiosa, realizei os estudos de Teologia no ITESP (Instituto 
Teológico São Paulo) na cidade de São Paulo. Neste tempo de estudos de 
Teologia, trabalhei em duas comunidades de favelas no bairro Heliópolis, na 
capital paulista e na comunidade Casa Grande, município de Diadema, SP. 
Concluído os estudos, fui trabalhar na pregação das Santas Missões Reden-
toristas, residindo em Tietê, SP. São 7 anos de Santas Missões. Hoje, com 
muita alegria, resido na comunidade redentorista São Geraldo (convento da 
Basílica de São Geraldo). Aqui, celebro missas e atendo o povo que nos pro-
cura, sempre alegre e motivado. Procuro nesta minha consagração a Deus 
e no meu ministério semear a “alegria do Evangelho” com espírito ardente.

Sou Pe. Alessandro Ferreira Moreira CSsR, natural da Barra-BA. Meus pais 
migraram para a cidade de Paratinga-BA, onde fui criado. Sou o terceiro 
filho de sete irmãos. Entrei na Congregação Redentorista no ano 2009, onde 
fiz a experiência do Aspirantado durante um ano em Bom Jesus da Lapa. 
Depois disso, fiz três anos do Postulantado em Salvador; um ano
de Noviciado em Campina Grande-PB, e três anos de Teologia na Comu-
nidade Vocacional Dom Muniz em Belo Horizonte, onde conclui os estudos 
acadêmicos. Fiz minha Profissão religiosa no dia 29.01.2014, e, fui ordena-
do diácono em 22.04.2018, ambas em Salvador. E, tornei-me sacerdote no 
dia 29.09.2018 na cidade de Paratinga-BA.
Trabalhei como membro na Equipe missionária Redentorista da Bahia du-
rante dois anos, residindo em Salvador. Após essa experiência, fui convidado 
para fazer parte da nova equipe missionária de reestruturação das unidades 
BA, RJ e SP na cidade de Curvelo-MG.

Sou o Pe. Sebastião Fernandes Daniel, C.Ss.R. Natural de Paraisópolis, MG. 
Nascido aos 30 de junho de 1969. Sou o primeiro dos seis filhos de, Sebastião 
Mateus dos Santos e Maria Antônia dos Santos.
Ingressei na Congregação do Santíssimo Redentor, na Província de São Paulo, 
no dia 01 de fevereiro de 2000. No dia 23 de janeiro de 2005, fiz a Profissão 
Religiosa. Fui ordenado Diácono, no dia 07 de fevereiro de 2009, e no dia 01 
de agosto de 2009,  ordenado Sacerdote. Trabalhei como formador, dois anos 
no Seminário Propedêutico, em Santa Bárbara d’ Oeste, SP, e quatro anos no 
Seminário de Filosofia, em Campinas, SP. Dois anos de Vigário Paroquial e 
dois anos como Pároco, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Aparecida, 
SP. No ano de 2019, morei em Araraquara, SP, fazendo  parte da Equipe Mis-
sionária. No dia 30 de janeiro de 2020, cheguei com alegria e esperança, na 
Comunidade Redentorista de Curvelo, para compor a Equipe Missionária e nos 
intervalos de Missão, ajudar na Basílica de São Geraldo Magela. 

A Equipe Missionária é constituída 
pelo Pe. Denis, C.SS.R., Pe. Sebastião, 
C.SS.R., Pe. Alessandro, C.SS.R. e Ir. 
José Domingos, C.SS.R., que já residia 
na Basílica.

Pe. Denis, C.SS.R.

Pe. Alessandro, C.SS.R.

Pe. Sebastião, C.SS.R.
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

Desde pequeno, Geraldo aprendera 
na escola familiar como ser um bom 
cristão: o amor à oração e ao sacrifício. 
Crescendo e desenvolvendo sua espiri-
tualidade, sua íntima comunhão com o 
Senhor, o levava a sempre querer “fazer 
a vontade de Deus, quando ele quer, 
quando quiser”.
A profunda ligação com Deus, faz Ge-
raldo enxergar e amar o próximo como 
imagem e semelhança de Deus: ele fez 
de sua vida um sinal de esperança em 
meio a tantas situações de morte, misé-
ria e ignorância da sua época.
Com esse testemunho de vida, São Ge-
raldo é permanentemente uma luz para 
minha vocação, guiando os passos que 
devo seguir para ser um irmão reden-
torista fiel ao chamado de Deus para 
exercer a minha missão junto aos mais 
necessitados. Que o amor à oração e o 
zelo apostólico de São Geraldo continue 
encantando a vida de tantos jovens que 
desejam seguir os passos do Redentor.

Ir. Natanael de Melo, C.SS.R. 
(Vice Província Redentorista 

de Fortaleza)

São Geraldo, o amigo dos pobres e 
também meu e seu amigo. Ele repre-
senta para minha vocação o modelo 
da santidade, ensinando-me como 
tornar-me um redentorista nato, 
seguindo os ideais de Santo Afonso 
nosso pai e fundador. Sendo assim, 
todos os dias, dirijo minhas preces 
ao meu santo amigo, na confiança 
de que ele me ouve e intercede por 
mim junto a Deus.Portanto, jamais 
deixe de confiar e pedir a interces-
são de nosso amigo celeste, pois, 
junto de Jesus, Geraldo, o irmão 
dos pobres, está sempre a pedir por 
nossas necessidades temporais e 
espirituais. 

Isaac Wemerson Gomes 
Seminarista da Comunidade Vocacional 

Santo Afonso - Juíz de Fora/MG

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

Envie sua resposta para:
www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas
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ENTREVISTA
Qual a importância da nova Centrominas 
para a Arquidiocese, com suas Paróquias 
e Santuários?

Pe. Ruy:v A Nova Centrominas, a Rádio do 
seu coração, é uma emissora aqui da ci-
dade de Curvelo, e que está, desde o dia 
20 de janeiro de 2020, sob a direção da 
Arquidiocese de Diamantina. Sua impor-
tância para toda nossa Arquidiocese, na 
abrangência de suas várias paróquias e 
santuários, é que, com tal meio de comu-
nicação, conseguimos chegar às inúmeras 
famílias para deixarmos uma palavra de fé 
e esperança com uma programação musi-
cal, de entretenimento, informação e evan-
gelização com ética cristã.

Quais os programas religiosos são apre-
sentados nesta emissora?

Pe. Ruy: O diferencial na nova programação 
está em oferecermos em horas específicas 
do dia momentos de fé, oração e reflexão, 
como: Oração da manhã comigo, Pe. Ruy às 
06h; A palavra para o dia com Pe. Jacson 
às 09h; A voz do Arcebispo com nosso Dom 
Darci José às 12h, que volta ás 18h com o 
momento mariano a hora do Angelus; Nos 
trilhos da misericórdia às 14h45 com o Pe. 
Douglas; todos os sábados estaremos jun-
tos com o Pe. Paulo Moraes C.SS.R  às 11h 
com o programa Eu, a Viola e Deus, e às 
18h. Ainda dentro da programação, na ma-
drugada, estaremos linkados com A Mãe 
Aparecida, direto do Santuário Nacional de 
00h ás 05h da manhã, com destaque para 
a oração do santo terço às 04h. Contamos 
ainda com o momento maior de nossa fé 
que é a celebração da Santa Missa, trans-
mitida diretamente da Paróquia de Santo 
Antônio no Domingo às 7h da manhã e to-
das as quartas-feiras às 19h, a Missa com 
Novena do Pai Eterno, bem como todas as 

segundas-feiras às 19h direto do Santuário 
Basílica de São Geraldo, a Missa de São 
Geraldo.

Como os leitores que residem em outras 
regiões podem sintonizar a rádio Centro-
minas?

Pe. Ruy: Para você que não mora na ci-
dade de Curvelo e nem nas proximidades 
da região central, onde não há o alcance 
do sinal das ondas da 94.3, você pode nos 
acompanhar pelo aplicativo no seu celular, 
baixando pelo Play store ou Apple store, 
que estará disponível a partir do dia 20 de 
fevereiro próximo, totalmente reconfigura-
do e conectado com todas as plataformas 
digitais.

Sua mensagem aos leitores do “A Cami-
nho com São Geraldo”:

Pe. Ruy: A você caro leitor do informativo 
A Caminho com São Geraldo deixo minha 
bênção sacerdotal, extensiva a toda sua 
família, por intercessão de São Geraldo, 
protetor da nossa amada Curvelo. Sintonize 
conosco na Centrominas, a Rádio do seu 
coração, e viva momentos de alegria com 
boas músicas e uma programação feita es-
pecialmente para você.

Pe. Ruy - Diretor Geral
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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, 60 - Centro 
Curvelo/MG - CEP: 35790-000
(38) 3721-7955 |     99845-4387

Desde a infância sou devota de São Geraldo. Inicialmente seguindo os passos dos meus pais, 
que sempre conduziram a nossa família nos caminhos da fé. A minha vida pessoal também foi 
abençoada por Deus que me concedeu conhecer uma pessoa maravilhosa e especial com quem 
me casei. 

Com os anos dedicados aos estudos, o nosso matrimônio aconteceu mais tardiamente. Assim, 
logo que decidimos por ter um filho, foram solicitados exames para investigar minha condição de 
saúde. Os resultados foram promissores pois, apesar da idade, estava tudo aparentemente normal 
com minha função reprodutiva e com a de meu esposo também. A partir desse momento, todos 
os meses a ansiedade crescia na espera de um resultado positivo, no entanto, nenhum sinal ou 
sintoma sugestivo de gravidez aparecia. Foi uma corrida contra o tempo, e, devido à minha idade, 
se em sete meses não conseguisse engravidar, seria indicado um tratamento medicamentoso para 
estimular a minha ovulação. Assim no quinto mês, o esperado sinal de uma gravidez aconteceu. 
Fui muito entusiasmada, logo cedo, realizar o exame de ultrassonografia. Por coincidência ou não, 
a clínica era próxima da Basílica de São Geraldo. Entretanto, a alegria tornou-se frustração quando 
o médico disse não haver sinal de gravidez. Me retirei da clínica muito triste e desmotivada, por 
achar que a minha idade já estivesse avançada para ser mãe. Com o exame negativo em mãos, 
fui para a Basílica para assistir a Santa Missa que iniciava. Nem conseguia me concentrar direito 
olhando para aquele exame. E foi com ele nas mãos que fiz uma prece a São Geraldo, pedindo a 
Sua intercessão junto ao Pai para que eu conseguisse engravidar naturalmente e que eu tivesse 
em mãos um resultado bem diferente daquele. Assim passaram-se os dias e no próximo mês 
(sexto mês) tive outro sinal sugestivo de gravidez. Voltei ao médico desanimada para realização 
de nova ultrassonografia e quão grande foi a minha surpresa em saber que, desta vez, a gravidez 
foi confirmada. Sinto que Deus, em sua infinita bondade por mim, naquele momento em que meu 

coração estava triste, teve compaixão de mim e, por intermédio de São Geraldo, seu amigo, 
me concedeu essa benção em minha vida, ser mãe. Espero retribuir a Deus e a São Geraldo 
essa graça alcançada, dando o melhor de mim para educar minha filha nos caminhos da fé 

e estimulá-la a cultivar e a propagar a devoção a São Geraldo. 
Obrigada São Geraldo! Sua devota, Cristiane Perácio Bastos.
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Adalton Geraldo de F. - Belo Horizonte/MG
Adelmo Claudio - Curvelo/MG
Adilson Moreira da Silva - Curvelo/MG
Adriano Fernandes Carvalho - São Josédos 
Campos/SP
Agnes Geralda dos S. Félix - Curvelo/MG
Alaide R. dos Santos - Curvelo/MG
Alair Maria R. Sampaio - Curvelo/MG
Alcione Alves Santos - Curvelo/MG
Alisson Matoso da Silva - Curvelo/MG
Ana Lívia Pinto Louzada - Curvelo/MG
Ana Luiza Santos M. - Curvelo/MG
Ana Paula V. da Silva - Curvelo/MG
Angélica Ascendino - Curvelo/MG
Antônio Eustáquio da F. - Curvelo/MG
Antônio Eustáquio de Almeida Costa - Rio 
Piracicaba/MG
Antônio José dos S. Jr. - Curvelo/MG
Antônio Menezes Araújo - Curvelo/MG
Antônio Moril de Oliveira - Curvelo/MG
Ap. Leite Pereira T. - Belo Horizonte/MG
Bina Vita de Ávila - Curvelo/MG
Carlos Roberto Firmo - Curvelo/MG
Carlos Roberto Firmo - Sete Lagoas/MG
Carolina Sena - Curvelo/MG
Célio César B. - Belo Horizonte/MG
Claudia Arrieiro - Curvelo/MG
Claudia Liboreiro - Curvelo/MG
Claudinei F. Lima - Curvelo/MG
Claudinéia J. da Rocha - 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 Pereira - Curvelo/MG
Edson Pereira Borges - Curvelo/MG
Edvania Araújo Santana - Curvelo/MG
Elaine Silva Duarte - Curvelo/MG
Elenice de Souza Oliveira - Curvelo/MG

Elias Maria da Silva Marco - Curvelo/MG
Elison Donizete da C. G. - Curvelo/MG
Elza Maria R. da S. - Dores de Indaiá/MG
Emerson Vargas Vieira - Curvelo/MG
Eunice de Moura Matoso - Curvelo/MG
Evilázia Neves da R. C. - Lambari/MG
Fabiana Mascarenhas - Curvelo/MG
Fabiana Moreira Abreu - Maravilhas/MG
Fernando Garcia A. - Córrego Danta/MG
Flavio Pereira da Silva - Curvelo/MG
Francisco Assis S. - Curvelo/MG
Gabriela Soares da S. de - Curvelo/MG
Genita Silvério Ribeiro - Curvelo/MG
Geralda Helena da Silva - São Gonçalo do 
Pará/MG
Geralda Maria C. A. - Itamarandiba/MG
Geraldina Coutinho de A. - Curvelo/MG
Geraldino Jose das Neves - Curvelo/MG
Geraldo Alves Rodrigues - Curvelo/MG
Geraldo Magela de A. S. - Curvelo/MG
Gilca Carneiro de Almeida - Januária/MG
Giliarde Helvécio G. Dias - Curvelo/MG
Gilmara Ângela M. Flaviano - Sabará/MG
Gilmara R. de Menezes - Curvelo/MG
Guilherme Nunes Dias - Curvelo/MG
Heitor Rodrigues Santana - Curvelo/MG
Helena M. Santos Chaves - Gouveia/MG
Helvécio Jose 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
Jaci Fernando Viveiros - Curvelo/MG
Jairo César Lopes de S. - Curvelo/MG
Jane de Fátima R. Costa - Curvelo/MG
Jéssica M. Brandao - Curvelo/MG
João da Cruz Prates - Curvelo/MG
João Damasceno S. - Santa Luzia/MG
João José P. dos Santos - Curvelo/MG
João Lages de Freitas - Contagem/MG
João Rodrigues de Araújo - Curvelo/MG
José Celestino Ribeiro - Curvelo/MG
José Cláudio Louzada - Curvelo/MG
José Gomes - Curvelo/MG
José Luiz França Carvalho - Curvelo/MG

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Março!
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Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Março!

José Ricardo A. França - Curvelo/MG
Joselita F. de Carvalho - Pirapora/MG
Jovito L. da Silva - Tomaz Gonzaga /MG
Júlio Marcos Abo-Ganem - Curvelo/MG
Karine Marcelino de O. - Curvelo/MG
Kenedy de Almeida Pereira - Niterói/RJ
Laurita Luzia da Cruz C. - Curvelo/MG
Leidiane Mariz Rocha - Curvelo/MG
Letícia 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 Jesuína Gonçalves - Curvelo/MG
Luma Mary A. de Souza - São Paulo/SP
Marcelo Fernandes Coelho - Curvelo/MG
Marcelo Mendes de Assis - Curvelo/MG
Marcio Ribas - Curvelo/MG
Margarida S. de Souza - Belo Horizonte/MG
Maria América de M. Mariz - Curvelo/MG
Maria Ap. Ribeiro da Silva - Curvelo/MG
Maria Carmem Silva S. - Curvelo/MG
Maria da C. Esteves Vieira - Curvelo/MG
Maria da C. Pereira - Curvelo/MG
Maria da C. Teixeira - Santa Barbara/MG
Maria da C. N. Botelho - Curvelo/MG
Maria da C. Nasc. Botelho - Curvelo/MG
Maria da Silva Reis - Cláudio/MG
Maria das Dores G. M. - Montes Claros/MG
Maria das Dores M. Olavo - Curvelo/MG
Maria de F. Alves Silva - Curvelo/MG
Maria do Carmo Silva - Sete Lagoas/MG
Maria Geralda de Castro F. - Curvelo/MG
Maria Geralda de O. Silva - Curvelo/MG
Maria G. R. Schaper - Belo Horizonte/MG
Maria Helena de C. Leite - Curvelo/MG
Maria Hilda M. Cordeiro - Paraopeba/MG
Maria Iole Silva - Curvelo/MG
Maria José Moreira Heck - Curvelo/MG
Maria José P. Parizio - Ribeirão Preto/SP
Maria José P. R. Silveira - Curvelo/MG
Maria Lucia M. S. - Belo Horizonte/MG
Maria Lucia Ribeiro - Curvelo/MG
Maria Luísa T. Tavares - Maravilhas/MG
Maria M. Dutra - Conselheiro Lafaiete/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
Mariléia Menezes S. Duarte - Curvelo/MG
Marilia M. de Lima e Silva - Curvelo/MG
Marlene das Graças G. T. - Curvelo/MG
Marli Alves Diniz - Curvelo/MG
Marly Amaral Silva de Fontgaland - 
Desterro do Melo/MG
Matildes da Luz Siqueira - Curvelo/MG
Millene G. de Castro - Carmo do Paraíba/MG
Mirian Tereza Gonçalves - Curvelo/MG
Natalia Alves Moreira - Curvelo/MG
Nazaré Diniz Oliveira - Curvelo/MG
Nilce Ferreira Pitangy Terra - Curvelo/MG
Nilta Anézia Monteiro Silva - Curvelo/MG
Nilza de Sá Rodrigues - Curvelo/MG
Noé G. de Souza - Pedro Leopoldo/MG
Onofre Vanderley Ribeiro - São Paulo/SP
Patrícia Lima Oliveira - Curvelo/MG
Ramon Phillipe M. Matos - Curvelo/MG
Raphaela de Miranda T. - Patos de Minas/MG
Reinaldo Xavier Guimaraes - Curvelo/MG
Ricardo Gianasi - Lagoa da Prata/MG
Rodrigo Ribeiro Teixeira - Curvelo/MG
Rogério Marques Teixeira - Curvelo/MG
Romerson/Ronne - Curvelo/MG
Rosa Helena Martins G. - Curvelo/MG
Rosa Maria - Dores do Indaiá/MG
Rosa Maria Pagani - Colatina/ES
Sandra Maria de F. - Dores do Indaiá/MG
Saraiva Martins dos Santos - Curvelo/MG
Sebastião Soares Ferreira - Curvelo/MG
Silvia Ap. Dias de O. Pereira - Curvelo/MG
Simone Moreira Rezende S. - Curvelo/MG
Solange Sueli Mota F. Moura - Curvelo/MG
Sônia Elena Trindade - Curvelo/MG
Sônia Gomes da Silva - Curvelo/MG
Tadeu André dos Santos - Curvelo/MG
Vera Lucia - Curvelo/MG
Vicente Soares de Souza - Curvelo/MG
Walter Zacarias Heitor - São J. Del Rey/MG
Wanderson Vargas - Curvelo/MG
Xisto Liano da Cruz Neto - Inimutaba/MG
Zélia Araújo B. Freitas - Curvelo/MG



CONQUISTE UM AMIGO PARA SÃO GERALDO
e nos ajude a manter esta obra! Convide um amigo ou familiar para fazer parte da 

Associação dos Devotos de São Geraldo. Sua Contribuição é muito importante!
Que São Geraldo interceda a Deus por você e sua Família!

Nome: _______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________
____________________ Cidade: _________________ Estado: __________ 
CEP: _______________ CPF: ______________ Telefone: ______________ 
E-mail: _______________________________________________________
Valor que deseja contribuir:     R$ 10,00       R$ 20,00      R$ 50,00    
     Outro valor acima de R$ 50,00 ______

BASÍLICA DE SÃO GERALDO
PRAÇA DO SANTUÁRIO, N° 60 - CURVELO/MG - CEP: 35.790-393
TELEFONE: (38) 3721-7955 | E-MAIL: BASILICASAOGERALDO@HOTMAIL.COM
WHATSAPP: (38) 99845-4387

www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo

Segunda-feira: 07h, 12, 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, 17h e 19h
Assista em: www.basilicasaogeraldo.org.br/missas

Expediente da Basílica:
Horários de missa:

Secretaria e Loja
Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h

Confissões:

Adoração e Bênção do Santíssimo Sacramento

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

Toda quinta-feira às 18h30


