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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

Caro amigo e amiga, devotos de São Ge-
raldo e leitores do nosso A Caminho com 
São Geraldo, partilhamos com vocês os 
textos de nossos colaboradores Padres 
Assis, Edson e do Frater Rodrigo. E como 
está chegando o momento de mais um 
grande tempo de Fé e Devoção, a Oita-
va de São Geraldo 2018 e faço a todos 
um convite especial: venham conhecer, 
contemplar e rezar os sinais que fizeram 
o pequeno e simples Geraldo Magela se 
apaixonar pelo Santíssimo Redentor. 
Nesta edição, disponibilizamos a progra-
mação de nossa Oitava e recordo ainda 
que transmitiremos todas missas da noite 
(19 horas) via nosso Facebook. 
Deus o abençoe e não se esqueça, São 
Geraldo está constantemente a interce-
der pelos pequenos e simples!  

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R 
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Anos atrás, alguém se expressou 
assim a respeito do “Laicato”, por não 
usar de todas as suas potencialidades 
e possibilidades, na sua insubstituível 
missão: o Reino de Deus. O compro-
misso missionário provém da missão 
recebida de Jesus no batismo. Missão 
divina: O pai envia o Filho, o Filho envia 
o discípulo, o Pai e o Filho comunicam 
o Espírito Santo. O discípulo é missio-
nário, mesmo quando disperso por este 
mundo, embora (Vat II) não se trata de 
concessão eclesiástica.

Fica a pergunta: Porque os passos 
do laicato são tão lentos e medrosos? 
... Del Prete (secretário geral da Ponti-

fícia União Missionária) dá três motivos 
principais: 

1- O cuidado pastoral orientado 
quase exclusivamente para a cateque-
se e a sacramentalização. 

2- O método pastoral, que oferece 
respostas obsoletas às novas indaga-
ções religiosas.

3- A tendência de se fazer da reli-
gião uma área de lazer, onde aliviar o 
peso do monótono quotidiano da vida, 
refugiando-se em espiritualidades sen-
timentais e inseguras. A tendência é a 
Igreja girar em redor de si mesma...

Aprofundando a pergunta “Por quê 
essa tendência?... É pela auto defe-

“JeSuS não foi principalmente meStre de alGum “credo” verdadeiro, 
nem de alGuma moral reta. foi, anteS, meStre de um eStilo de vida 
no amor, concretamente meStre de um caminho de tranSformação.”

UM GIGANTE ADORMECIDO.

(marcuS BorG)
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sa do grupo religioso, preservação da 
ortodoxia da doutrina, instabilidade 
financeira, medo da profecia... Com-
preende-se... Mas, o primordial, in-
dispensável, é promover a experiência 
pessoal, existencial do batizado com a 
pessoa de Jesus; Jesus vai impulsioná-
-lo para a missão.

Constituem a essência dessa mis-
são: - “Por-se a caminho”... testemu-
nhar e promover os valores do Reino... 
“ – Cuidar dos sofredores (pobres, 
doentes, etc.)... no exercício de miseri-
córdia como princípio básico da vida e 
da missão... _ “Levar a paz de Deus”... 

fruto de amor à vida, à luz de Espíri-
to Santo, na alegria de filhos amados 
de Deus e solidários no amor entre ir-
mãos”. 

Pe. Jésu Assis, C.Ss.R.

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



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

A REDESCOBERTA DO AMOR E 
A DIREÇÃO ESPIRITUAL

MATÉRIA ESPECIAL

Caros leitores, partilho com vocês nosso último passo na Reflexão sobre 
a Orientação espiritual. Portanto, se possível for, antes de ler o artigo de 
agora, retome a leituras dos artigos dos meses de junho e julho. Espero 

que você descubra o quanto Deus quer estar próximo de você, e que Ele nos 
oferece o mais belo dos convites para, de modo íntimo e corajoso nos abrirmos 
a sua graça.

Se Santo Afonso luta contra as cor-
rentes rigoristas que ignoram a experi-
ência amorosa de Deus, podemos pro-
por no acompanhamento espiritual os 
caminhos que nossa Igreja sugere, ten-
do sempre como base o amor a Jesus 
Cristo, base da existência cristã. Con-
siderando a importância das virtudes 
teologais, o cultivo da fé, da esperança 
e da caridade (amor), Afonso acentua o 
amor caminho que nos leve às mesmas 
virtudes. Maior virtude é esperar e al-
cançar de Cristo aquilo que almejamos. 
Na orientação espiritual, a tarefa prin-
cipal do orientador é ajudar o orientan-
do a entrar nesse caminho de amor, a 
descobri-lo em sua vida e fazer dele o 
valor supremo de sua existência. Uma 
orientação espiritual segundo Santo 
Afonso se centrará no amor. “O homem 
que ama compreende que o céu tam-
bém se constrói aqui. Se esperamos ir 
amá-lo (Deus) no céu, devemos sempre 
mais amá-lo enquanto podemos neste 
mundo. Amando poderemos desejar 
ser todo dEle e Ele todo nosso por toda 

a eternidade”. (AFONSO, A prática de 
amor a Jesus Cristo, p. 204-216).

Como vimos, há um ‘ainda não’ 
que marca nossa existência. Os sacra-
mentos e a oração possibilitam o ‘já’ 
de nossa conformidade com Cristo. A 
orientação espiritual ajuda nesse pro-
cesso. São meios que nos ajudam a 
alcançar a plenitude do amor de Deus 
nós revelada e dada em Jesus Cristo. 
Nos sacramentos e na oração somos 
saciados pela graça amorosa de Deus. 
Estes nos fazem estar em união com a 
própria essência do amor.  O orienta-
dor espiritual terá a importante missão 
de ajudar seu orientando a aprofundar 
seu relacionamento com Deus na ora-
ção e a redescobrir a vida sacramental, 
lugar privilegiado da graça, mormente 
a eucaristia, que para Santo Afonso é 
a permanência do amor de Deus ma-
nifestado no calvário. Um amor sempre 
à nossa disposição no sacramento da 
eucaristia. 

Em 1Cor 13, Paulo nos fala: “atu-
almente permanecem estas três: a fé, 
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a esperança, o amor. Mas a maior de-
las é o amor”.  Sim, o amor é a virtude 
maior que temos e foi puramente por 
amor que o Verbo se encarnou, sofreu a 
paixão e se fez pão por nós todos. Mas 
para chegarmos a tal virtude, fica-nos a 
tarefa de sempre e cotidianamente pra-
ticarmos e cuidarmos do amor. 

Pela orientação espiritual, nós nos 
lançamos na prática de amor a Jesus 
Cristo e descobrimos que ao cuidarmos 
bem de nossa vida espiritual e ao mes-
mo tempo ajudarmos para que outros 
também o façam, faremos o caminho 
da intimidade com Deus, sempre cons-
cientes de que seremos levados ao en-
contro de duas realidades “o eu orante 
e o Tu de Deus”. 

Abertos a graça do Espírito, entende-
remos a ajuda que orientadores podem 
oferecer, assim como Afonso, para que 
outros desenvolvam melhor sua relação 
com Deus. A ternura e o zelo, a compai-
xão e a bondade, levam-nos à busca da 
união perfeita com o amor dos amores, 
que tem como propriedade sua se dar a 
nós para dar sentido à nossa vida e nos 
levar a fazer da nossa vida um serviço 
aos irmãos. Nele descobrimos que tam-
bém podemos ser infinitamente amoro-
sos e que nossa liberdade para amar é 
liberdade dada. O amor de Deus liberta 
nossa liberdade do egoísmo e nos faz 
sair de nós mesmos. Nesse sentido, a 
orientação espiritual não centra o oran-
te só em sua relação com Deus, mas o 
leva a descobrir a necessidade de amar 

Cristo nos irmãos. A consequência de 
uma orientação bem-feita é ajudar a 
redescobrir a relação com as pessoas 
numa dimensão de solidariedade. 

Afonso, a partir de suas experiências 
leva-nos a perceber que também nós 
podemos fazer a experiência do amor 
que transforma nossa vida e lhe dá um 
novo sentido. E a orientação espiritual 
nada mais é do que um serviço a essa 
experiência. Em nossos dias, muitos são 
os que buscam descobrir caminhos que 
possibilitem uma experiência de Deus 
em e com Jesus Cristo. Por se tratar 
de um caminho de orientação espiritu-
al, valido é saber que no exercício da 
orientação espiritual, fundamental é a 
busca de entrar no mistério de Deus em 
Cristo ao qual nos capacitou o Espírito 
Santo. O pano de fundo a solidificar a 
base de nossas relações com Deus é a 
própria ação de Deus em nossas vidas, 
o que só pode ser descoberto numa 
atenção à presença de Deus em nós, 
que supõe oração e é discernida pela 
orientação espiritual.                       

Buscando fazer esta passagem de 
Santo Afonso para o momento atual, en-
tendemos que a busca de nosso autor 
é que seus leitores enveredem-trilhem 
a via do desejo. Desejo de Deus, que 
habita o ser humano e reclama atenção. 
E a orientação espiritual deve levar em 
conta nosso desejo mais profundo de 
uma comunhão permanente com Deus 
em Cristo. Em seus atos de amor, o ser 
humano deve buscar acima de tudo ex-
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pressar sua ‘memória agradecida’ pela 
presença de Deus nele através do Espí-
rito que o configura a Cristo. Daí nasce 
o afeto para com Jesus Cristo. 

Ao escrever para os seus, de ma-
neira afetivamente simples, Afonso 
sabe que o povo humilde não é capaz 
de compreender a linguagem difícil da 
teologia elaborada e acadêmica. Vemos 
em seu Livro “A prática de amor a Jesus 
Cristo” que a linguagem afetiva é logo 
entendida pelo povo que absorve rapi-
damente o conteúdo sentimental da fé 
cristã, sobretudo sua doutrina sobre a 
oração afetiva. A orientação espiritual é 
um serviço a todos aqueles que querem 
entrar numa relação mais intensa com 
Deus através de um afeto profundo e 
verdadeiro.  

Dalton Barros de Almeida, missio-
nário redentorista, falando sobre a obra 
aqui estudada, dá-nos esta bela defini-
ção que pode ser tomada como propos-
ta espiritual que ilumina a orientação 
espiritual: “Ao olharmos para a vida de 
nosso escritor, percebemos como o Eros 
fervilhava em seu interior como busca 
incansável em sua ascensão para Deus; 
como Eros renovava seu vigor e seu zelo 
pastoral. É o Eros que vence em Afonso 
a tendência tão humana de acomoda-
ção à Lei do menor esforço. Justamente 
por ter vivido marcado por este amor, 
é que seus atos e sua vida se configu-
ram sem espaço para a mediocridade. 
Aliando Eros e Ágape, Santo Afonso se 
faz um ser apaixonado, abrasado, in-

cansável e totalmente voltado para os 
pobres de sua época. Ele se propõe não 
perder tempo. O dinamismo do amor 
de Deus, correndo em sua vida (Ágape) 
faz de nosso escritor um apaixonado e 
orientado para algo concreto, onde o 
cotidiano de suas ações e pensamentos 
em relação a Deus e ao próximo se tra-
duzem em afetuosidade”. (ALMEIDA, D. 
B., Proposta espiritual de Santo Afonso, 
Juiz de Fora, 1991, Pro – manuscrito).        

Afeto e ação seguem juntos e Afon-
so apresenta Jesus e o mistério da re-
denção como dom e graça para todos 
nós. Na arte de amar cristicamente, 
as dimensões afetivas e efetivas se 
conjugam. O Deus que nos ama, pede 
nosso amor e se oferece como alian-
ça para uma vida mais plena. O cristão 
responde com amor afetuoso, amando 
também o próximo; aqui amor é serviço 
para o crescimento. O amor é a respos-
ta que podemos dar ao amor que nos 
foi oferecido. A prática de amor a Jesus 
Cristo é o amor Ágape sem deixar de 
sentir que nossa vida é também Eros. 
A vida cristã é impulsionada pelo amor 
Ágape, pois é como podemos ver na 
Encíclica de Bento XVI, o amor pratica-
do como exercício que nos faz esperar 
não uma retribuição, mas apenas nos 
faz fundamentar amorosamente nossa 
vida em Deus, como seres predispostos 
a amar, pois “Deus ama o homem. (...) 
ama, e este amor pode ser qualificado 
sem dúvida como Eros, que, no entanto, 
é totalmente Ágape também” (BENTO 
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XVI, Deus caritas est, n. 9). Com isto, 
o amor de que trata Afonso não é pu-
ramente espiritual, mas amor que en-
volve Eros, na medida em que envolve 
os afetos, os sentimentos e os desejos. 
E tudo isto deve emergir na orientação 
espiritual, que tende a contribuir para 
o equilíbrio do orientando, em visa de 
uma vivência eclesial bem mais consis-
tente. 

A experiência cristã de Afonso passa 
pela insistência na descoberta do amor 
como a maior das virtudes que pode-
mos cultivar na atualidade.  A orientação 
espiritual como caminho da prática de 
amor a Jesus Cristo leva-nos, portan-
to, a alegrar-nos com os sinais de Deus 
em nossa Vida e se assim nos abrirmos, 
veremos a mesma graça acontecendo 
em nossa vida. 

Portanto, o verdadeiro amor a Deus 
e aos irmãos, tratado por Afonso (prá-
tica de amor a Jesus Cristo), deve ser 
fomentado pelo exercício da orienta-
ção espiritual. Existe uma comunicação 
amorosa de Deus que a pessoa deve 
descobrir. Em Jesus temos a revela-
ção do amor do Pai, ou seja, em Jesus, 
Deus revela o seu verdadeiro rosto: o 
amor. Este só pode ser entendido se 
levado em conta sua fundamentação 
‘cristológica-sacramental’ da experi-
ência do amor cotidiano que é nossa 
resposta cuidadosa, amorosa, para com 
a revelação de Deus em Jesus.  Em úl-
tima instância, como aprendemos do 
evangelho, a vida cristã se resume na 

comunhão com Deus em Cristo possi-
bilitada pelo Espírito, comunhão que se 
desdobra existencialmente na fraterni-
dade vivida.  Eis a vocação cristã, a ser-
viço da qual está a orientação espiritual. 
Na verdade, ajudar o cristão que busca 
a orientação espiritual a descobrir o 
amor de Deus manifestado em Cristo 
para que o ponha em prática, amando 
a Deus que é Trindade e aos irmãos, 
resume o serviço eclesial da orientação 
espiritual. 

Meus diletos, concluímos assim, 
nossa partilha. Olhando a vida de São 
Geraldo, podemos ter uma certeza: 
Deus esteve sempre com ele e nosso 
querido padroeiro soube ajudar as pes-
soas a estarem com Deus. Ele mesmo 
esteve também sempre com Deus! Si-
gamos pois na audaciosa procura em 
fazer um caminho de intimidade com 
Deus e claro, na vivencia de uma es-
piritualidade de entrega, redescobrir o 
quanto o amor de Deus nos envolve!

Deus o abençoe e guarde! 
Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R
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A perspectiva cristã afirma que a 
vida de cada ser humano não é fruto 
do acaso ou de algum acidente, mas 
tem sua origem no desígnio amoroso 
de Deus Criador. Nossa vida é dom de 
Deus e a Ele pertence. Não importa de 
que forma viemos a este mundo, se 
fomos desejados desde o princípio por 
nossos pais ou se a nossa chegada não 
foi planejada, nem desejada, consequ-
ência de relações mal vividas. Impor-
ta que desde sempre fomos amados 
por Deus e chamados a realizar uma 
missão específica neste mundo. O sal-
mista expressa esta verdade com certo 
assombro: “Todos os meus dias esta-
vam modelados, ainda antes que um só 
deles existisse” (Sl 139,16). Nascemos 
do amor e caminhamos para a Pátria 
definitiva do Amor, que é a própria vida 
divina. Entre o início e o fim de nos-
sa vida, somos convidados a viver um 
projeto de amor que é a nossa própria 
história. 

Desde o princípio de sua vida, o 

PREDESTINADOS PARA O AMOR
ser humano sente-se envolvido, con-
duzido e impulsionado por este mis-
tério que o abarca. Pode-se dizer que 
há uma predestinação originária do 
ser humano para o amor. Aqui, não se 
deve entender “predestinação” como 
um destino fechado e já dado, no qual 
simplesmente “atuamos”, mas seria 
melhor entendê-la como “destinação”, 
“chamado”, porque aqui se trata de um 
apelo a nossa liberdade, a capacidade 
de decidirmos ou não por este proje-
to de Amor. A vocação é a nossa res-
posta a este sonho de Deus para nós, 
é uma resposta ao dom originário do 
amor, que é a nossa vida. Este projeto 
é único e irrepetível, porque única e ir-
repetível é cada vida humana que vem 
a este mundo: “Sou chamado a fazer 
ou ser algo para o qual mais ninguém 
é chamado; no plano de Deus e nesta 
terra de Deus, ocupo um espaço que 
ninguém mais pode ocupar. Seja eu 
rico ou pobre, desprezado ou honrado 
pelos outros, Deus conhece-me e cha-
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ma-me pelo meu nome” (Beato John 
Henry Newman).

Esse projeto originário de Deus 
pode ser vislumbrado concretamente 
na vida de Jesus Cristo, pois em seu 
Filho, Deus escreveu a nossa história: 
“Ele nos escolheu em Cristo antes da 
fundação do mundo, para sermos san-
tos e irrepreensíveis na sua presença, 
no amor” (Ef 1,4). Jesus é o “excesso” 
do que Deus pensou para o ser hu-
mano. Ele é o homem perfeito porque 
realiza plenamente a sua humanidade. 
Assim, olhando para Jesus vislumbra-
mos o mistério daquilo que somos e a 
vocação para a qual fomos chamados: 
“Cristo, novo Adão, na própria revela-
ção do mistério do Pai e do seu amor, 
revela o homem a si mesmo e desco-
bre-lhe a sua vocação sublime” (GS 
22). Toda a vida de Jesus foi resposta 
ao plano de amor do Pai. Essa resposta 
se traduziu concretamente na adesão 
livre à sua vontade e no serviço liberta-
dor em prol dos homens e mulheres de 
seu tempo, reconduzindo-os ao amor 
misericordioso de Deus Pai. A nossa 
vocação é, portanto, cristológica, pois 
Cristo é o caminho por meio do qual 
podemos chegar a nossa humanidade 
plena.

No dia do nosso Batismo, fomos in-
corporados a Cristo pelo Espírito Santo. 
Passamos a participar da comunhão de 
amor entre o Pai e o Filho. Deste modo, 
a nossa vida que já era dom do amor 
de Deus, foi marcada definitivamen-

te por este amor. Nada nem ninguém 
podem apagar este selo do amor em 
nós. Assim, o Batismo visibiliza essa 
destinação a qual fomos chamados e 
abre-nos o caminho para realizá-la. O 
caminho é o próprio Jesus, ou melhor, 
o seu seguimento, realizado em Igreja, 
isto é, na companhia dos irmãos. Esse 
dado é muito importante porque nos 
faz perceber que a vocação não é algo 
que se refere apenas ao âmbito indivi-
dual, mas deve ser assumida e vivida 
no serviço amoroso aos irmãos, numa 
comunidade de irmãos. 

Cada vocação específica na comu-
nidade eclesial é um modo concreto de 
encarnarmos nossa resposta ao amor 
do Pai. Assim, o presbítero (padre) 
por sua dedicação exclusiva ao Povo 
de Deus; o religioso(a) por sua con-
sagração a Deus e dedicação livre e 
gratuita aos irmãos; o(a) esposo(a) por 
sua entrega amorosa ao cônjuge e no 
empenho por construir uma comunida-
de familiar; ou o leigo(a) que atuando 
nos diversos âmbitos sociedade, pro-
fissionalmente ou não, contribui para 
a edificação da civilização do amor, 
são respostas concretas a esta voca-
ção originária ao amor que nos atrai e 
nos impulsiona. Pode acontecer que 
nos equivoquemos quanto ao modo de 
encarnar a resposta (o estado de vida), 
mas fundamental é permanecer na 
busca para oferecer uma resposta que 
traduza verdadeiramente o mistério do 
amor em nós. 
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Diante desse mistério originário que 
o abarca, o ser humano é chamado 
a responder a esse mistério do amor, 
amando. A vocação é a expressão con-
creta desta resposta que acontece na 
liberdade e generosidade do coração, 
bem como nos possibilita construir 
uma história de amor, a nossa própria 
história, que vai sendo tecida em cada 
escolha e abertura ao dom do amor. 

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R

Aconteceu dia 26/06/2018 no salão da 
Basílica, um momento de reflexão sobre 
o documento do Ano do Laicato (docu-
mento 105 da CNBB). Tal momento teve 
como princípio, repassar para os agentes 
de pastoral e movimentos o que foi vivi-
do no encontro Inter-paroquial realizado 
pela equipe da Província do Rio. O mo-
mento de repasse, foi coordenado pelo 
senhor José Arnoldo, ministro da Euca-
ristia.

ACONTECEU NA BASÍLICA:
MOMENTO DE REFLEXÃO SOBRE O 
DOCUMENTO DO ANO DO LAICATO
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Após conversas de buscas de caminho 
e reuniões de preparação, aconteceu 
no Salão da Basílica de São Geraldo, o 
primeiro encontro do projeto Despertar 
Jovem. Contamos com a presença de 11 
jovens a partir de 14 anos (dez moças e 
um rapaz). Assim foi desenvolvido o en-
contro: Acolhida, dinâmica de apresen-
tação e oração. Foi introduzido o tema: 
“Só se ver com o coração; o essencial é 
invisível aos olhos”. Assistimos uma ani-
mação do Pequeno Príncipe e logo após 
a mesma, tivemos um momento de parti-
lha, escutando o que cada jovem, pode 
tirar para si.  

Após as partilhas, momento para um lan-
che e logo após, avaliação e encaminha-
mentos. Os jovens presentes aceitaram 
continuar o caminho e já temos marcado 
o próximo encontro que acontecerá no 
dia 04 de agosto com o tema: “Acolher 
para ouvir”.

ACONTECEU NA BASÍLICA:

1° ENCONTRO DO PROJETO 
DESPERTAR JOVEM

Estiveram presentes no encontro: Ir. 
Carlinda e a Noviça Perpétua (Filhas 
dos Sagrado Coração de Maria), Ir. 
Denise (Clarissa Franciscana), Irmãs 
Maria José e Beth (Filhas da Caridade), 
Ir. Ana Castanheira (Instituto das 
Cooperadoras da Família) e Pe. Edson 
Alves (Redentorista).
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ACONTECEU NA BASÍLICA:
MISSA EM AÇÃO DE GRAÇAS AO 

TITULAR DA CONGREGAÇÃO 
SANTÍSSIMO REDENTOR - 15/07
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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

Agradecemos a intercessão de São Geraldo, a favor de nosso netinho, Anthony 
Rafael Alvim Gomes de Melo, nascido prematuramente aos 6 meses de gestação, 
em Conselheiro Lafaiete/ MG, ficando internado por 75 dias na Santa Casa, 
em Barbacena/MG, saindo recuperado.  Com as graças de Deus e São Geraldo, 
agradecemos eternamente. 

Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Cida e José  / Conselheiro Lafaiete 
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Ademar Antonio Fernandes Costa
Ademir Felix Barbosa
Ailton Soares Fernandes
Ailton Soares Fernandes 
Alair Jose de Oliveira
Alair Jose de Oliveira 
Albertina Alves Trindade
Albertina Alves Trindade 
Aleia Gomes de Oliveira 
Alessandra Pereira Dos Santos
Ana Bartolomeu dos Santos
Ana Bartolomeu dos Santos 
Ana Lucia de Freitas Abo-Gamen
Ana Lucia de Freitas M Abo-Gane
Ana Paula Moreira
Antônio Arnaldo Martins Veiga
Antonio Arnaldo Martins Veiga 
Antonio Candido da Rocha
Antonio Raimundo Alves Ferreira
Auxiliadora Oliveira Roque
Brigida Lopes Soares Santana
Carmem Teixeira Borba
Cassio Murilo Leite Rocha
Cesar Cipriano Medeiros Machado
Cilene Guilherme Barbosa 
Claudia de Oliveira 
Claudio Ferreira Gondim
Daniela Gonçalves Correa
Denis Geraldo Cordeiro
Dilce Chaves Pinto
Dulcenea de Souza Trindade Oliveira
Edmea Raimunda de Souza
Edvana Vieira Borges
Efigenia Ferreira dos Santos
Elias Antonio Soares Filho
Elias Antonio Soares Filho
Elizabeth Rocha Ferreira
Eunice Fonseca Diniz 
Flauci  Machado de Oliveira 
Francisco Andrade de Sá 
Generoso Vitor da Silva
Geralda Augusta de Souza

Geralda Cassimiro de Assis
Geralda Marilde Lopes Souza
Geralda Rodrigues de Souza
Geraldo Afonso Fernandes Rocha
Geraldo Alves da Silva
Geraldo Eudes Silva
Geraldo Ferreira das Neves 
Geraldo Pereira Ricardo
Geraldo Roberto Soares Rezende
Gilberto Santana da Silva
Grayce Maria Soares Rodrigues
Haroldo Jackson Rodrigues
Helena Correia Reis
Irany Alves de Paulo
Ivanio Gonçalves   
Jaime da Costa Paulino
Janete de Fatima Cardoso dos Santos
Janete Silva Cota Ferreira
Jésus Antonio Leite
João Antonio da Fonseca
Joaquim Gonçalves Pereira
Joaquina Maria Da Luz
Jose Priscilino das Graças Gomes
Joze Correa Quadros Damasceno
Juliana Correia dos Reis
Juliana Rodrigues Figueiredo
Lecio Araujo Barbosa
Lenilza Das Dores Machado
Lidia Fernandes de Souza
Ligia Baioneta Nogueira
Lucas Barbosa de Lima
Lucia de Fatima Pereira da Silv Gois
Lucia Leite Oliveira
Luzia Alves da Fonseca
Luzia Alves Passos
Magaly Ribeiro Soares Alves
Marcelo Ivan de Souza Silva
Marco Aurelio Rosa Ferreira
Marcone Rodrigues
Maria America Pinheiro Almeida 
Maria Aparecida Cordeiro de Oliveira
Maria Aparecida Cunha Borba

Maria da Conceição Nunes Coelho
Maria das Merces Alves
Maria de Fatima Caetano
Maria dos Anjos Ferreira
Maria Eldes Diniz 
Maria Evanei de Sampaio
Maria Helena Inacio Trindade
Maria Hilaria Pimenta Sales 
Maria Izabel Freitas
Maria Lucia da Silva Araujo
Maria Lucia Diniz Oliveira
Maria Merces Diniz
Maria Noemia Vieira dos Santos
Maria Raimunda Silva Fonseca
Maria Rosa da Silveira
Maria Tereza Pereira Siqueira
Mariana Carvalho Santiago
Marileia Cesar Correia
Mariza Soares Siqueira
Marnandia Gil De Souza
Matilde Aparecida Rodrigues
Neftali Alves Filho
Nilda Alves Miranda Amáncio
Oliveira dos Santos Paixão
Paola Kariny de Paula Ruschel 
Paulo Cezar Barboza
Pedrelina Alves
Raimundo Nonato de Oliveira 
Reinaldo Gomes Trindade
Renata dos Reis Diniz
Robson Silva Barbosa Junior
Rosa Maria da Silva Souza 
Ruan Oliveira Mendes
Silvania Aparecida Santos Soares
Sonia Maria Valgas de Paula
Talita Rezende Ascendino
Terezinha Gomes Ireno
Terezinha Vilela Martins Amaral 
Thamires Linhares de Abreu Bastos
Warley Gomes Dias

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de agosto!
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Dia 25 de Agosto - Sábado: Jesus, mestre 
de todos os cristãos discípulos-missionários 
(Participação especial dos Movimentos, Associações, 
Ministérios e Pastorais da Basílica de São Geraldo; 
Sindicato dos Produtores Rurais de Curvelo)

5h - Alvorada. Repique de sinos. Carreata de 
táxis, seguida de bênção para os taxistas.
7h/15h - Missa na Basílica.
17h - Grande cortejo de veículos. Saída do 
Posto Denise I.
19h - Missa de abertura da Oitava, presidi-
da pelo Pe. Edson Alves da Costa, C.SS.R 
(Bênção para os produtores rurais). 
20h30 - Apresentação de Thais Moraes (Nas 
barraquinhas de São Geraldo). 

Dia 26 de Agosto - Domingo: Cristãos lei-
gos: testemunhas de Jesus Cristo em meio a 
desafios e crises
(Participação especial da Paróquia Santo Antônio e 
dos Clubes de Serviços de Curvelo – Rotarys e Lyons)

7h/9h/11h - Missas na Basílica.
19h - Missa na praça da Basílica, presidida 
pelo Pe. Geraldo das Graças Borges, Pároco 
da Paróquia Santo Antônio. 
20h30 - Apresentação da Banda Garota Ba-
ladeira (Nas barraquinhas de São Geraldo). 

Dia 27 de Agosto - Segunda: Cristãos lei-
gos, testemunhas da verdadeira espirituali-
dade evangélica
(Participação especial da Paróquia Imaculada 
Conceição)

6h - Terço da Aurora.

7h/15h - Missas na Basílica.
19h - Missa na praça da Basílica, presidida 
pelo Pe. Carlos Dupim, Pároco da Paróquia 
Imaculada Conceição. 
20h30 - Apresentação com Jefferson (Nas 
barraquinhas de São Geraldo). 

Dia 28 de Agosto - Terça: “A Justiça, a mi-
sericórdia e a fidelidade”: exigências do dis-
cipulado autêntico
(Participação especial da Paróquia Bom Jesus, das 
Mães e de seus filhos, Motociclistas)

6h - Terço da Aurora.
7h/15h - Missas na Basílica.
9h30 - Visita das escolas à Basílica.
18h - Concentração dos Motociclistas na 
Praça da Estação
18h30 - Motociata com a imagem de São Ge-
raldo para a Praça da Basílica. 
19h - Missa na praça da Basílica, presidida 
pelo Pe. José Raimundo, Pároco da Paró-
quia Bom Jesus.
20h30 - Apresentação Academia Corpo (Nas 
barraquinhas de São Geraldo). 

Dia 29 de Agosto - Quarta: O martírio: dar a 
vida por Jesus Cristo 
(Participação especial da Paróquia Santo Antônio de 
Inimutaba e dos Romeiros de Belém)

6h - Terço da Aurora.
7h/15h - Missas na Basílica.
9h30 - Visita das escolas à Basílica.
19h - Missa na praça da Basílica, presidida 
pelo Mons. Renato da Conceição Silva, Páro-
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co da Paróquia Santo Antônio de Inimutaba. 
20h30 - Apresentação de Carimbó e Show 
com Thiago Araújo - Acústico (Nas barraqui-
nhas de São Geraldo). 

Dia 30 de Agosto - Quinta: Vigilância e 
prontidão: atitudes essenciais do discípulo-
-missionário.
(Participação especial da Paróquia São Judas Tadeu, 
dos alunos e professores das Faculdades de Curvelo e 
do Terço dos Homens das Paróquias)

6h - Terço da Aurora.
7h/15h - Missas na Basílica.
18h30 - Procissão com a imagem de São 
Geraldo, saindo da FAC (Faculdade de Ad-
ministração de Curvelo). 
19h - Missa na praça da Basílica, presidida 
pelo Pe. Renato Diniz Magalhaes Filho, pá-
roco da Paróquia São Judas. 
20h30 - Cantina Italiana e Apresentação 
Markus Kaliel (Nas barraquinhas de São 
Geraldo). 

Dia 31 de Agosto - Sexta: A sabedoria dos 
cristãos: manter a lâmpada acesa para ilumi-
nar o caminho do Senhor que vem 
(Participação especial da Paróquia Sagrada Família e 
dos padeiros)

6h - Terço da Aurora
7h/15h - Missas na Basílica, (*Obs.: Missa 
das 15h, será presidida pelo Pe. Élio Salda-
nha de Moraes) 
18h30 - Procissão com imagem de São Ge-
raldo saindo da Prefeitura (participação dos 
servidores).
19h - Missa na praça da Basílica, presidi-
da pelo Arcebispo Dom Darci José Nicioli, 
C.SS.R. (Participação da Paróquia Sagrada 
Família). 
20h30 - Apresentação da Academia Trans-
forma (Nas barraquinhas de São Geraldo). 

24h - Saída da 5ª. Cavalgada Noturna de 
Jataí e Saco Novo à Basílica de São Geraldo. 

Dia 1 de Setembro - Sábado: O compromis-
so indispensável do discípulo-missionário: 
produzir frutos no Reino de Deus
(Participação especial do Instituto Secular das Coope-
radoras da Família, da Comunidade Católica Palavra 
Viva, dos Religiosos (as) e dos Diretores e Funcioná-
rios da América Medical)

6h - Acolhida da Cavalgada Noturna de Jataí 
e Saco Novo. 
7h - Missa na Basílica.
12h - Leilão de gado.
15h - Missa na praça da Basílica: Participa-
ção da Paróquia São Sebastião de Presiden-
te Juscelino. Missa presidida pelo Pároco 
Pe. Jacson Hilário Pereira.  
16h - Consagração das crianças a São Ge-
raldo (na praça da Basílica). Participação do 
Geraldinho. 
16h30 - Encontro com jovens (Projeto Des-
pertar Jovem) Capela do ISA. 
18h30 - Procissão com a imagem de São Ge-
raldo, saindo da Capela do ISA. 
19h - Missa na praça da Basílica, presidida 
pelo Pe. Jonas Pacheco, C.SS.R.  
20h30 - Apresentação da Banda Show Co-
mel (Nas barraquinhas de São Geraldo). 
Dia 02 de Setembro - Domingo: O discí-
pulo missionário frente ao desafio de seguir 
o mandamento do Senhor, evitando ritos e 
práticas exteriores
5h/7h/9h - Missas na Praça da Basílica.
11h - Missa Presidida pelo Pe. Edson Alves 
da Costa, C.SS.R.
12h - Almoço nas Barraquinhas de São Ge-
raldo e apresentação de Marcio Lobão. 
15h - Missa Presidida pelo Provincial, Pe. 
Américo de Oliveira, C.SS.R (Logo após a mis-
sa das 15h: Solene Procissão com a imagem de 
São Geraldo).
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Tel: (38) 3721-7955 / www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo

Expediente da Basílica:

Horários de missa:
Segunda-feira: 07h, 15h e 19h
Missa e novena perpétua em honta a São Geraldo

Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e 
sábado: 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


