
Comunidade São Geraldo 

Estrela do Sul 
   

A Comunidade São Geraldo Magela, da Paróquia Sagrado Coração de Jesus, situada no 

bairro Estrela do Sul na cidade de Mariana, foi fundada pelo Padre Bozó em 1991. Dona 

Marina, moradora do bairro, teve então a ideia de construir um cruzeiro para realizar as 

celebrações e eventuais encontros religiosos. Em 16 de outubro de 1997 (dia do tríduo 

de São Geraldo), o cruzeiro foi inaugurado e benzido. Em 1999, com a chegada do 

Padre Julião, a comunidade recebeu o nome de “São Geraldo”, e foi presenteada com 

uma imagem de São Geraldo, doada pelo Sr. Geraldo Brandão e dona Maria Brandão, 

moradores do bairro Colina.  

  A comunidade ainda não possui uma capela na localidade, sendo que as missas são 

celebradas na casa de Maria de Fátima, moradora do bairro, que disponibiliza um 

espaço em sua residência. Com o desenvolvimento da comunidade, passou a contar com 

a catequese para crianças, iniciação cristã para adultos e também preparação do batismo 

para crianças, pais e padrinhos. Conta com a religiosidade popular, Cenáculo de Maria, 

grupo de reflexão e novenas. Nas festividades do padroeiro são realizados o Tríduo e a 

procissão, percorrendo ruas do bairro, e logo após a celebração festiva.  

 A senhora Ângela, moradora do bairro, depois de ter ido em romaria a Aparecida do 

Norte, retornou com o intuito de promover anualmente uma festa em homenagem às 

crianças, as festividades se iniciaram em 1998 e nos dias de hoje é mantida essa 

tradição. Trabalhar em comunidade é manter sempre viva a fé, acreditar em Jesus 

Cristo, viver sua palavra, abraçar sua causa, testemunhar, anunciar e permanecer com 

Ele, pois sem Deus não é possível caminhar. 

 

 

 

 

 

 



CONSELHO COMUNITÁRIO DE PASTORAL 

COORDENAÇÃO COMUNITÁRIA 

Maria de Fátima de Andrade Quirino – Tel.: 3557-3046 / 98500-3375 

 

DIMENSÃO CATEQUÉTICA 

Jaina Maria de Souza Oliveira – Tel.: 98455-5850 

Patrícia Gonçalves Boaventura – Tel.: 3558-3063 

 

DIMENSÃO LITÚRGICA E MINISTÉRIOS 

Efigênia Nicolina Marques Machado – Tel.: 98926-7093 

Junia Pereira de Gois Cosme Camilo – Tel.: 98280-6811 

 

PASTORAL DO DÍZIMO 

Maria do Carmo Ferreira Tette – Tel.: 99634-1089 

 

BATISMO DE CRIANÇA  

Maria Geralda da Silva Martins – Tel.: 98346-5619 

 

INICIAÇÃO CRISTÃ 

Lucilene Aparecida Mendes – Tel.: 984673121 / email: 

lucilenemendesap@yahoo.com.br 

 

PASTORAL DA ACOLHIDA 

Ilma de Assis Cândido – Tel.: 3558-2858 / 98652-3640 / email: 

ilma.assis@yahoo.com.br 

Custódia Maria de Oliveira Pereira – Tel.: 3558-2064 / 98917-4360 

 


