


Caríssimo leitor deste informa-
tivo, amigo e amiga de São 
Geraldo,

Em suas mãos, mais um exemplar. 
Estamos presentes com você todos 
os meses, trazendo sempre notícias, 
formação e partilhando a dinâmica 
evangelizadora de nosso Santuário.

Neste exemplar, queremos intro-
duzir você no tempo kairós (tempo 
oportuno, tempo da graça) do Ano 
Litúrgico. Tomar consciência da im-
portância deste tempo e de sua espi-
ritualidade na Igreja é importante para 
sabermos vivenciá-lo bem. Neste ano, 
seguimos segundo o testemunho da 
comunidade mateana, com os textos 
atribuídos ao apóstolo Mateus, consi-
derado o Evangelho mais completo, 
com estilo claro e por isso bem ca-

tequético. Este Evangelho apresenta 
uma preocupação constante com a 
comunidade de fé, insistindo que Je-
sus é o Messias, fundador e consu-
mador do Reino dos Céus.

Com a sabedoria do Pe. Assis, va-
mos adentrar nessa categoria “Reino 
dos Céus”, ou Reino de Deus, como 
sendo um tempo já aqui na Terra. Um 
tempo que exige de nós uma co-
responsabilidade, como discípulos 
missionários de cuidar da Terra par-
ticipando ativamente na história da 
salvação. A transformação do mundo 
conta com nossa participação. “Mãos 
na massa”, pois, todos nós.

Boa leitura.
Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, 

CSsR 
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      Graça
Alcançada

Maria José de Souza, de Belo 
Horizonte, foi até Curvelo em 
caravana para agradecer a 

cura do câncer de pulmão. Desco-
briu que tinha a enfermidade em no-
vembro de 2012, quando fez os exa-
mes iniciais. No dia 6 de fevereiro do 
ano passado começou a quimiotera-
pia, recebendo logo depois a notícia 
da metástase alcançando o cérebro. 
Fez o tratamento radioterápico na 
cabeça e agora os médicos apenas 
acompanham os resultados. Sente-
se bem, sem sofrer com os efeitos 
colaterais da medicação. Uma amiga 
de BH foi quem lhe falou da fé em 
São Geraldo e a convidou para vi-
sitar Curvelo. Na Sala dos Milagres, 
depositou todo o cabelo que havia 
caído com as sessões de radio com 
a seguinte inscrição: “Deixo aqui este 
cabelo que eu perdi durante o trata-
mento de um câncer de pulmão e 
em agradecimento à intercessão de 
São Geraldo. Hoje estou curada”. 

Edna Moreira Rocha lidera a cara-
vana de 11 devotas de BH até Cur-
velo. Foi ela quem abriu o caminho 
para que Maria José e as demais vi-
sitassem a Basílica. Quando criança, 
teve uma “tuberculose galopante”, 
em uma época de muito preconcei-
to com relação à doença. Queriam 
que ela ficasse isolada e os próprios 
médicos manifestavam receio de ir à 
sua casa. O pai não permitiu o iso-
lamento e sua mãe fez uma novena 
para São Geraldo. Depois de sete 
dias, mandou abrir toda a casa, por-
que “esta menina está salva”. Edna 
cumpriu a promessa feita pela mãe 
e durante sete anos seguidos foi à 
“Princesa Graciosa do Sertão” agra-
decer o Santo.

Caravana de Belo Horizonte visita
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Expediente:

No Ano Litúrgico, adentramos 
o “Reino dos Céus”

Sala dos Milagres
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reconhecimento de um grande mis-
tério, tudo isso movido pelos ritos li-
túrgicos da Igreja ministrados por um 
ministro ordenado. 

Aqueles que prestam cultos a 
Deus, principalmente na celebração 
da Santa Missa, devem se colocar 
em uma postura interior e exterior de 
reconhecimento, estupefação e con-
templação, visto que estão diante 
de um grande mistério que a razão 
humana manchada pelo pecado não 
é capaz de compreender em sua 
totalidade. Só iremos compreender 
este grande mistério quando estiver-
mos glorificados diante da Santíssi-
ma Trindade, contemplando-a face 
a face, porque agora contemplamos 
como que nem espelho como nos 
ensina São Paulo.

Falando do Serviço ao Culto Divi-
no, ou o Serviço que antecede, pre-
para e organiza o culto, logo me vêm 
à mente duas personalidades muito 
conhecidas na Igreja: Santa Terezinha 
do Menino Jesus e São Geraldo. Em 
seus poucos e riquíssimos anos de 
vida consagrada, Santa Terezinha e 
São Geraldo desempenharam várias 
atividades, mas uma das que mais 
lhes agradava era o serviço de sa-
cristão, porque ambos sabiam que o 
serviço de sacristão os possibilitava 
passar mais tempo perto do Senhor 
Jesus escondido no sacrário.

Sei que aos olhos de muitos, o 

serviço, o trabalho na Igreja não é 
nada atraente comparado a certos 
cargos e funções existentes na so-
ciedade. Mas, vale aqui lembrar (até 
como forma de encorajamento para 
aqueles que trabalham na Igreja com 
remuneração s e principalmente os 
que trabalham de forma voluntária) as 
célebres palavras de São Luís Maria 
Grignion de Montfort:

“O menor e mais simples trabalho 
na Igreja é mais agradável aos olhos 
de Deus do que o maior e mais im-
portante cargo do mundo”.

Sei que muitas pessoas estão 
felizes e realizadas em seus respec-
tivos trabalhos. Também eu me sinto 
feliz e de certa forma realizado por-
que sei que também eu posso hu-
mildemente dizer que estou a serviço 
do Culto Divino.

 Que o Espírito Santo ilumine a to-
dos aqueles que atuam e trabalham 
na Igreja.

No País em que vivemos o 
serviço, o trabalho é um di-
reito constituído para todos, 

mas para aqueles que têm trabalho 
é quase um privilégio, visto que o ín-
dice de desemprego ainda é muito 
elevado no nosso Brasil.

No dizer da sociedade, o trabalho 
é uma fonte de renda, um meio de 
sustento da família. Outros vão além, 
dizem que o trabalho dignifica a pes-
soa humana. Mas, aos olhos da fé, 
é muito mais do que isto, é caminho 
de santidade, basta lembrar-nos de 
São Bento, que fez do trabalho alia-
do à oração o seu estilo de vida. São 
Francisco de Assis dizia: “Quem tra-
balha com as mãos é um operário, 
quem trabalha com as mãos e a ca-
beça é um artesão, mas quem traba-
lha com as mãos, cabeça e coração 
é um grande artista Cristão”.

Falando das variedades de servi-
ços na Igreja, o Papa Emérito Bento 
XVI na sua encíclica “Deus Caritas 
Est.” convidou aqueles que servem 
na Igreja a servirem não de forma 
mecânica, automática, mas com o 
coração.

Por Culto Divino entendemos o 
momento em que a assembleia dos 
fiéis se reúne em um local apropriado 
(A Igreja ou ambiente reconhecido e 
aprovado pelo bispo) para oferecer a 
Deus suas orações, louvor, súplicas 
e oblações em forma de gratidão e 

Culto Divino
O Serviço ao

Fábio José Alves – Sacristão Basílica São Geraldo

Que o Espírito 
Santo ilumine a 

todos aqueles que 
atuam e trabalham 

na Igreja.
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Nossa vida cotidiana é uma eterna correria em 
busca de algo mais, e de repente nos damos 
conta de que adquirimos muita experiência, 

estamos economicamente mais estabelecidos, porém, 
mais velhos e cansados. Visto desta 
forma, o tempo parece nos aprisio-
nar e condenar a um destino fatal. 
No entanto, a perspectiva bíblica so-
bre o tempo é bem outra. A encar-
nação de Jesus Cristo inaugurou o 
tempo novo da graça e da salvação. 
“Completou-se o tempo, e o Reino 
de Deus está próximo. Convertei-
vos e crede na Boa Nova”. Mc 1,15 
O Reino já está presente neste mun-
do e será pleno na eternidade. Assim, 
o momento atual é o tempo e o lugar para usufruirmos 
a vida nova na força do Espírito Santo e alcançarmos 
a salvação definitiva.  

Eis que o nosso tempo se transforma em uma 
esperançosa história de salvação, que revela o amor 

e a misericórdia de nosso Deus providente. Há so-
mente um pré-requisito para fazer parte desta história: 
“Convertei-vos e crede”. Este chamado acompanhará 
o cristão durante toda a sua vida. 

Hoje, entre nós, se manifesta a graça 
da salvação, assim como Jesus afir-
mou na sinagoga de Nazaré (Lc 4,14-
30), quando proclamou o profeta Isa-
ías: “O Espírito do Senhor está sobre 
mim, pois ele me ungiu, para anunciar 
a Boa Nova aos pobres; enviou-me 
para proclamar a libertação aos pre-
sos e, aos cegos, a recuperação da 
vista”. Ao final da leitura, solenemente 
afirmou: “Hoje se cumpriu esta passa-

gem da Escritura”. 
O ano litúrgico é um contínuo “hoje”, pois a sal-

vação é sempre atual e está à nossa mão. Por isso, 
é comum ouvirmos expressões como: “Celebramos 
a noite santa em que a Virgem Maria deu ao mundo 
o Salvador (oração Eucarística I); “Revelastes, hoje, o 

Ano Litúrgico

“Completou-se o 
tempo, e o Reino de 
Deus está próximo. 

Convertei-vos e crede 
na Boa Nova.”
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mistério de vosso Filho como luz para iluminar todos 
os povos” (Prefácio da Epifania); “Hoje, nas águas 
do rio Jordão, revelais o novo Batismo” (Prefá-
cio: O Batismo do Cristo no Jordão). 

O Espírito Santo atualiza, por seu po-
der transformador, o mistério de Cristo. 
Por isso, invocamos sua presença 
durante as celebrações. Ele. Como 
o fogo, transforma em vida divina 
tudo o que se submete ao seu po-
der: habita nas celebrações, nos 
sacramentos, enchendo-os de gra-
ça e fazendo deles acontecimentos 
salvíficos. 

O Ano Litúrgico celebrado pela 
Igreja nos coloca eficazmente em 
contato com a salvação oferecida gra-
tuitamente pelo Senhor. Ao celebrar os 
eventos protagonizados por Cristo (seu 
nascimento, transfiguração, curas... paixão, 
morte e ressurreição), a Igreja faz memória de-
les e torna-os seus contemporâneos. “Através do 
ciclo anual, a Igreja comemora todo o mistério de 
Cristo, da encarnação ao Dia de Pentecostes à es-
pera da vinda do Senhor”. O Ano Litúrgico comemora 
o próprio Cristo em movimento no tempo e no espaço, 
a continuar sua obra salvífica. 

A celebração destes acontecimentos reproduz em 
nós a vida e a imagem do Filho de Deus para que cada 
vez mais possamos ser transformados no mistério que 
celebramos. Cada mistério da vida de Cristo implica 
diretamente em nossa vida e em nosso destino final 
de filhos de Deus. 

Daí a representação mais usual do Ano Litúrgico em 

forma circular, dando ideia de comunidade, progres-
são e abertura. A cada ano celebramos os mesmos 
fatos históricos da vida de Jesus Cristo, mas sempre 
de maneira diferente, pois já não somos os mesmos. 
Convertidos, tornamo-nos mais próximos de Deus e 
somos levados a mudanças de atitudes, à conversão 
de vida. 

Fonte: A Bíblia dia a dia.
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Neste ano de 2014, ciclo “A” 
da Liturgia da Palavra, proc-
lamaremos e ouviremos, ha-

bitualmente, na celebração eucarís-
tica dominical, trechos do Evangelho 
segundo Mateus. 

O Evangelho não é uma re-
produção mecânica de diferentes 
tradições. Um Evangelho é, ao con-
trário, além de um testemunho de fé 
e para a fé, uma obra literária que 
exige um esforço de compilação, de 
reflexão, de criação; por isso mesmo, 
e de certa forma, ele traz a marca 
pessoal do seu autor. Ao contrário 
dos outros dois sinóticos, o Evan-
gelho de Mateus resiste às tentativas 
de encontrar nele uma estrutura que 
tenha a unanimidade dos comenta-

ristas. A afirmação da existência de 
um texto hebraico ou aramaico de 
Mateus, e que estaria na base da 
produção grega do Evangelho, não 
tem como ser confirmada, pois não 
há no texto grego nenhum indício de 
que ele tenha sido traduzido de um 
“original” semítico. Seja como for, o 
texto canônico do primeiro Evan-
gelho sempre foi a versão grega, e 
é ela que está na base de nossas 
traduções em vernáculo. 

Quem é o autor do Evangelho 
que leva o nome do apóstolo Ma-
teus? Na antiguidade cristã, e não 
faltam adeptos em nossos dias, 
pensou-se tratar de Levi, o coletor 
de impostos chamado por Jesus a 
segui-lo. No entanto, hoje, é quase 

unanimidade entre os especialistas 
afirmar que se trata de um autor 
anônimo ou, então, de uma “escola” 
que toma emprestado o nome do 
apóstolo para conferir autoridade 
apostólica ao escrito. A redação fi-
nal do Evangelho pode ser datada 
entre os anos 80 e 85 d.C. 

Uma das principais caracterís-
ticas do Evangelho de Mateus é 
a importância dada à Lei de Moi-
sés (ver: 5,18-19; 24,20; 10,5-6; 
15,24; 5,47; 18,17). No entanto, o 
Evangelho reprova uma observância 
legalista da lei que suprima ou torne 
secundária a misericórdia, exigência 
da própria Lei: “Se soubésseis o que 
significa: Misericórdia é que eu que-
ro e não sacrifico, não condenaríeis 
os que não têm culpa. Pois o filho 
do homem é senhor do sábado” (Mt 
12, 7-8). A característica supramen-
cionada apóia a tese de que o ambi-
ente judeu-cristão está na origem do 
nosso Evangelho. Além disso, vale 
observar que a abertura ao mundo 
pagão está presente desde o inicio 
do Evangelho. O relato da visita dos 
“magos” ao Menino recém-nascido 
(Mt 2,1-12) aponta para a universali-
dade da salvação. 

Além do Evangelho segundo 
Mateus, outros escritos do novo 
Testamento, o Apocalipse, por ex-
emplo, indicam que, no final do 
primeiro século, havia um risco real 
de degeneração da vida cristã, Em 
razão disso, o Evangelho apresenta 
uma séria crítica e exortação contra 
o cansaço e o laxismo, as divisões 
internas da comunidade, a arrogân-
cia que levava a desprezar os inici-
antes na fé cristã. 

Do ponto de vista da com-
posição, o autor do Evangelho uti-
lizou três fontes: o Evangelho de 
Marcos, uma coleção de ditos de 
Jesus (fonte “Q”) e alguns materi-
ais de sua fonte própria (“M”). Esse 
procedimento de composição é 
chamado de “variante de teoria das 
duas fontes”. 

Estas poucas indicações são, a 
meu ver, suficientes para entrarmos 
no Evangelho segundo Mateus. 

Pe. Carlos A. Contieri, SJ

Evangelho segundo

Mateus
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A espera do Reino de Deus estava viva entre os 
judeus, mas com interpretações divergentes. 
Uma corrente, apocalíptica, acreditava que Deus 

destruiria este mundo e criaria outro melhor. Jesus, po-
rém, revelou o Reino como iniciativa do Pai para libertar o 
mundo de seus males e transformá-lo. O Reino está pre-
sente em sua pessoa e suas atividades; os homens têm 
a missão indispensável neste grande movimento seu. 

O Papa Francisco, falando a universitários, chama 
a atenção para a atual angústia da humanidade frente 
a uma “Terra” ameaçada pelas inúmeras agressões do 
próprio homem, frente a uma humanidade dividida e es-
truturada na injustiça. O Papa alerta contra correntes do 
tipo daquela espiritual e teológica do século XII, apocalíp-
tica. Ele desaprova o pessimismo diante do mundo, pois 
levaria ao indiferentismo, à inoperância. Ele nos convida 
à ação e a missão do discípulo é revolucionária. Seguir 
Jesus implica iniciar com Ele a realização do Reino do 
Pai, cujo conteúdo básico é a libertação de todos os 
males e as transformações estruturais do mundo à luz 
das propostas de Jesus. 

A força deste agir missionário e revolucionário vem 
das promessas da plenitude de vida e da Ressurreição 
de Jesus como aprovação do Pai: justiça feita à fide-
lidade de Jesus e garantia que seu projeto do Reino 
será vitorioso, que o fim último deste mundo será, não a 
destruição, mas a plenitude do Reino. Falar dos últimos 
acontecimentos, hoje, é falar sobre a necessidade de 
superar todas as situações opostas ao projeto histórico-
salvífico do Pai para o mundo. O eixo desta nova esca-

tologia é a transformação a ser realizada pelo homem, 
no seguimento de Jesus. No entender de Jon Sobrino: 
“Falar de plenitude escatológica é afirmar a esperança, a 
liberdade e a alegria no seguimento de Jesus”. O ponto 
de partida é o engajamento na história humana, onde 
os homens têm indispensável participação, conscientes 
de que o futuro é uma realidade firmada e garantida na 
realidade atual. Mas, para isto, é necessário acreditar 
como Jesus acreditou. 

Um novo compromisso se nos apresenta, então, 
presente e desafiante: “Cuidar da Terra”. Vivemos en-
trelaçados nela: nela pisamos, ela nos alimenta, ela nos 
protege com suas forças físicas que nos cercam...

“A construção do Reino, obra de Deus e nossa, para 
nós, supõe a salvação da ‘terra’. Romper a camada de 
ozônio é retardar o advento do Reino”. 

Pe. Assis, C.Ss.R. 

A construção do Reino, obra de Deus e nossa, para nós, supõe a salvação da ‘terra’. 
Romper a camada de ozônio é retardar o advento do Reino.

Antônio Esteves“ ”
Cuidarda Terra




