


Por vezes, eu iniciei o editorial te cha-
mando de amigo e amiga de São 
Geraldo... Ora, poderá dizer o crítico: 

“Como posso ser amigo de um morto?” E eu 
lhe responderei: buscando agir com as mes-
mas virtudes e valores dele. O maior valor e 
a maior virtude de São Geraldo têm nome: 
Jesus de Nazaré! É assim nosso caminhar: 
buscando amar, sonhar, pensar, viver, sentir 
e sorrir como nosso Amigo. Aquele que dis-
se: “Já não vos chamo servos, mas meus 
amigos”. Os amigos do Senhor são amigos 
entre si. Assim, de tantas defi nições, faço 
minhas as palavras do ator Paulo Goulart, 
que nas horas vagas, para minha surpresa, 
também era poeta, para dar devido lugar à 
celebração deste mês, lembrando sempre 

dos nossos amigos: Pe. Mário, aniversa-
riante, os amigos da Casa de Telha, nos-
so amigo Papa Francisco, você que toma 
este informativo agora, dentre tantos...

Pe. Anderson Trevenzoli, C.Ss.R. | Basílica de São Geraldo
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Expediente:

AMIGO

É o que faz sem perguntar.
É o que acolhe, participa e ajuda.

É o que ouve, aconselha e respeita.
É o que alerta, aplaude e critica.
É o que partilha a alegria e a dor.
É o que desconstrói construindo.

É o que discorda, não do conteúdo, 
mas da forma.

É ser fraterno, sem ser irmão.
É fazer mais do que falar.
É não ter dia, nem hora.

É ser o outro, sem deixar de ser você.
É não estar só.

É sonhar.
É saber esperar!

Para o amigo, tudo! 
Para os outros, justiça!

COM AMIZADE E MINHA BÊNÇÃO,
PE. ANDERSON, C.SS.R.
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Há lembranças que ale-
gram o coração do mis-
sionário: são realidades 

que revelam já a presença do 
Reino de Deus. Fotografi as, gra-
vando no papel, uma dessas 
alegrias intensas em minha vida 
missionária. 

Missionávamos, os Redento-
ristas, na região de Grão Mogol, 
Cristália, Botumirim (MG). Dona 
Sebastiana tomou a iniciativa de 
convidar os missionários para 
uma celebração em sua casa. 
Seu fi lho Francisco foi o porta-
voz do convite. Assim, motivava 
ela no convite: “Nos nossos ar-
redores (Casa de Telha) há gente 
idosa e já doente que não tem 
mais condições de participar 
de uma missa nas cidades vizi-
nhas...” Pe. Ivo e eu aceitamos 
o convite. Combinamos celebrar 
no dia 20 de maio de 1985. 

Clima de expectativa: era a pri-
meira visita de um padre naquela 
região para celebrar a Eucaristia. 
Começamos cantando, ensinan-
do cânticos, “esquentando o 
ambiente”. Dividimos a celebra-
ção em dois momentos: Liturgia 
da Palavra e Liturgia Eucarística, 

com intervalo de 20 minutos para 
descanso, pois grandes eram as 
distâncias percorridas a cava-
lo ou a pé. Celebramos a Festa 
do Espírito Santo. Na refl exão ao 
Evangelho, garimpamos no fato 
da primeira visita de um sacer-
dote à Casa de Telha. “O Espírito 
Santo, que Jesus nos mereceu e 
comunicou, está reunindo vocês 
como comunidade de fé. Foi Ele 
que inspirou Dona Sebastiana 
e o Sr. Francisco a convidar os 
missionários. Vocês estão aten-
dendo ao convite, dando um 
passo na sua união”. 

Foi uma feliz surpresa: o povo 
descontraído cantou alegre com 
aquelas tradicionais modalidades 
das terças e quintas musicais, 
dialogaram com o missionário 
na refl exão ao Evangelho, fi ze-
ram preces de agradecimentos 
e pedidos. A alegria brilhava no 
rosto de todos. No fi m, um gesto 
de partilha: trouxeram sacos de 
quitandas da roça e de laranjas 
para regalo de todos.

Fizemos uma proposta: que 
reunissem a comunidade aos 
domingos para uma celebração 
com cânticos, leitura da Pala-

CASA DE TELHA...

vra de Deus, conversa sobre o 
Evangelho e sobre a vida e com 
preces espontâneas. Assumiram 
essa celebração: Iva (professo-
ra), Neide, Francisco, Terezinha, 
Albertina e Manoel. 

... Essas maravilhas do Reino 
de Deus acontecem quando os 
cristãos leigos se abrem ao Espí-
rito Santo, inspirados. Com rela-
ção à Casa de Telha, não pode-
mos deixar de lembrar Dona Iva, 
professora de espírito cristão, 30 
anos alfabetizando e orientando 
aqueles adultos e crianças. 

O Cristianismo não é só uma 
força de desenvolvimento huma-
no, é transcendente, mas este 
desenvolvimento é passo im-
prescindível para o crescimento 
do Reino de Deus.

Pe. Jésu Ferreira de Assis, C.Ss.R.

“O Reino de Deus cresce por conta de Deus... mesmo assim nossa 
tarefa é acolhê-lo, esperá-lo, pedi-lo, construí-lo”.

Pedro Casaldáliga.



4 A caminho com São Geraldo

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco

Na edição anterior, vimos que 
o mais importante agora, 
com o Concílio Vaticano II, 

é o conteúdo da fé que os ritos li-
túrgicos devem exprimir. Por isso, 
este Concílio retoma a dimensão 
pascal da Eucaristia no seu cará-
ter memorial. É pela ação ritual que 
somos “transportados” para o mo-
mento da Paixão e Ressurreição 
de Jesus. 

Nossa geração foi evangeliza-
da segundo as características do 
II Milênio, marcado por um deslo-
camento de eixo e por uma intro-
dução de elementos secundários 
como, por exemplo, a elevação da 
hóstia e do cálice para serem vis-
tos e adorados, gestos acompa-
nhados pela tradicional campainha 
para chamar a atenção do povo. 
Em muitas celebrações, durante 

ou logo depois da consagração, 
cantam-se hinos de adoração e 
louvor ao Santíssimo Sacramento. 
Alguns jovens, antes de comunga-
rem, fazem uma reverência se ajo-
elhando ou se curvando diante do 
Padre ou do Ministro Extraordinário 
da Eucaristia antes de tomar a co-
munhão. Herança de uma religio-
sidade popular herdada da coloni-
zação ibérica, caracterizada pela 
centralização do culto dos santos.  
Segundo o teólogo especialista 
em Liturgia, F. Taborda sj, desde o 
século passado, religiosos vindos 
da Europa conseguiram introduzir 
uma piedade eucarística à imagem 
da prática do culto dos santos. A 
hóstia consagrada era como que 
um “santo” a mais a honrar.  Re-
centemente, esse tipo de piedade 
foi reforçado pela Renovação Ca-

rismática Católica que, em vários 
lugares, acentua mais a adoração 
do Santíssimo Sacramento do que 
a celebração eucarística. A partir 
dessa situação, fi ca o desafi o de 
conduzir o povo para a centralida-
de da Eucaristia como celebração 
do mistério pascal. 

Como acessórios desnecessá-
rios em nossa liturgia, os nume-
rosos e longos comentários pare-
cem mais distrair do que chamar a 
atenção para o essencial. 

Nossas Igrejas são grandes, 
retangulares, com o altar desloca-
do para o canto, longe da maioria 
do povo, difi cultando a visibilidade 
dos gestos sacramentais do tomar 
o pão, dar graças, e parti-lo. O Pa-
dre celebra e o povo assiste passi-
vamente. 

Um outro problema observado 
em não poucas comunidades é a 
“correria” com a qual se celebra. 
Um problema estrutural da Igreja 
que tem poucos ministros orde-
nados para atenderem a todas 
as comunidades nas celebrações 
dominicais. Consequência disso é 
a ausência de celebrações em al-
gumas comunidades ou de uma 
celebração apressada, já que o 
sacerdote precisa terminar uma 
celebração e ir logo para outra 
comunidade celebrar outra. Isso 
atrapalha os fi éis a vivenciarem a 
simbologia litúrgica e o mistério ce-
lebrado. Ainda segundo o teólogo 

A Celebração Eucarística
e sua prática pastoral II
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"A verdadeira 
riqueza não 

está nas 
coisas, mas no 

coração."
Sabedoria

Papa Francisco

F. Taborda, o problema real não é 
a falta de padres, mas a maneira 
de selecionar os ministros a partir 
da concepção pós-tridentina da 
vocação ao ministério. Segundo 
ele, os sacerdotes são retirados 
de seu meio e educados em um 
seminário, com uma formação 
acadêmica. São celibatários e en-
carregados de uma paróquia que 
lhes é desconhecida, ou então, 
em todos os domingos, eles vêm 
de outros lugares para celebrarem 
a Eucaristia, sem participarem da 
vida quotidiana da comunidade 
que presidem. No entanto, muitos 
são os leigos que, mesmo tendo 
trabalho e família, assumem hoje a 
animação da vida da comunidade 
e presidem no lugar do sacerdote. 
Se essas pessoas tivessem reco-
nhecido, pela imposição das mãos 
do bispo, o ministério que exercem 
de fato, não haveria essa falta de 
sacerdotes, e todas as comunida-
des poderiam celebrar a Páscoa 
dominical. 

Na próxima edição, veremos 
que corremos o risco de um pro-
longar da liturgia que aborrece 
quando se faz simplesmente pela 
multiplicação abundante e prolixa 
de palavras, comentários do óbvio 
ou com cantos longos e barulhen-
tos. 

Pe. Anderson Trevenzoli, C.Ss.R.

A Celebração Eucarística
e sua prática pastoral II
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“Levo em conta a 
possibilidade que o Senhor 
me dá para aproveitar tudo 
o que signifi ca a Eucaristia 

para o sacerdote.”

Nascido em Belo Horizonte, em 
um berço de tradição católi-
ca, Padre Mário Ferreira Gon-

çalves, C.Ss.R., completará 91 anos 
de idade no dia 23 de julho. Orde-
nado em 20 de julho de 1947, toda 
sua vida refl ete entrega e dedicação 
à causa missionária. Em 1949, traba-
lhou nas Missões e assim travou seu 
primeiro contato com Curvelo (MG), 
onde passou a residir no Santuário 
de São Geraldo em 1954.  Tornou-se 
Missionário Redentorista, na compa-
nhia dos padres holandeses Alfredo 
Huiygens e Xavier. Fez história ao 
permitir a entrada de mulheres no 
convento, em 1969, o que até então 
era proibido. A presença feminina 
conferiu desde então um ar de mo-
dernidade e leveza ao ambiente.

 A partir de 1974 assumiu a Co-
ordenação Geral da Liga Católica Je-
sus, Maria, José, na Igreja da Glória, 
em Juiz de Fora (MG), realizando um 
extenso trabalho de reestruturação. 
Com a transferência da sede da Con-
federação Nacional das Ligas Católi-
cas para Campos dos Goytacazes 
(RJ), permaneceu naquela cidade 
até outubro de 2001, retornando em 
seguida para Curvelo.

Padre Mário carrega consigo 
uma candura peculiar, aliada a um 
tratamento doce para com todos 
que o procuram para uma palavra 
amiga. Da mesma forma, reservou 
alguns minutos para conversar com 
o “A Caminho com São Geraldo” 
sobre sua trajetória.

 
“A Caminho com São Geraldo” 
- Como se sente chegando aos 
91 anos, com boa saúde física e 
mental?
Padre Mário Ferreira Gonçalves - 
Estou nas mãos de Deus. Por isso 
vou vivendo com naturalidade, agra-
decido com a saúde que Ele me 
concede mental e física.

- Quais fatores o senhor acredita 
que colaboraram para que che-
gasse a esta idade fi rme e forte?

- Vivendo uma vida desde semina-
rista menor, sempre me dedicando à 
ginástica, durante as andanças nos 
diversos passeios que eram propor-
cionados, principalmente nas férias. 
Acredito que até mesmo exagerava.

- Como lidar com as limitações 
naturais com o avançar da ida-
de?
- Aceitar com naturalidade e contar 
com os remédios que a Dra. Marília 
Matoso me manda tomar (risos).

- Como é passar grande parte da 
vida em comunidade, como Mis-
sionário Redentorista?
- Para falar a verdade, é como o es-
tudante jesuíta do século XVII, Beck-
mann, dizia: entre as vantagens na-
turais e de fraternidade, não é fácil 
por causa das diferenças de idade 
e costumes.

- Acredita ser importante, mesmo 
com as limitações, continuar ce-
lebrando?
- Somente deixarei de celebrar 
quando não me for mais possível. 
Infelizmente, não é mais prudente 
celebrar sozinho, mas com 65 anos 
de padre, já terei celebrado 26.663 
missas (isso vem sendo anotado na 
minha agenda diária, o que facilita a 
anotação). Levo em conta essa pos-
sibilidade que o Senhor me dá para 
aproveitar tudo o que signifi ca a Eu-
caristia para o sacerdote.

- A convivência com os confrades 
mais jovens ajuda a se manter 
motivado?

- Sim, sem dúvidas. A presença, 
por exemplo, do Padre Anderson 
Trevenzoli, C.Ss.R., confi rma o que 
digo.

- Como ter uma convivência gos-
tosa e agradável com os padres 
mais jovens, apesar das diferen-
ças que podem existir de uma ge-
ração para outra?
- Convivendo com naturalidade, 
como fomos vivendo pelos anos de 
seminarista e pelos anos afora.

- Deixe uma mensagem de fé para 
os leitores do informativo “A Ca-
minho com São Geraldo”.
- É desejo meu contribuir com os 
artigos nesse informativo, enquanto 
der conta. Nos “murais” da nossa 
Basílica, já coloco diversos artigos 
de revistas católicas ou não, prin-
cipalmente com relação à vocação, 
não só a sacerdotal, mas também a 
que a maioria segue - a matrimonial. 
Gostaria de ter conhecimento de crí-
ticas, positivas e negativas, se real-
mente  aproveitados pelos leitores. 
Então vale a pena continuar.

PADRE MÁRIO FERREIRA GONÇALVES, C.S.S.R.

Sempre uma palavra amiga
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      Graça
Alcançada

Afamília Alves Almeida, de Santa 
Efi gênia de Minas (MG), este-
ve em Curvelo para agradecer 

a São Geraldo duas graças alcan-
çadas. Os familiares fi zeram a pro-
messa quando Davi Alves Almeida 
nasceu. A criança precisou ir para 
a Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), por estar muito fraquinha. Além 
disso, exames mostraram que ele ti-
nha um pequeno sopro no coração. 
A família então pediu que São Geral-
do intercedesse a Deus pelo menino. 
Davi está com 2 anos, a saúde me-
lhor e o sopro está desaparecendo 
gradativamente.

 A avó de Davi, Marisa Almei-
da, também pediu a intercessão de 
São Geraldo por seu fi lho, que era 
especial e sofria muito com vários 
problemas. O fi lho acabou falecendo 
aos 22 anos, mas ela afi rma se sen-
tir confortada, pois o sofrimento dele 
teve fi m.  Marisa visitou a Basílica no 
início do ano como forma de agrade-
cer a Deus e a São Geraldo por ter 
dado forças para lutar enquanto ele 
estava vivo e pela cura de Davi.

Se você teve uma graça alcançada 
por intermédio de São Geraldo, 

escreva para a gente:
Informativo

“A Caminho com São Geraldo”
Seção Graça Alcançada
Basilica de São Geraldo

Praça do Santuário, 60 - Centro
CEP: 35790-000 - Curvelo (MG)

Ou acesse nosso site, na 
Seção Interatividade: 

www.basilicasaogeraldo.org.br
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Assim canta uma cantiga de 
tempos atrás. Há quem sai-
ba distinguir entre o amigo 

e o irmão, dizendo, por exemplo, 
que o “amigo sempre mostra afeto, 
mas, quando chega o perigo deve-
se recorrer ao irmão”, ou, como diz 
um provérbio: “Irmão mais velho, 
pai mais novo”.

Tudo isso são verdades!
Talvez você, que agora lê estas 

linhas, já passou por estes ou se-
melhantes caminhos na vida.

Mas, é bom e, digo mais, até 
necessário, encontrar na vida al-
guém com quem você tenha ver-
dadeira amizade. Tudo isso supõe 
o viver do dia a dia. Quando você é 
amigo mesmo é chamado a ir casa 
adentro, ”até chegar à cozinha”, 
pois “amigo é coisa pra se guardar 
do lado esquerdo do peito”, a sa-

messa quando Davi Alves Almeida 
nasceu. A criança precisou ir para 
a Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI), por estar muito fraquinha. Além 
disso, exames mostraram que ele ti-
nha um pequeno sopro no coração. 
A família então pediu que São Geral-
do intercedesse a Deus pelo menino. 
Davi está com 2 anos, a saúde me-
lhor e o sopro está desaparecendo 
gradativamente.ssim canta uma cantiga de 

AMIZADE
ber, guardar no coração! Amar de 
todo coração.

Há quem diga não ser amado 
por ninguém! Será?!... Temos que 
ajudar tal pessoa a ver que a vida 
não é assim! Ajudá-la a conseguir 
enxergar alguém que lhe seja ami-
go! A vida toma novo sabor!

“Em qualquer ocasião, o amigo 
ama e o irmão nasceu para o pe-
rigo!”

Pe. Ivo, C.Ss.R.

AMIZADE
“Amizade vem de Deus e a Deus deve levar

Como é bom quando se sabe amar”
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Centenas de pessoas es-
tiveram presentes na 2ª 
Romaria do Terço dos Ho-

mens na Basílica de São Geraldo, 
que aconteceu no dia 22 de ju-
nho. Cerca de 30 grupos de 22 
cidades mineiras e um de Mogi 
Guaçu (SP) foram recebidos com 
hospitalidade para o evento, que 
visa congregar os homens que se 
reúnem para a reza do Terço.  

A programação teve início às 
9h, com a acolhida e o cadastra-
mento das romarias. Às 10h, foi o 
momento de concentração para 
o Terço meditado com consagra-

ção à Nossa Senhora do Perpé-
tuo Socorro, na Praça da Basílica. 
Em seguida, aconteceu a Missa 
em Ação de Graças, ainda na 
Praça, às 11h e para fi nalizar um 
delicioso almoço servido na Obra 
Social São Geraldo.  

O coordenador do Terço dos 
Homens da Basílica, Padre Paulo 
Roberto, C.Ss.R., fi cou satisfeito 
com a adesão das romarias: “A 
participação dos grupos foi muito 
expressiva e compensadora, uma 
vez que atingiu e superou nossas 
expectativas. Poder acolher os 
homens do Terço é motivo de 

muita alegria”.  Ele acrescentou 
que os momentos de encontro 
funcionam como estímulo para 
um movimento que tem cresci-
do no País inteiro. ”Nosso papel 
é receber bem os romeiros e, no 
caso do Terço dos Homens, é 
um incentivo, mantendo os gru-
pos mais motivados. Conseguem 
ver que estão no caminho certo. 
Essa devoção é gratifi cante, é 
uma forma simples e primária de 
evangelização”.  

O objetivo tem sido alcançado 
e o esforço do coordenador com 
toda a equipe que o acompanha 
na organização da romaria tem 
sido reconhecido. Vale destacar 
o empenho da Juventude Mis-
sionária Redentorista de Curvelo 
que, com um belo sorriso no ros-
to, começou os trabalhos às 6h 
na barraca de café da manhã.  

Os romeiros Olair e José Ma-
ria de Piracema (MG) contam que 
frequentam o Terço há quatro e 
cinco anos, respectivamente, e já 
alcançaram muitas graças com a 
intercessão de Maria. “Por isso, 
mesmo com todas as difi culda-
des, nos esforçamos para  parti-
cipar das romarias”. 

A alegria também tomou con-
ta do coração de integrantes do 
Terço da Basílica de São Geral-
do. Wilson e Antônio Diniz par-
ticiparam pela segunda vez da 
romaria e não esconderam a sa-

HOMENS REUNIDOS 
AO REDOR DO ALTAR 

DE SÃO GERALDO

muita alegria”.  Ele acrescentou 
que os momentos de encontro 
funcionam como estímulo para 
um movimento que tem cresci-
do no País inteiro. ”Nosso papel 
é receber bem os romeiros e, no 
caso do Terço dos Homens, é 
um incentivo, mantendo os gru-
pos mais motivados. Conseguem 
ver que estão no caminho certo. 
Essa devoção é gratifi cante, é 
uma forma simples e primária de 
evangelização”.  

O objetivo tem sido alcançado 
e o esforço do coordenador com 
toda a equipe que o acompanha 
na organização da romaria tem 

HOMENS REUNIDOS 



9A caminho com São Geraldo

tisfação: “Ficamos maravilhados 
com a quantidade de homens 
aqui presentes; tudo estava mui-
to perfeito”. Por outro lado, os 
romeiros também demonstraram 
satisfação pela forma como fo-
ram recebidos. Gilmar Rodrigues 
participa do Terço há um ano na 
comunidade São José (Várzea da 
Palma-MG) e salientou: “Levarei 
boas recordações desse dia. Foi 
muito especial”. 

Vindos da Igreja de Nossa 
Senhora de Fátima, da cidade 
de Belo Horizonte (MG), os ro-
meiros Vanderlei Xavier, José, 
Geraldo Timóteo e João Tomás 
participaram pela segunda vez 
do evento. A animação foi tão 
grande que já pré-confi rmaram a 
vinda ao encontro de 2015. “Per-
cebemos um envolvimento maior 
dos grupos, um companheirismo 
sem igual entre os mais diversos 
terços. Os momentos de oração 
e refl exão são um estímulo para 
estarmos aqui congregando com 
todos”. E completaram: “Não po-
demos deixar de agradecer a ter-
na acolhida que recebemos, não 
apenas no que se refere à oração, 
mas também ao delicioso almoço 
oferecido aos visitantes”. 

Outros romeiros partilham da 
mesma opinião. Acompanhado 
pelos fi lhos Samuel José e Fa-
brício Eduardo e pelo pai José 
Campelo, Sidney Cunha saiu 

bem cedo de San-
tana do Pirapama 
(MG). Sentindo-se 
em casa com a 
hospitalidade e já 
pensando em vol-
tar no próximo ano 
afi rmou: “Estou me 
sentindo maravi-
lhado com tama-
nha boa vontade 
das pessoas em 
acolher a todos 
calorosamente”.  

Companheiros 
de caminhada na 
reza do Terço, An-
tônio Francisco, 
Benedito Faustino 
e Adriano Ferreira 
vieram da cidade 
de São João Del 
Rei (MG) e se sur-
preenderam com 
o carinho dos an-
fi triões: “Gostamos 
muito da cidade,  do povo simpá-
tico e já estamos nos organizan-
do para voltar em 2015”. 

Ao fi nal do evento, Padre Pau-
lo falou do retorno que teve dos 
visitantes. “Foi muito positivo, 
pois todos que me procuraram 
diziam que foi muito bom estar 
aqui e que no ano que vem volta-
rão. Então, é importante que con-
tinuemos a cultivar e a trilhar este 
caminho, pois, como costumo 

dizer, nenhuma romaria começa 
do nada, ela vai crescendo. Limi-
tações com a infraestrutura, por 
exemplo, sabemos que há, mas 
fazendo a cada ano uma avalia-
ção para que estejamos mais ap-
tos a receber os visitantes. Posso 
afi rmar com certeza que foi exce-
lente e destacar dois momentos 
fortes e emocionantes: a reza do 
Terço meditado e a Celebração 
Eucarística”.
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Aproxima-se o grande mo-
mento da realização de 
mais uma Oitava de São 

Geraldo, evento que enche nos-
sos corações de alegria diante da 
expectativa de receber milhares 
de fi éis em nossa Curvelo (MG). 
Neste ano, o tema é “O Redentor 
te chama pelo nome” e os festejos 
começarão no dia 30 de agosto, 
às 5h da manhã, com a tradicional 
Alvorada e o repique dos sinos. 
Após a carreata de táxis, haverá 
a bênção para os motoristas den-
tro da Basílica. Durante todas as 
comemorações, a “Princesa Gra-
ciosa do Sertão” de Minas Gerais 
testemunhará mais uma vez a ina-
balável fé do povo brasileiro.

Estão programadas até o dia 
7 de setembro diversas ativida-

Aproxima-se o grande mo- des, contando com a participação 
de outras paróquias da cidade e 
região, apresentações culturais, 
cavalgada e carreata pelas ruas. 
As missas serão celebradas todos 
os dias na Basílica e na praça da 
igreja.

Os pregadores serão Padre Ri-
cardo Alexandre Ferreira, C.Ss.R., 
da Paróquia de Santo Afonso, no 
Rio de Janeiro; e Padre Nelson 
Antônio Linhares, C.Ss.R., do 
Santuário de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro, em Campos 
dos Goytacazes (RJ). A animação 
fi cará por conta do Padre Ander-
son Trevenzoli Assireu, C.Ss.R., 
da Basílica de São Geraldo; e Pa-
dre Maikel Pablo Dalbem, C.Ss.R., 
formador do Ano SPES, vindo de 
Coronel Fabriciano (MG).

A exemplo do ano passado, 
temos a expectativa de receber 
mais de 70 mil pessoas, romeiros 
de inúmeros municípios de nossa 
região e de todo o Brasil, gen-
te tão simples e humilde quanto 
nosso padroeiro, sempre com o 
olhar de devoção manifesto em 
sua face. Certamente, será uma 
oportunidade muito especial para 
que você participe dos momen-
tos de oração e refl exão diante 
de São Geraldo. Dias importantes 
para se unir aos devotos de todos 
os recantos e partilhar, com sua 
fé, da alegria de estar em nosso 
monumento de paz e religiosida-
de. Com os braços abertos e o 
coração em festa, aguardamos 
sua presença na Basílica de São 
Geraldo.

Está chegando!
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No dia 8 de junho, cerca de 
80 ciclistas participaram 
da 2ª Romaria Ciclística à 

Basílica de São Geraldo. A con-
centração aconteceu na Praça 
da Estação e, de lá, o grupo se-
guiu para a praça da Basílica, co-
mandado pelo Padre Anderson 
Trevenzoli, C.Ss.R. e por Bruno 
Ribas, coordenador do Grupo 
Amantes da Magrela.

As crianças que integram o Projeto “Construir o Amanhã” se uni-
ram em uma bela festa junina na Obra Social São Geraldo. O 
evento contou com quadrilha e casamento na roça e, como não 

poderiam faltar, as guloseimas típicas desta época do ano.

Festa junina na
Obra Social São Geraldo

2ª Romaria
Ciclística

No dia 8 de junho, cerca de 




