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Caminhamos para mais uma Oitava de São Geraldo, prontos 
para receber milhares de romeiros de todo o Brasil a partir de 
29 de agosto. Sob o tema “Geraldo, testemunho de serviço”, 

Curvelo despertará com a tradicional Alvorada, às 5h do sábado, 
com repicar dos sinos, carreata de táxis e bênção para os taxistas. 
A abertura ofi cial será às 19h, com a missa presidida por Dom João 
Bosco Óliver de Faria, na Praça da Basílica, e a estreia do nosso 
Coral Gregoriano São Geraldo. Toda a programação está na última 
página.

Nesta edição, o Frater Rodrigo Costa, C.Ss.R., escreve sobre a 
vida de São Geraldo. Nas próximas edições, você poderá conferir 
cenas do dia a dia do santo retratadas nas pinturas da Basílica. San-
to Afonso, cujas festividades acontecem em 1° de agosto, é tema de 
dois artigos. Pe. Jesu Assis, C.Ss.R., ressalta que Afonso traz algo 
novo na paixão de Jesus, com um padecer em que há uma “entrega 
livre e amorosa do Filho para nos cativar, atrair e unir todos a Ele e 
levar-nos ao Pai”. Os clamores que chegam à Igreja são analisados 
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Expediente:

ELE VEIO PARA SERVIR
EDITORIAL

pelo Padre Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R., para quem “é importante es-
tar atentos às demandas do Povo e começar a estudar os elementos 
básicos que respondam aos questionamentos de Fé e Vida”.

A Basílica de São Geraldo participou pela primeira vez, junta-
mente com a Casa de Retiros São José (Belo Horizonte) e a Casa 
de Retiros Seminário da Floresta (Juiz de Fora), da 11ª edição da 
Expocatólica -  Feira de Produtos e Serviços para Igrejas, realizada 
de 2 a 5 de julho em São Paulo. Para o reitor Padre Paulo Roberto 
Gonçalves, C.Ss.R., foi uma excelente oportunidade de tornar a Ba-
sílica ainda mais conhecida no cenário brasileiro. No nosso stand, a 
atração maior fi cou por conta do mascote Geraldinho.

Nos dias 26 e 27 de junho, a Basílica de São Geraldo realizou o 
3º Arraiá de São Geraldo, na Praça do Santuário, regado por muitas 
guloseimas típicas e atrações culturais. Também a Obra Social São 
Geraldo promoveu, no dia 04 de julho, o seu III Arraiá, com a pre-
sença de nossas crianças e seus familiares , além da comunidade 
de Curvelo.
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O Filho de Deus, Jesus de 
Nazaré, foi enviado ao 
mundo para levar a huma-

nidade à vida plena, eterna (sal-
vação), aspiração mais profunda 
no coração do ser humano; para 
Afonso, assim a salvação seria 
obra de Deus e do ser humano. O 
fruto de se tornar homem... Sofrer 
e morrer pertencem à mesma reali-
dade humana assumida por Jesus, 
aqui se revela o Mistério de Deus: 
O Filho Eterno do Pai, aceitando 
ser homem, entrando em nossa 
história, aceita sofrer e morrer, a 
vida e a morte de Jesus ocorrem 
como máximo rebaixamento (Ke-
nosis). É o fruto do amor de Deus 
à humanidade: “Deus amou “tan-
to” o mundo que lhe deu o seu Fi-
lho Unigênito, para que não morra 
quem nele crê, mas tenha a vida 
eterna” (Jo 3,16). Esta palavrinha 
“tanto” signifi cava para Afonso que 
nunca poderemos compreender o 
amor que há em Deus, enviando ao 
mundo seu Filho, que vai visibilizar 
este amor, com os consequentes 
sofrimentos e a morte. O máximo 
deste amor está na Cruz, mas é a 
vida toda de Jesus um processo 
de doação no amor: Ele sentiu na 

própria carne as dores da humani-
dade pecadora, sendo Ele mesmo 
santo; conheceu nossa fraqueza, 
viveu pobre, entre os pobres, para 
os pobres.

O tema da paixão de Jesus 
desde o nascimento já era co-
mum na espiritualidade do tempo 
de Afonso; mas, Afonso traz algo 
novo: este padecer é uma entrega 
livre e amorosa do Filho para nos 
cativar, atrair e unir todos a Ele e 
levar-nos ao Pai. Sofrer é condição 
de ser humano, é um caminho que 
Deus tem para nos atrair; um Deus 
que é bom para todos (bons e 
maus), cuida de todos. Para Afon-
so, a vitória de Jesus em sua mis-
são redentora, cujo sinal é a Cruz, 
consiste no triunfo de seu amor 
que tudo suporta (Jo 14,30-31) e 
se torna nossa esperança.

O Papa Francisco afi rma que a 
originalidade de Francisco de Assis 
está em colocar a “pobreza” no ca-
minho do Evangelho; não é a uma 
simples ideologia humana. Creio 
que podemos afi rmar que a origi-
nalidade de Afonso está em colo-
car os sofrimentos que constituem 
a vida humana, assumida pelo Fi-
lho de Deus, como processo de 

amor no caminho do Evangelho.
Não se trata de um “dolorismo” 

(patologia). Não é a ideia de um Pai 
que se sente vingado, acalma-se, 
com os sofrimentos de Filho e de 
seus seguidores. Padecer é pró-
prio da condição humana, cami-
nho da revelação do quanto Deus 
nos ama, como diz Afonso, “uma 
invenção de Deus para nos atrair 
para Ele”.

Só assim podemos entender a 
alegria e a paz do irmão Geraldo 
no meio dos maiores sofrimentos, 
até desejando sofrer mais, por gra-
tidão a Jesus. Leiamos 2Cor. 12 
7-10.

Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.

Ó quanto te custou
haver-me amado!

(Afonso)

DIANTE DA CRUZ

   SANTO
AFONSO 
“ “

Agosto 2015.indd   3 31/07/15   15:52



4 A caminho com São Geraldo

“Se não escutarmos o clamor, 
não existe êxodo.

Não acontece libertação, se 
não escutarmos o clamor” (Fr. 
Carlos).

É indispensável escutar as de-
mandas do Povo e a elas ir dando 
resposta, ou melhor ainda, bus-
cando respostas junto com os 
mesmos que perguntam e gritam. 
É o trabalho do aprender-ensinar 
juntos para todos nós! (cfr. Paulo 
Freire).         

É importante estar atentos às 
demandas do Povo e começar a 

Clamor...
Êxodo...
Libertação...

Aniversariante de agosto
18/08 - Pe. José Carlos Campos, C.Ss.R.

estudar os elementos básicos que 
respondam aos questionamentos 
de Fé e Vida. Às vezes, até mes-
mo perguntas que nos parecem 
insossas, por que fogem a um 
planejamento pastoral  intelectual 
e lógico.

As demandas nos estão che-
gando de vários pontos e sob vá-
rios assuntos: perguntas diretas, 
não verbais, em atitudes e ativi-
dades, etc. É preciso estar com 
as antenas e a sensibilidade liga-
das... escutar  muito!

“Quando o Evangelho amansa 
o Povo e não o leva a ser criati-
vo, não é mais evangelização” (Fr. 
Carlos).

Uma das atitudes mais acerta-
das foi escutar o Povo, por meio 
de uma série de questionários, 
para conhecer sua realidade e 
preparar a missão.

“Há de haver uma participa-
ção coletiva no ser e fazer Igreja, 

assim como efetiva solidariedade 
evangélica”.

“Quando não há profetas, o 
Povo fi ca desorientado. Não sabe 
o que fazer, para onde dirigir-se, 
que decisões tomar” (Carlos Val-
lés, SJ).

“O clamor do Povo é o outro 
lado do apelo de Deus” (Fr. Carlos).

Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
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Santo Afonso foi um missionário 
atento aos sinais dos tempos, 
com uma capacidade extraor-

dinária de rever as práticas pastorais, 
assim como discernir objetivos e cami-
nhos. Por isso viveu inúmeros êxodos 
vida a fora, sempre buscando respon-
der com mais audácia ao projeto de 
Deus. Sua profunda e intensa vida de 
oração, sensibilidade missionária, co-
ração cheio de fé e bondade, tornava-
-o atento aos desafi os e à realidade 
em sua volta. Acomodar-se nunca foi 
uma postura de Afonso! Por isso, esse 
homem de Deus logo percebeu e se 
identifi cou com a realidade dos empo-
brecidos.

Trabalhava incansavelmente em 
sua terra natal. Não perdia um minuto 
na vida. Atento às urgências pastorais 
da sua época, dedicava todo o seu 
tempo em pregações, confi ssões, vi-
sita aos doentes, escritos, canções e 
sobretudo rezando com o povo. Mas, 
ainda assim, estava à procura do gran-
de tesouro pelo qual se tornaria o fun-
dador da Congregação Missionária, 
“pois onde estiver o seu tesouro, aí 
estará o seu coração”, Mateus 6, 21. 

Mas qual foi esse grande tesouro? 
Jesus Cristo, como o Santíssimo 

Redentor e os pobres abandonados! 
Com certeza, o amor a Jesus Cristo e 
o amor aos pobres se transformaram 
em um só amor para o missionário 
Afonso.

Diante da sua experiência com os 
pobres, deixou a cidade de Nápoles, 
na Itália, fazendo seu êxodo defi nitivo 
ao dirigir se para Scala, “para viver en-
tre os casebres e os currais dos pas-
tores”. Os pobres tornaram-se não só 
os destinatários preferenciais da mis-
são de Afonso e seus seguidores, mas 
também o seu novo mundo. Para os 
pobres e por eles, gastou toda a sua 

vida, seus dons e talentos. Esses po-
bres transformaram-se no grande sinal 
da fi delidade da Congregação funda-
da por Afonso à sua missão na Igreja. 

Bonito é saber que nosso querido 
São Geraldo foi um fi el seguidor de 
Santo Afonso. Como Afonso, Geraldo 
também foi um apaixonado pelos po-
bres e abandonados.

Portanto, para os Redentoristas e 
você, romeiro e devoto, Santo Afonso 
e São Geraldo são modelos para le-
varmos a Boa Nova, mas com espe-
cial preferência aos pobres e abando-
nados que vivem à margem da Igreja 
e da sociedade. Vamos juntos e de 
mãos dadas apostar neste sonho de 
Santo Afonso e São Geraldo e vermos 
no pobre e abandonado rastros de um 
Deus amoroso?

Angelo Farias
Missionário Leigo Redentorista

Belo Horizonte-MG
farias.angelo@yahoo.com.br

SANTO AFONSO,
MISSIONÁRIO E AMIGO DOS POBRES
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Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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A Oitava de São Geraldo deste 
ano nos convida a contemplar 
a vida de Geraldo a partir da 

ótica do serviço e da fi delidade. Es-
sas duas palavras foram constantes 
ao longo de toda a sua vida. É co-
nhecida a frase que o Santo Irmão 
mandou colocar em sua porta: “Aqui 
se faz a vontade de Deus, como Ele 
quer e até quando Ele quiser”, tal era 

a identifi cação do santo com a von-
tade de Deus. Desde cedo, Geraldo 
soube abrir-se ao Espírito Santo e 
colocar-se na escola de Jesus, “es-
cola de entrega total, de maior sa-
crifício, de serviço pleno”, e pôs em 
prática este aprendizado no serviço 
aos irmãos. São Geraldo era conhe-
cido como o “deixe-me fazer”, pois 
sempre era o primeiro a oferecer-se 

diante dos trabalhos mais difíceis e 
incômodos. Desta forma, vamos re-
passar alguns elementos da vida de 
nosso Santo Irmão que nos dizem de 
sua total entrega e identifi cação com 
a vontade de Deus, que se expres-
sam na obediência e serviço. 

Nascido em 6 de abril de 1726, 
em Muro Lucano, lugar pequeno do 
Sul da Itália, São Geraldo teve a sor-
te de ter uma piedosa mãe, Benedita 
Galeta, que o despertou desde cedo 
para o amor infi nito e misericordioso 
de Deus. Após perder o pai tornou-
se o apoio da família. Depois de qua-
tro anos como aprendiz do alfaiate 
Pannuto, desistiu da profi ssão para 
trabalhar como criado do bispo de 
Lacedônia. Os amigos o alertaram 
para não aceitar o emprego, em fun-
ção dos maus tratos que os funcio-
nários recebiam do prelado, mas isto 
não foi sufi ciente para impedir Geral-
do de trabalhar. Durante três anos, 
ele se ocupou de tudo e permaneceu 
junto do bispo até a sua morte. Geral-
do aceitava o sofrimento por amor a 
Deus e como parte integrante do se-
guimento de Cristo. “Sua Excelência 
me quer bem”, dizia. Assim, Geraldo 
passava longas horas diante do San-
tíssimo Sacramento, o mistério do Se-
nhor crucifi cado e ressuscitado.

Em 1745, aos 19 anos, voltou 
para Muro, onde começou a exercer 
por conta própria o ofício de alfaiate. 
O negócio ia bem... Ele separava o 

São Geraldo, servo bom e fiel
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“Jesus abre-nos a uma lógica nova; a um horizonte cheio de vida, 
beleza, verdade, plenitude. Deus nunca fecha os horizontes, Deus nunca é 

passivo face à vida e ao sofrimento dos seus f i lhos. Deus nunca 
se deixa vencer em generosidade. Foi para isto que nos enviou 

seu Filho, no-Lo oferece, entrega, comparti lha: 
para aprendermos o caminho da fraternidade, do dom”.

7A caminho com São Geraldo

necessário para sua mãe e sua irmã 
e doava o restante para os pobres 
ou mandava celebrar missas para 
as almas do purgatório. Não houve 
na vida de Geraldo uma súbita con-
versão. Sua santidade foi construída 
por amor e dedicação a Deus e pelo 
serviço aos irmãos.

Mas, Geraldo deseja mais, sen-
te-se atraído a uma entrega total a 
Deus. Apesar de ser rejeitado no 
pedido de ser aceito no Convento 
dos Capuchinhos, por conta da pre-
cariedade de sua constituição física, 
aguarda o momento certo, a hora de 
Deus. Na Páscoa de 1749, aconte-
ceu uma missão Redentorista em 
Muro. Geraldo acompanha a missão 
com assiduidade e decide se tornar 
Irmão Leigo na Congregação Re-
dentorista, mas recebe também uma 
nova rejeição em função de sua frágil 
saúde. Porém, continuou insistindo 
até que o Padre Paulo Cáfaro, mes-
tre da missão, foi obrigado a aceitá
-lo por um período de experiência. 
Geraldo foi enviado ao Noviciado em 
Deliceto, em 1749. Geraldo se sente 
feliz e realizado! Professou seus vo-
tos no dia 16 de Julho de 1752, três 
anos depois de ter sido admitido no 
Noviciado. Ao contrário do que todos 
imaginavam, o jovem Irmão se desta-
cava, diariamente, pelos excelentes 
serviços que prestava como porteiro, 
alfaiate e sacristão. Como também 
realizava diversas experiências mis-

sionárias, torna-se conselheiro de 
sacerdotes e religiosos, preocupado 
com aqueles que estavam afastados 
de Deus, e promotor das vocações 
à vida religiosa. Sua encantadora hu-
mildade, paciência e amor a Deus, 
no Santíssimo Sacramento, contri-
buía para aumentar a cada dia a ad-
miração que todos tinham por ele.

Provações e sofrimentos
Ao lado de todos esses fatos 

extraordinários, Geraldo enfrentou 
diversas provações: o esgotamento 
físico diante da dureza dos trabalhos 
missionários, a aridez na vida espiri-
tual e a calúnia que sofreu da jovem 
Nerea, de Lacedônia, mais dura pro-
vação de sua vida, pois foi proibido 
de comungar e de se relacionar com 
pessoas estranhas. Diante desse 
fato, Geraldo aceitou silenciosamen-
te a ordem do superior e responde 
para si mesmo: “O Senhor não quer 
vir a mim, porque sou indigno. Quis 
castigar meu pouco amor!”. Por oca-
sião de sua doença, o Santo Irmão 
soube afi nar seu sofrimento com a 
cruz de Cristo: “Eu penso que este 
leito é a vontade de Deus. Ainda me 
imagino que eu e a vontade de Deus 
temos chegado a ser a mesma coi-
sa”. Em 16 de outubro de 1755, Ge-
raldo entrega-se para sempre à “For-
mosa vontade de Deus”, a verdade 
que deu sentido a sua vida.  Foi bea-
tifi cado por Leão XIII, no dia 29 de 

janeiro de 1893 e canonizado por Pio 
X no dia 11 de dezembro de 1904.

Geraldo foi servo fi el e obediente 
entre Deus e os homens. Esta obe-
diência à vontade de Deus carregava 
a marca da alegria, da generosidade 
e da confi ança, pois compreendia 
que a vontade de Deus para o ser 
humano é um projeto de vida plena 
e felicidade. Que a contemplação da 
vida de São Geraldo nos leve a fazer 
de nossa vida um constante serviço 
aos irmãos, de tal forma que pos-
samos dizer também como o Santo 
Irmão:  “Alguns se empenham em fa-
zer isto ou aquilo; minha única preo-
cupação é fazer a vontade de Deus”.  

Fr. Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.

Agosto 2015.indd   7 31/07/15   15:52



8 A caminho com São Geraldo

Os fi éis de Curvelo tiveram um 
belo domingo de festejos no 
dia 19 de julho, quando foi 

realizada a III Romaria da Liga Ca-
tólica à Basílica de São Geraldo. A 
programação começou com aco-
lhida nas Barraquinhas de São Ge-
raldo, com apresentação do grupo 
de Folia de Reis, realizada pela Liga 
Católica de Curvelo e Região, que 
participou também do início da cele-
bração eucarística das 11 horas. Em 
seguida aconteceu a apresentação 
do grupo teatral, pela Liga Católica 
de Pirapora. Após tomarem o café 
na Obra Social e identifi carem suas 
respectivas caravanas, os romei-
ros retornaram à Basílica, onde às 
10h ouviram a palestra ministrada 
pelo Padre José Raimundo Vidigal, 
C.Ss.R., coordenador eclesiástico 
nacional das Ligas Católicas Jesus 
Maria José, que deixou uma bela 
mensagem aos liguistas ao afi rmar 
que “devem ser árvore boa de bons 
frutos”. 

A Missa em Ação de Graças 
das 11h foi celebrada pelo Padre 
José Carlos Campos, C.Ss.R., com 
a participação de Pe. Vidigal, que 
abordou em sua homilia o tema da 
Redenção. Seguiu-se o almoço de 
confraternização nas Barraquinhas 
de São Geraldo e, por fi m, a sole-
nidade de encerramento e despedi-
da das 10 Ligas presentes, vindas 
das cidades de Buritizeiro, Corinto, 
Felixlândia, Inimutaba, Três Marias, 
Comunidade da Mutuca, Pirapora, 
Várzea da Palma e Morada Nova, 
além da de Curvelo. Pe. José Car-
los, C.Ss.R., agradeceu a todos os 
que colaboraram, destacando o 
presidente da Federação das Ligas 
Católicas da Diocese de Diamantina, 

Marcos Flávio de Souza Sampaio, 
e o presidente da Liga Católica da 
Basílica de São Geraldo, João Verís-
simo; além da presença do Pe. Vidi-
gal, C.Ss.R., vindo de Campos dos 
Goytacazes (RJ).

O coordenador eclesiástico da 
Federação das Ligas Católicas da 
Diocese de Diamantina e também 
diretor espiritual da Liga Católica da 
Basílica de São Geraldo, Padre José 
Carlos, C.Ss.R., disse que seu papel 
principal é orientar a todos os liguis-
tas de forma especial e geral. Segun-
do ele, “o movimento Liga Católica, 
conhecido também como Pastoral 
Familiar, tem como objetivo levar a 
bandeira desta associação familiar”, 
fundada e inspirada pelo leigo Henri-
que Belletable. Ofi cial do Exército da 
Bélgica, após sua conversão duran-
te a participação em uma missa, ele 
percebeu que só havia mulheres na 
Igreja, daí nascendo a inspiração de 
convidar os homens para a Igreja, 
através da recitação do Terço. As-
sim surgiu a Liga Católica, em 1844, 
tendo como atividades principais a 
santifi cação pessoal e das famílias, 
tendo como lema: “Rezar e Traba-
lhar”. Com o passar dos anos foi se 
adaptando aos novos tempos e mu-
danças dentro da Igreja. 

Segundo ele, a Liga Católica da 
Federação de Diamantina tem feito 
grandes esforços para consolidar o 
entrosamento das Ligas. Cada uma, 
com sua diretoria, fi ca a cargo de 
seu pároco, cuja missão é acom-
panhar a espiritualidade da institui-
ção. Em Curvelo, a Liga Católica da 
Basílica de São Geraldo tem 500 
liguistas inscritos. A reunião mensal 
acontece sempre no segundo do-
mingo de cada mês, no Salão de 

São Geraldo, logo após a missa das 
11 horas.

LIGA CATÓLICA REALIZA III ROMARIA

Ermita, Maria Roseana,
Ana Lúcia, Mateus e Manoel Nicodemos 

José Félix e Auxiliadora 

Isaías  e Marcos Flávio 

Saint Clair, Christofer e Emilly

Padre José Carlos
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A Obra Social São Geraldo 
realizou no dia 04 de julho 
o seu III Arraiá, contando 

com a presença de nossas crian-
ças com seus familiares e da co-
munidade de Curvelo. 

O evento contou com a presen-
ça do diretor da Obra Social, Padre 
Lúcio Marcos Bento, C.Ss.R., que 

iniciou os trabalhos da tarde de sá-
bado falando aos presentes sobre 
o projeto e a importância que a 
instituição tem na vida de nossos 
usuários.

Nosso Arraiá aconteceu em um 
clima de muita descontração e ale-
gria, tanto por parte das crianças 
quanto dos demais presentes, que 
usufruíram de uma tarde de encan-
tamento, ludicidade e cultura com 
a coroação do Rei do Amendoim e 
da Rainha da Pipoca, Casamento 
na Roça e Quadrilha.

Através desses momentos de 
interação entre usuários e famí-
lia conseguimos estreitar a cada 
dia os laços entre a instituição e 
os familiares. Sem estes laços, as 
transformações sociais oferecidas 
através de nossos projetos não se 
consolidariam.

Assim, mais uma vez agradece-
mos a todos os nossos colabora-
dores que direta ou indiretamente 
contribuíram para que nosso even-
to pudesse ser realizado.

Que as bênçãos do glorioso 
São Geraldo sejam derramadas 
sobre vocês.

Geralda Luciene dos Santos
Coordenadora- Obra Social São Geraldo

OBRA SOCIAL REALIZA SEU

III ARRAIÁ

      Graça
Alcançada

Sou de Curvelo e meu nome é 
Vilma de Matos e estava grávida 
do meu terceiro fi lho quando fi z a 
promessa a São Geraldo, Padroeiro 
das Mães e Crianças. Quando com-
pletei os exatos nove meses de gra-
videz, não sentia nenhuma das do-
res do parto e, como já estava mais 
que na hora de dar à luz, fui levada 
para a mesa de cirurgia, onde des-
cobrimos que não poderia ser parto 
normal. Então, o médico optou pelo 
fórceps, um tipo de parto que hoje 
não é mais usado, por ser de extre-
mo risco para a vida do bebê e da 
mãe. Vim a saber do que se tratava 
e dos riscos que esse tipo de parto 
oferecia somente na mesa do par-
to. Foi aí que recorri a São Geraldo, 
pela minha vida e do meu bebê que 
estava prestes a nascer. Graças a 
Deus, primeiramente, e a São Geral-
do, que intercedeu por mãe e fi lha, 
tudo ocorreu bem. Dei à luz a uma 
menininha muito gordinha, afi nal, 
Sabrina nasceu pesando 4,600kg, 
com 50cm e saudável.

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

“Serei rico em fazer 
a tua vontade, 

e pobre em
buscar a minha.”

(SÃO GERALDO MAJELA)
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10 A caminho com São Geraldo

Participar pela primeira vez da 
Expocatólica, juntamente com a 
Casa de Retiros São José, em 

Belo Horizonte, e a Casa de Retiros 
Seminário da Floresta, em Juiz de Fora, 
foi para a Basílica de São Geraldo uma 
excelente oportunidade de fazê-la ain-
da mais conhecida no cenário brasilei-
ro. Nossa satisfação se justifi ca porque 
esta 11ª edição da Feira de Produtos 
e Serviços para Igrejas, realizada de 2 
a 5 de julho em São Paulo, teve cerca 
de 50 mil visitantes, contemplando a 
presença de participantes e visitantes 
de todos os lugares do Brasil.

Segundo um padre missionário Re-
dentorista polonês, da Vice-Província 
da Bahia, que visitou o nosso stand, 
“o que não é conhecido não existe”. 
Portanto, creio que foi muito importan-
te e signifi cativo participar desse gran-
de evento e apresentar a Basílica de 
São Geraldo, a única dedicada a ele no 
mundo, como lugar forte e expressivo 
de peregrinação, dos fi éis que a ele 
recorrem, sobretudo para pedirem a 
intercessão dele, que é Padroeiro das 
Mães e de seus Filhos. 

Além dessa grande riqueza, nossa 

REDENTORISTAS PARTICIPAM DA
EXPOCATÓLICA EM SÃO PAULO

participação possibilitou-nos também 
um alargamento de horizontes e troca 
de experiências, de tantas outras reali-
dades, sobretudo no tocante a produ-
tos e serviços católicos e contato com 
as empresas de turismo. 

Em nosso stand, a atração maior 
fi cou por conta do Geraldinho, mas-
cote de São Geraldo, que mais uma 
vez, com seu jeito alegre, espontâneo, 
simpático e carismático brilhou, conta-
giando a todos, desde crianças até as 
pessoas mais idosas. Difícil contabili-
zar as pessoas que pararam no stand 
para tirar uma foto junto a ele. Muitas 
crianças fi zeram a carteirinha do Geral-
dinho. Nesse sentido, há que se des-
tacar a presença da Gabrielly Coelho 
de Aquino, de 8 anos, da Vila Santa 
Margarida (São Paulo), que durante o 
sábado e o domingo, visitando a feira 
com seus pais, não desgrudou um só 
momento do Geraldinho. Gesto esse 
que chamou muito a atenção de nossa 
equipe de trabalho e, por isso, foi con-
vidada a se fazer presente na Oitava 
de São Geraldo deste ano. Aguarde-
mos! Seja bem-vinda, Gabrielly, para 
conhecer a Basílica de São Geraldo! 

O Geraldinho vai te receber de braços 
abertos. 

Nosso stand contou com uma va-
riedade de material informativo, distri-
buído para todos que o visitaram: fol-
ders informativos sobre nossas duas 
Casas de Retiros, Almanaque de São 
Geraldo, o livro com “As aventuras do 
Geraldinho”, folder específi co direcio-
nado ao turista, folder da Oitava de São 
Geraldo/2015 com a programação 
completa e outros mais. O stand con-
tou ainda com recursos audiovisuais, 
onde foram mostradas as belezas e as 
riquezas de nossas Casas de Retiros 
e da Basílica de São Geraldo, dando 
destaque para a infraestrutura de tais 
espaços, bem como a apresentação 
de vídeos, dentre eles o convite para 
a participação na Oitava deste ano e 
o novo Hino a São Geraldo: “Pão dos 
Pobres do Sertão”, composto pelo vio-
leiro Chico Lobo, João de Souza e Pa-
dre Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R.  

O famoso doce de leite com queijo 
mineiro, ofertado pela Casa de Retiro 
Seminário da Floresta, e o Cookie São 
Geraldo (pão de mel), ofertado pela 
Basílica de São Geraldo, bem como o 
doce de pequi, foram muito bem apre-
ciados e degustados pelos visitantes. 

Dentro da programação da feira 
aconteceram dois grandes congres-
sos simultâneos: o CONAGE (Gestão 
Eclesial) e CONADIZ (Pastoral do Dízi-
mo e da Partilha), onde nossa equipe 
de trabalho teve a oportunidade de 
participar de alguns momentos.

Padre Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo

Curvelo (MG)
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11A caminho com São Geraldo

A Basílica de São Geraldo reali-
zou  nos dias 26 e 27 de ju-
nho, na Praça do Santuário, o 

3º Arraiá de São Geraldo, regado 
por muitas guloseimas típicas e 
atrações culturais. A abertura, na 
sexta-feira, foi marcada pela par-
ticipação das escolas municipais 
Dr. Viriato Mascarenhas Gonzaga 
(CAIC) e Dr. Viriato Mascarenhas 
Gonzaga, do Colégio Franciscano 
Santo Antônio, da Escola Estadual 
Adauto Lúcio Cardoso e da Aca-
demia e Centro de Dança Trans-
-Forma. A animação musical fi cou 
por conta do cantor Márcio Lobão.
No segundo dia, o Quadrilhão 
composto por 30 casais foi aberto 
pelo mascote Geraldinho trajando 
as vestimentas caipiras. A apre-
sentação da banda Show com Mel 
abrilhantou o fi nal do Arraiá.

Os alunos das escolas que se 
apresentaram durante o evento se 
sentiram felizes e satisfeitos com a 
oportunidade. A diretora da Escola 
Municipal Dr. Viriato Mascarenhas 
Gonzaga, Jacqueline Kennedy, 
afi rmou que “as alunas se sen-
tiram gratas desde o momento 

Entre os dias 24 e 27 de junho, 
a Basílica de São Geraldo cele-
brou o Tríduo e Festa de Nossa 

Senhora do Perpétuo Socorro. 
  No dia 27 de junho, o Superior Ge-
ral dos Redentoristas, Padre Michael 
Brehl, proclamou ofi cialmente aberto 
o Ano Jubilar de Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro em cerimônia rea-
lizada no último dia 27 de junho, na 
Igreja de Santo Afonso, em Roma, 
onde se encontra o ícone original. En-
tre junho de 2015 e junho de 2016, a 

TRÍDUO E FESTA DE

NOSSA SENHORA 
DO PERPÉTUO
SOCORRO

Congregação do Santíssimo Redentor 
vai celebrar os 150 anos da entrega do 
ícone da Mãe do Perpétuo Socorro 

pelo Papa Pio IX aos Redentoristas, 
com a missão de torná-lo conhecido 
em todo o mundo. 

do convite e vieram para a pra-
ça empolgadas e motivadas para 
apresentarem um número de jazz 
coreografado por Bruna Marques”. 
As estudantes da Escola Munici-
pal Mascarenhas Gonzaga (CAIC) 
se dedicaram bastante para que a 
apresentação fosse perfeita, pois 
fi caram extremamente satisfeitas 
com o convite, afi rmou a diretora 
Janete Brito.

Já a diretora do Colégio Fran-
ciscano Santo Antônio, Ana Luíza 
Costa Trindade, entrou em contato 
com a secretaria da Basílica e per-
guntou se podia levar para o Arraiá 
os números do 5 º e do 8º ano que 
foram   apresentados na escola. 
E assim foi feito. Segundo ela, os 
alunos demonstraram gratidão ao 
poder partilhar o que tinham pre-
parado com carinho. 

O mesmo aconteceu com a 
Escola Estadual Adauto Lúcio Car-
doso. A diretora Maria Ascetino 
se dispôs a apresentar números 
com danças típicas juninas e um 
Quadrilhão. Além das atrações da 
escola, Maria levou a Academia 
e Centro de Dança Trans-Forma, 

que abrilhantou a festa com duas 
apresentações preparadas pela 
coreógrafa Sophia Mourthé, em-
polgando o público. 

Arraiá de São Geraldo reúne atrações
culturais na Praça da Basílica
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