
A Caminho com São Geraldo

Não chores! ... Nossos 
mortos estão vivos.
pág. 03

Um preseNte para Nós

pág. 05
acoNteceU Na Basílica: 
retiro de pastorais

pág. 07

Informativo da Basílica de São Geraldo - Curvelo/MG - Ano XII - no 95 - Novembro 2018

“Por seu poder, Deus ressuscitou o 
Senhor e também nos ressuscitará.”

1 Coríntios 6:14
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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
Caros devotos, amigo e amiga de São Ge-
raldo, paz e bênçãos!
Chegamos em sua casa com nosso infor-
mativo e mais uma vez a alegria de poder-
mos partilhar nossos caminhos e saber 
que seu carinho para com nossos traba-
lhos sempre acontece. A partir dos textos 
e informações que aqui encontrará, uma 
certeza: nossas partilhas são feitas como  
memória agradecida. Foram muitos os 
acontecimentos.
Mas aqui um desafio, nossa Congregação 
passa por momentos de reestruturação. 
Queremos continuar nossa missão. Por 
isso, tempos de mudanças! Uma pergunta, 
vocês gostam de nossos trabalhos? Pois 
bem, precisamos dar forma e crescer mais 
e mais em nossas buscas. Convido os lei-
tores para juntos permanecermos fiéis e 
buscarmos mais devotos para a Associa-
ção de São Geraldo. Ajude-nos! 
Boa leitura e saiba que tudo que alcança-
mos até agora, o fizemos com sua ajuda! 
Deus lhe retribua copiosamente!

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R 
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Duas cenas evangélicas levam-
-nos a questionar e modificar nossas 
idéias de Deus em relação à morte e 
ao sofrimento: a cena da cruz de Cristo 
apresenta-nos o Pai Celeste diante da 
morte e do sofrimento de seu amado 
Filho; a cena da ressurreição de Lázaro 
apresenta-nos o Filho do Homem (Je-
sus) diante da morte de um irmão.

A cena da cruz: Jesus morrendo... 
doloroso silêncio do Pai Celeste... não 
por impotência de livrá-lo da mor-
te... Positivamente, o Pai está falando 
em seu silencio: Eu estou aí com Ele 
e todos os sofredores até a morte! O 
pai respeita a decisão do amor obla-

tivo do Filho e a liberdade dos que o 
condenaram. Mas, a morte não terá a 
última palavra, essa será do Pai: res-
suscitando Jesus... Ressurreição que 
será também a garantia de nossa vida 
futura, após a morte, pois é promessa 
de Jesus vitorioso. É vontade do Pai 
que o homem viva. Os sofrimentos e a 
morte são males nunca desejados pelo 
Pai. O Filho de Deus aceitou ser um de 
nós com todas as suas consequências, 
para nos dar a vida eterna.

A cena da ressurreição de Lázaro: 
Jesus presente na despedida de seu 
amigo falecido. Na ocasião, manifesta 
duas atitudes: Chora e Confia no Pai. 

“ele não é deuS doS mortoS, maS doS vivoS, para ele todoS vivem”.

NÃO CHORES! ... NOSSOS MORTOS ESTÃO VIVOS.

(lc 20,27-30)
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Chora a ausência do amigo, a dor dos 
amigos, e sobre tudo a impotência de 
todos diante da morte. Jesus também 
nunca se mostrou tão frágil e humano, 
mas ao mesmo tempo tão confiante no 
Pai, Senhor da vida... “Retirai a pedra” 
“Lázaro, vem para fora”... “Desamar-
rai- o”. “Deixai- o ir”.O objetivo de João 
é levar-nos a crer que Deus está infun-
dindo na morte uma nova vida. Não se 
trata da fé judaica na ressurreição do 
último dia (Cfr. Marta). Com outras pa-
lavras “nossos mortos estão vivos junto 
de Deus”. Podemos, então, continuar 
nossos diálogos de amor, só que agora 

na linguagem da fé: e isso, não apenas 
pedindo por eles, mas pedindo também 
que eles falem com Deus sobre nós.

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
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Daqui a alguns dias celebraremos 
o natal novamente. Nossas cidades já 
estão enfeitadas com luzes e símbolos 
natalinos diversos. Impossível não se 
comover com a beleza e a delicadeza 
desta festa que mexe profundamente 
com nosso coração e nossas relações.  
Um costume bastante comum no natal 
é o gesto de dar e receber presentes. 
Prática que infelizmente já foi captura-
da pelo comércio, que nos bombardeia 
com ofertas e propagandas diversas. O 
gesto de presentear no natal pode ser 
encarado como mera convenção social, 
fruto das exigências do consumo, mas 
também pode significar amor, afeto e 
estima por aqueles aos quais presen-
teamos. 

Para o cristão, a Solenidade do na-
tal tem muito a ver com presente, com 
o ato de trocar presentes, não por con-
ta desta invenção moderna do mercado 
consumista, mas porque esta festa nos 
aponta para o maior presente que po-
deríamos receber, porque dado a nós 

UM PRESENTE PARA NÓS
pelo próprio Deus, como bem expressa 
a oração sobre as oferendas da Missa 
da Noite de Natal: “Acolhei, ó Deus, a 
oferenda da festa de hoje, na qual o 
céu e a terra trocam os seus dons, e 
dai-nos participar da divindade daquele 
que uniu a vós a nossa humanidade”.  
Em outras palavras, celebramos o dom 
que Deus faz de si mesmo em seu Filho 
Jesus Cristo.

No Credo Niceno-constantinopolita-
no ao nos dirigirmos à pessoa do Filho, 
no mistério da sua encarnação, afirma-
mos que este mistério aconteceu “por 
nós e para a nossa salvação”. Deus 
oferece a nós aquilo que Ele tem de 
mais precioso, “Deus fez de seu Filho 
único um presente para nós, assumiu 
a nossa humanidade para doar-nos a 
sua divindade” (Bento XVI). E Ele o fez 
de um modo tão singelo, na simplici-
dade de uma criança. Este gesto nos 
desconcerta porque contrasta com 
a imagem soberana e poderosa que 
muitas vezes temos de Deus. Na frágil 
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criança, envolvida em faixas e reclina-
da sobre uma manjedoura, porque não 
havia lugar melhor que este para deitar 
a criança (cf. Lc 2,7), Deus oferece a 
si mesmo, como que apelando ao nos-
so coração para recebê-lo nos braços, 
como fazem as mães que embalam 
seus bebês. Vindo a nós pobremente 
na humildade de uma criança, despido 
de todo poderio, Deus assume o risco 
da rejeição e da indiferença para co-
municar-nos o seu amor sem limites, 
que nos cura e reestabelece a nossa 
dignidade perdida, e fazer-nos partici-
par de sua comunhão amorosa:

 “Porque um menino nos nasceu, 
um filho nos foi dado” (Is 9,5). Na po-
bre criança de Belém não nos foi dado, 
portanto, qualquer coisa, mas o próprio 
Filho de Deus. Ele veio para ensinar-nos 
como viver o projeto de Deus em nossa 
vida e para revelar-nos quem de fato 
somos para Deus: “Cristo, novo Adão, 
na própria revelação do mistério do Pai 
e do seu amor, revela o homem a si 
mesmo e descobre-lhe a sua vocação 
sublime” (GS 22). Jesus Cristo abriu-
-nos um caminho, assumindo a nossa 
humanidade até as últimas consequ-
ências e elevando-a à condição divina. 
Encarnando-se, Deus não destrói o 
ser humano, mas deseja que este se 
realize plenamente em todas as suas 
dimensões: “O Filho de Deus se fez 
pequeno para fazer-nos crescer, e se 
entregou a nós para estimular-nos no 
dom de nós mesmos” (Santo Afonso). O 

Deus-Menino reclinado na manjedoura 
é apelo a todo ser humano para que 
este acolha o dom do Amor na própria 
vida, única resposta aos anseios e in-
quietações do coração humano. 

No modo de doação de Deus en-
contramos o paradigma do nosso doar: 
“Com efeito, conheceis a generosida-
de de nosso Senhor Jesus Cristo, que 
por causa de vós se fez pobre, embora 
fosse rico, para vos enriquecer com a 
sua pobreza” (2Cor 8,9). O mistério da 
encarnação nos impele a também dar 
de nós mesmos, como correspondên-
cia lógica ao dom maior que recebe-
mos. Igualmente aqui, não se trata de 
oferecer qualquer coisa, mas da nossa 
própria vida que deve ser entrega cons-
tante e amorosa aos irmãos, a exem-
plo de Jesus Cristo. Só poderá fazê-lo 
quem possui um coração simples e hu-
milde como das crianças, despido de 
toda arrogância e prepotência, e capaz 
de se comover pelo excesso do amor 
de Deus.

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R
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Aconteceu nos dias 02, 03 e 04 de 
novembro um retiro espiritual com os 
representantes das pastorais ativas 
na Basílica de São Geraldo. O local 
escolhido foi a Casa de Retiros São 
José, localizada em Belo Horizonte, 
lugar de muita tranquilidade, aconche-
go e serenidade em meio à natureza.

O pregador foi Pe. José Maurício de 

ACONTECEU NA BASÍLICA:

RETIRO DE PASTORAIS DA 
BASÍLICA

Araújo, C.Ss.R., e o organizador Pe. 
Edson Alves da Costa, C.Ss.R. Após 
momentos de fé, reflexão, partilha e 
animação tivemos a presença de Pe. 
Nelson Antônio Linhares, C.Ss.R. - 
eleito Superior Provincial.

O principal tema abordado durante o 
retiro foi: A Mística da Copiosa Reden-
ção.
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“A pastoral da MECE agradece a Deus 
por essa oportunidade de reunirmos na 
casa de Retiros São José, em Belo Hori-
zonte, nos dias 02 a 04 de novembro para 
um momento espiritual.

Agradecemos aos padres Edson e José 
Maurício por prepararem esse retiro, com 
muito carinho e dedicação. E também, 
por nos ajudar a fortalecer a nossa fé, por 
meio da abordagem do tema: A Mística 
da Copiosa Redenção.

O Silêncio e as orações desses dias, em 
especial a Adoração Eucarística, foram 
sinal da imensa misericórdia de Deus so-
bre nós.

Deixamos aqui nosso agradecimento”

Sandra Miranda (Pastoral da MECE)

“Vivemos momentos intensos de espiritu-
alidade, conhecimento do grande amor do 
filho de Deus por nós. Saímos daqui com a 
certeza, retomada de um caminho novo a 
seguir, revigorados com tudo que vivemos 
nesses dias.

Jesus nos convida a viver a encarnação, 
tomar nossa cruz e alimentar-nos (Euca-
ristia) e assim continuar nossa caminhada”

Cleonice Maria (Pastoral da Acolhida)
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“O encontro realizado naqueles três dias 
representou, para nós, a oportunidade de 
saber e compreender o significado da Mís-
tica da Copiosa Redenção de Santo Afon-
so, ou seja, o conhecimento da proposta 
e tendência de vida religiosa praticada 
pelos redentoristas. Vida missionária rica 
e profunda, voltada pela libertação, repa-
ro e resgate, em busca da slavalção. Tal 
estilo de vida, no seguimento de Cristo, é 
sustentado pelo tripé: encarnação (presé-
pio), morte (cruz) e doação, por Cristo, do 
seu corpo e sangue (Eucaristia).

Vale ressaltar as oportunidades de re-
flexão baseadas nos textos bíblicos indi-
cados e na utilização do rico e profundo 
material distribuído, incluindo nele, um 
estudo sobre o papel de Maria. Tudo ela-
borado com carinho e orientado pelo pre-
gador padre José Maurício, com o apoio 
igualmente importante do reitor padre 
Edson.

Destacamos, ainda, a interação entre os 
menbros das diversas pastorais e os mo-
mentos lúdicos, num ambiente muito aco-
lhedor. Tudo graças ao esforço do padre 
Edson pela realização desse momento 
especial”

Associação dos Devotos de São Geraldo

Podemos dizer que viver esse momento 
que nos foi proporcionado no retiro, teve 
grande importância para o grupo de Acó-
litos da Basílica de São Geraldo, princi-
palmente para o fortalecimento da nossa 
intimidade com Cristo. Um final de sema-
na que, mediante as reflexões propostas 
pelos Padres Edson e José Maurício, nos 
fez refletir como estamos vivendo o amor 
de Cristo em nossas vidas e nos fez pen-
sar também sobre nossa fidelidade ao 
retribuir esse sentimento verdadeiro que 
é o motivo da nossa existência humana e 
nossa verdadeira essência. E logo então 
percebemos que nos dias de hoje vive-
mos muitas mudanças e mediante isso 
precisamos nos encher do amor de Deus, 
amá-lo profundamente e assim amar ao 
próximo como Jesus deixou em seus en-
sinamentos bíblicos.

Aproveitamos essa oportunidade para 
agradecer-lhes por nos ter proporcionado 
esses momentos de reflexão e aprendi-
zado.

Grupo de Acólitos
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“O retiro é uma oportunidade de renova-
ção de vida, onde aprimoramos nossos 
conhecimentos, contribuindo para o for-
talecimento da fé e sentindo a presença 
de Deus em todos os momentos.”

Lúcia Leite (MECE e Pastoral de Orna-
mentação do Altar)

“Para mim foi muito importante ter parti-
cipado do Retiro na Casa São José no fi-
nal de semana, onde representantes das 
pastorais e movimentos da Basílica de 
São Geraldo estiveram reunidos. Aprendi 
um pouco mais sobre a espiritualidade de 
Santo Afonso. Pude sentir por Jesus Cris-
to que o colocava como o centro de todo 
o caminho de santidade. Este amor a Je-
sus Cristo se transforma em amor ao po-
bre e necessitado de modo particular de 
ajuda espiritual. De sua herança espiritual 
colhemos um grande amor aos mistérios 
onde Jesus manifesta seu amor: Presé-
pio, Cruz e Eucaristia.”

Sônia Marques (Liturgia)
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Para nosso grupo foi uma vivência de am-
pla espiritualidade. Uma infinita invejável 
de saber assumir as propostas ao amor 
de Deus e de Maria, colocando assim 
nossa criatividade a serviço dos desafios 
do mundo atual.

Maria Lúcia Barbosa 
(Apostolado da Oração)

Foi muito bom ter a oportunidade de co-
nhecer melhor a palavra de Deus, para 
assim nos aperfeiçoar-nos no nosso 
modo de ser, de viver e conviver com 
nossos semelhantes.

E foi nos colocando nesse retiro, o amor 
de Deus sobre cada um de nós, o cuida-
do dele conosco e sua misericórdia para 
com nossas vidas e de como é importante 
a perseverança na fé.

Foi muito enriquecedor porque só reafir-
mou em nós o cuidado e amor de Deus  
junto à nós nos momentos de nossas vi-
das, amando incondicionalmente!

Terço das Mulheres

Para nós da Liga Católica o retiro foi mui-
to especial. Aumentou em muito a nossa 
espiritualidade de Vida.

João Veríssimo de Oliveira 
(Liga Católica)
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Aconteceu na Basília de São Geral-
do, no dia 31/10/2018, uma missa em 
Ação de Graças pelo aniversário de 
1 ano do Terço das Mulheres. Após 
a missa houve uma confraternização 

no Salão, reunindo as mulheres que 
rezam o terço todas as quartas-feiras, 
às 18:00 horas, na Basílica de São 
Geraldo.

ACONTECEU NA BASÍLICA:

AÇÃO DE GRAÇAS COMEMORANDO 
1 ANO DE TERÇO DAS MULHERES!
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Agradecimento a São Geraldo pela cura de um câncer 

No mês de março, ao passar por uma consulta de rotina, e após fazer os exames 
solicitados, foi diagnosticado um câncer no rim esquerdo, um tumor de 11,5 
centímetros, que na opinião médica, era um câncer.

Após o resultado, entreguei  nas mãos de São Geraldo pedindo a sua intercessão. 
Quando foi feita a biópsia do material retirado, o resultado, para a glória de Deus e 
pela intercessão de São Geraldo, deu negativo.

Não foi necessário nenhum procedimento pós operatório como quimioterapia, 
radioterapia e nenhum outro procedimento médico. 

São Geraldo mais uma vez operou um grande milagre, que até os médicos, que 
muitas vezes duvidam, reconheceram.

Agradeço a São Geraldo e torno público esta ocorrência, para que todos saibam o 
poder e a força do glorioso São Geraldo.

Mágna Tavares de Castro Baia 
Maravilhas / MG
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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, 60 - Centro 
Curvelo/MG - CEP: 35790-000
(38) 3721-7955

Agradecimento a São Geraldo pela cura de um câncer

Fui diagnosticada com um câncer de mama em agosto de 2017.

Eu e minha mãe viemos na Festa de São Geraldo e rezamos por intenção de minha 
cura. Agora em agosto de 2018 viemos para pagar a promessa e agradecer a cura.

Natalice Eunice de Macedo 
17/19/18 - Diamantina / MG

Envio-lhe este testemunho, agradecendo uma graça muito forte que recebi por 
intercessão de São Geraldo ao Pai.

Dia 13 de abril, passei por uma cirurgia difícil, foi constatado, maligno, mas graças ao 
poder de São Geraldo, fiquei e estou curada. 

Ia passar por um procedimento, mas chegado o resultado da biopsia, o médico disse 
que era maligno, e que eu tirasse, o útero e seus componentes.

Estou muito agradecida e feliz.

Maria do Carmo Cotta Coura
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Abelardo Antônio Mendes
Adão de Souza Figueiredo
Adélia Maria de Lima
Adevenir Nascimento Gaia
Alessandra Silva Fonseca
Aline Fernandes de Oliveira
Ana Claudia Dias Castro
Ana de Paula Ribeiro
Ana Lucia Starling Diniz
Ana Lucia Starling Diniz Alves
André Mauricio Souza Oliveira
Beatriz de Souza Eliseu
Carlos André de Lima
Carlos Eduardo Castelo Branco
Cecília Maria Gonçalves Teixeira
Chames Bittar
Claudio Macedo
Dagno Bueno de Sales
Daiane Brandão de Souza
Dila Costa
Diva Pereira
Dorotéia Vieira
Edivan Aldair do Nascimento
Edson Pereira Santos
Eduardo Gonçalves Pio
Eulina Neusa Barra Costa
Eunice Alves Gomes
Eustáquia Torres Cruz
Fabiane Efigênia de Jesus Farias
Fernando Diniz Magalhães
Floriza Vieira de Araújo
Geny de Castro Melo Santos
Geralda Ivani dos Santos e Silva
Geraldo Antônio Soares
Geraldo Homero Alves Moreira
Geraldo Magela Camilo Vieira
Geraldo Rodrigues Marcelino
Geroliza Nunes Dia
Helaine Paula de Souza
Helder Valadares Moreira
Heloisa Maria Marques de O.

Irene Viana Diniz
Irineu Coelho Viana
Isabela Carvalho Prates
Isabela da Fonseca Silva
Jadir Cezário de Sena
Jane Pereira de Aquino
João Antônio de Miranda
Joao Carlos Vieira
Joao Luiz de Medeiros
Jose Fernandes da Silva
Jose Maria dos Santos
Jose Osmar de Almeida e Família
José Silvério da Silva
Jose Vicente Filho
Juliana de Freitas G. Abo-Gamen
Julieta Cândida Silva
Karla Lucia Vieira Alves
Lara Soares
Leny Lages Ramos
Lucas Gonçalves Saldanha
Luciano José de Araújo
Lucinara Marques de Almeida
Luiza Maria dos Santos Menezes
Maiane Felix Rocha
Maria Aparecida Alves de Oliveira
Maria Aparecida de Araújo Alves
Maria Cecilia Barbosa Pio F.
Maria Cecilia Diniz Gonçalves
Maria Cleide Campos Duarte
Maria da Conceição F. e Silva
Maria da Conceição Pereira
Maria das dores de Castro Oliveira
Maria de Fatima Trindade
Maria de Lourdes Teixeira
Maria do Carmo Viana de Moura
Maria do Socorro Batista
Maria Edite de Souza
Maria Geralda da Rocha
Maria Helena da Silva Ribeiro
Maria Helena de Assis Pereira
Maria Jose da Fonseca

Maria José de Moura
Maria Lair da Silva
Maria Luisa Campos
Maria Marcia Carvalho
Maria Margarete de Moura Araújo
Maria Margarida Alves
Maria Valdira Santana
Mariana Silveira Lessa
Mariza de Oliveira Pena
Marlene Ferreira da Silva
Martha Maria Carvalho Lima
Matheus Quadros Damasceno
Mércia Lopes Canabrava
Mércia Moreira Benevides
Mozart Teixeira da Silva
Nair Antônia Leal
Nathália Martins Alves Constâncio
Neusa Nivea Pereira dos Santos
Nilce Pereira da Silva
Nilza Souza Rodrigues
Odilon Arnaldo de Souza
Olga Moreira Avellar
Paulo Luciano de Sales
Paulo Mendes de Sá
Raimunda Batista de Souza
Raimunda de Almeida Coura
Reginalda Teixeira
Riquelme Freitas de Oliveira Diniz
Roberto Antônio França Figueiredo
Rogerio Francisco Marinho
Ronaldo Aparecido Alves
Rosa Maria Tavares Reis
Roseli Gomes Santana de Oliveira
Sandra Aparecida Leite
Sandro Antônio da Silva Junior
Sheila Buitrago Sales Sampaio
Solange Aparecida de Souza Rosa
Thais Rocha dos Reis
Theresinha Coelho Rocha Ferreira
Vilma Celestino Gonçalves
Warley Alves de Moura
Washignton das Graças Magalhães

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de novembro!
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