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“ANO NOVO,

VIDA NOVA”.

Caríssimos (as) leitores (as) de A Caminho
com São Geraldo, a celebração do Mistério
da Encarnação do Verbo Eterno de Deus na
humanidade do Menino de Nazaré renova em
toda a humanidade redimida a esperança de
dias melhores, de uma vida nova. Mesmo com
a especulação prevendo um ano de 2015 difícil nas diversas áreas, como econômica, política, social, mesmo diante de tantos escândalos de corrupção e má gestão no exercício do
poder público, e de tantos outros sinais nega-

tivos, cremos e esperamos um tempo novo.
Não que ele venha cair do céu, mas será, sim,
construído por homens e mulheres de boa
vontade, como você, que a exemplo de São
Geraldo, busca fazer a vontade de Deus. Que
neste ano, venha, sim, o Reino de Deus, onde
reinem a verdade, a justiça, a paz, contra a hipocrisia, a corrupção e a violência. Aproveitando a motivação da CNBB a nos chamar para a
reflexão sobre a paz, vale lembrar que paz não
é o contrário de guerra, mas uma realidade
muito mais ampla e cotidiana em nossas relações. Vamos, sim, assumir posturas contra as
várias formas de violência relacionais, como as
relações utilitaristas, a hipocrisia, o cinismo, o
sarcasmo, o desrespeito às diferenças, a discriminação, o preconceito e tantas formas de
morte simbólica. Abracemos, pois, a verdade,
a gratuidade e o amor fraterno nas relações, o
respeito e a promoção da dignidade humana
e a escuta e acolhida do outro.

Que venha, Senhor, o
Vosso Reino, ano novo,
vida nova para todos.
Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, C.Ss.R.
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DEUS VEM A NÓS.

“A fé cristã consiste em crer-se amado por
Deus e corresponder com amor”.
Clément Olivier

J

esus fala de Deus sempre em
relação com o seu Reino na
terra. Deus é a realidade mais
profunda deste mundo. Este é o
seu mundo. Um Deus voltado
para nós, revelando-se na pessoa
de seu Messias (enviado): Jesus
de Nazaré. Deus e seu Reino
entrando em nossa história para
levar este mundo a uma plenitude. Jesus foi ﬁel à sua missão:
colocando-se a serviço de seu
povo, apresenta Deus, poderoso, sim, mas um Pai sempre ao
lado dos pequenos, dos pobres,
dos pecadores, marginalizados,
onde a vida está mais ameaçada.
Apresenta Deus caminhando com
seu povo, acessível, libertando
do sofrimento, das doenças, das
escravidões dos ídolos (riquezas,
poder opressor, honrarias, etc.).
Denuncia a “religião do Templo”,
como culto vazio, falta de justiça,
merecedora de destruição. O importante não são os ritos cúlticos
em seu louvor, mas o homem libertado, agindo na história pelo
amor misericordioso, pela justiça,
pelo perdão. Jesus alerta para
a liberdade de seus discípulos,
como ﬁlhos e ﬁlhas de Deus, para
sua responsabilidade na historia
humana, tanto é que os associou
à sua missão do Reino de Deus.
Só Jesus pode revelar Deus
assim, voltado para nós, pois só
ele experimenta plenamente de
sua intimidade. Um Deus defensor, que quer reinar para fazer
justiça aos pobres, um pastor cuidadoso de nós, um “Pai de todos”
que nos ama.
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Acreditando neste “Deus para
nós”, surgirá de nossa parte um
relacionamento ﬁlial, de proximidade. Este relacionamento, sim,
impulsionará o discípulo a assumir com Jesus a nossa
história, onde Deus está
agindo a nosso favor.
Jesus insiste que
foi enviado
para servir.
Quem precisa de Deus
é o homem.
A Criação, a
Encarnação, a

Redenção (obra do Messias que
percorreu o caminho do sofrimento e da morte), o Reino de
Deus, são para o homem. “No
fundo de sua experiência mística de Deus há uma mudança do
acento “Deus é para o homem” e
não o homem para Deus” (J. Sobrino, sj, Cristologia). A plenitude
do Reino que virá toda de Deus,
é também para nós. Só que São
Paulo tenta expressar: “O que o
olho não viu, nem o ouvido ouviu,
nem jamais subiu ao coração do
homem, é o que Deus preparou
para aqueles que o amam” 1Cor
2,9. A este Deus voltado para nós,
amando, a resposta do discípulo
de Jesus, discípulo do Reino, só
pode ser uma resposta de amor,
sempre voltando-se para Ele,
participando com Ele da história
do mundo. A estas alturas, o ho-

mem está sendo convidado como
“parceiro” de Deus na criação em
evolução. O discípulo de Jesus o
faz, conscientemente, comprometido com o Reino de Deus.
Pe. Assis, C.Ss.R.
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Ouvido de Discípulo
Cada manhã, Senhor, desperta meus ouvidos, para que eu escute como
discípulo; o Senhor abre o meu ouvido; e eu não relutei” (Is 50,4-5).

O

missionário, ao chegar a
um novo Povo, deve levar muito em conta tudo
isso, dito pelo Profeta, senão ele
perde uma grande chance de
“ser discípulo” do povo, ao qual
veio servir. Escutar com atenção
as demandas, os medos, as
raivas contidas e sofridas pelo
Povo.
Não fica bem chegar só falando, só ensinando... Não seria
uma atitude profética. O Profeta
só fala o que escutou ( de Deus
e do Povo!) e ruminou em seu
coração. (Cfr Moisés!) Caso não
faça isso, sua palavra soa oca e
inflada de orgulho.
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É importante também anotar,
o que equivale a levar o Povo
e sua a história a sério! Senão
suas observações ficam meras
impressões e não ajudam em
nada em seu trabalho pastoral!
Importante aqui a observação
da Irmã Ivone Gebara, quando
pergunta-afirmando: “Vivemos
num momento de fraqueza manifesta das instituições (Igrejas
inclusive!) e organizações populares. Não seria, então, a hora
de escutar de novo?” Aliás, escutar faz parte da tradição de
nossa fé!
Crer na vida. Esperar na força da vida, confiar no sopro da

vida, amar apaixonadamente a
vida, salvar a vida... é experimentar certamente que é possível nascer de novo.
Pe. Ivo, C.Ss.R
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MUSICAL DE
NATAL
ENCANTA E
EVANGELIZA

O

altar da Basílica de São
Geraldo em Curvelo (MG)
foi palco, mais uma vez,
de uma emocionante apresentação para comemorar o nascimento de Jesus. O grupo de dança e
teatro Trama, dirigido pela bailarina, professora e coreógrafa Dicilda
Trindade Oliveira, apresentou ,no
dia 20 de dezembro, o Musical
de Natal, com a participação de
25 crianças e jovens, encantando
cerca de 350 espectadores. Para a
autora do texto “Um Conto de Natal” e diretora do espetáculo, esse
foi um momento importante para
que crianças e jovens passassem
a mensagem de quem é Jesus e o
que representa o Natal. Além disso,
afirmou que “é importante mostrar
a face do Natal verdadeiro para as
pessoas e que o amor consiste
nisso. Acredito que é preciso tocar
o coração das pessoas através da
arte e, ao mesmo tempo, podemos colaborar para o trabalho de
evangelização”.
Através do teatro e da dança,
durante uma hora, a plateia acompanhou atentamente a história do
nascimento de Jesus tendo como
pano de fundo canções populares
brasileiras e temas natalinos. O fio
condutor do roteiro é a pequena
Ágatta, de 5 anos de idade, que entra pelo corredor central e anuncia:
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“Hoje eu ouvi uma história que
mudou meu coração... A história
do grande presente de Natal! Uma
menina bem querida foi escolhida para trazer o presente. Ela se
chamava Maria e gostava de ir ao
campo brincar com as flores. Ela
morava em Nazaré”.
Ágatta diz que ficou sabendo
de um grande presente para todo
o mundo e que Maria receberia a
visita do Anjo. A história se desenrola conforme a Bíblia e alcança
um ponto importante quando trata
das “Marias de hoje”, a partir do
momento em que a criança pede
a Maria (que suportou todas as
dores) para que ajude na luta contra as injustiças sociais do mundo
de hoje. A cena do menino de rua
adentrando a Basílica e percorrendo o corredor central é emocionante. Então, Ágatta vai ao seu
encontro e o conduz até o altar.
A peça termina com a menina
entregando ao menino de rua um
presente, dizendo-lhe que era de
“um Rei de um Reino que nunca
vai acabar”. Quando o garoto abre
o presente, surge a imagem de Jesus Cristo.
Foi a terceira apresentação do
grupo Trama no santuário. Segundo a arte-educadora, o primeiro
convite foi formulado há três anos
pelo Reitor da Basílica, Padre Pau-

lo Roberto Gonçalves, C.Ss.R. Foi
prontamente atendido por Dicilda,
que, desde então, está engajada
na equipe de eventos nas comemorações em nome de São Geraldo e da Igreja.
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ANO DA PAZ, NOVO ADVENTO

A

Igreja Católica decidiu, durante a Assembléia Geral
da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), promover um Ano da Paz. Essa decisão importante fundamenta-se
na urgência de unir esforços para
transformar a realidade e lutar, incansavelmente, na promoção da
paz, que é um dom de Deus, entregue aos homens e mulheres de
boa vontade pelo Príncipe da Paz,
Jesus Cristo, Salvador e Redentor.
Ao investir na promoção do Ano
da Paz, a Igreja, a partir de sua tarefa missionária de anunciar Jesus
Cristo e seu Reino, empenha-se e
busca sensibilizar outros segmentos da sociedade para enfrentar
a violência, que atinge de modo

arrasador a vida, a dignidade humana e as culturas. Uma fonte de
sofrimento que ameaça o futuro da
humanidade, com graves consequências para diferentes povos e
sociedades. Ao promover o Ano da
Paz, a CNBB aciona a grande rede
de comunidades de fé que forma
a Igreja no Brasil para que, em
parceria com outras instituições,
seja cultivada uma consciência cidadã indispensável na construção
de uma sociedade sem violência.
Para isso, conforme ensina Jesus
no Sermão da Montanha, é necessária a vivência de uma espiritualidade que capacite melhor os filhos
de Deus, tornando-os construtores
e promotores da paz.
Trata-se de um percurso longo

a ser trilhado, uma dinâmica complexa a ser vivida, para que o coração humano torne-se coração
da paz. O Papa Francisco, na sua
Exortação Apostólica Alegria do
Evangelho, sublinha que, enquanto
não se eliminarem a exclusão e a
desigualdade dentro da sociedade
e entre os vários povos, será impossível erradicar a violência que,
venenosamente, consome vidas,
mata sonhos e atrasa avanços.
A vivência do Ano da Paz é
uma tarefa que deve ser assumida
pelos homens e mulheres de boa
vontade, empenhados no trabalho
de contribuir para que cada pessoa se reconheça como um coração da paz. Esse serviço deve ser
vivido de modo criativo, sem enrijecimentos ou complicações, valendo-se de estruturas, instituições,
especialmente as educativas e os
meios de comunicação. No exercício dessa tarefa, é preciso cultivar
uma espiritualidade que determina
rumos. Ao mesmo tempo, torna-se
imprescindível exercitar a intrínseca dimensão política de nossa cidadania, lutar pelo estabelecimento de dinâmicas e processos que
ajudem a avançar na erradicação
dessa assombrosa e crescente
onda de violência que se abate so-

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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bre nossa sociedade, provocada,
de certo modo, pela mesquinhez
que caracteriza o mundo atual.
A vivência do Ano da Paz, ainda
que sem impactantes eventos, é a
esperança de que as ações simples
e cotidianas, de cada pessoa, podem provocar grandes mudanças,
especialmente as culturais, que
contribuem para a manutenção da
violência. No Brasil, por exemplo,
as estatísticas mostram que, anualmente, o número de homicídios
é equivalente ao de guerras pelo
mundo afora. Não se pode abrir
mão de análises profundas com
força sensibilizadora, capaz de
despertar certa indignação sagrada e cidadã. Também são importantes os debates em congressos,
seminários e outras modalidades,
aproveitando oportunidades variadas para se falar do tema da violência e suas consequências, que
acabam com tudo – inclusive com
a possibilidade de se partilhar ocasiões festivas.
A ausência da paz inviabiliza,
por exemplo, que os diferentes
partilhem momentos de festa nos
estádios de futebol, de modo saudável, alegre e fraterno. Infelizmente, prevalecem situações de selvageria nos estádios e nas ruas. A
violência se faz presente também
no ambiente das empresas, escritórios e, abominavelmente, no sacrossanto território da família, pela
agressividade contra as mulheres.

A ausência da paz nos lares, o
desrespeito às mulheres, impede
que crianças e jovens desfrutem
do direito insubstituível de ter uma
família, escola do amor e humanização.
Que o Ano da Paz comece
sempre pelo exercício eficaz de se
silenciar, em comunhão com os
membros da própria família, nos
escritórios, salas de aulas, nas igrejas, nas reuniões e em outros grupos. Um minuto de silêncio pode
fazer diferença no cultivo da paz
no próprio coração, tornando-o
um coração da paz. Nesse caminho, cada pessoa se qualifica para
atuações mais comprometidas na
mudança de cenários, valorizando
os pequenos gestos e as pequenas mudanças na construção da
grande e urgente transformação
cultural, um “passo a passo” para
vencer a violência. Do tempo do
Advento - preparação para o Natal de 2014 - até a celebração do
Natal em 2015, vamos vivenciar
o Ano da Paz, oportunidade para
cultivar uma densidade interior.
Essa experiência permitirá a todos,
no dia a dia, em diferentes oportunidades, com gestos e ações,
contribuir para o novo advento, a
paz entre nós.
Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte (MG)
Fonte: site CNBB

“A paz é um bem que supera
qualquer barreira, porque é um
bem de toda a humanidade”.
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Graça

Alcançada

Os pais e as crianças Raul, de camisa azul
claro e Guilherme, de camisa listrada – no
lançamento do Geraldinho

O casal Rodrigo Araújo de Almeida e Flávia Fiúza de Almeida
participam da Oitava de São Geraldo há mais de seis anos. Moram no
bairro Santa Cruz, próximo à Basílica. O casal conta que estava com
dificuldade de engravidar e passou
a participar com mais assiduidade
das celebrações. Sempre pedindo
a graça de um filho a São Geraldo.
Rodrigo conta que resolveram entrar na fila de adoção e, mesmo com
toda a morosidade do sistema, sempre contavam com a intercessão de
São Geraldo e conseguiram adotar
o filho mais velho Raul. Em seguida,
Flávia ficou grávida do caçula Guilherme. Estar nas celebrações para
agradecer é compromisso constante para o casal, que sempre leva as
crianças, já cativando no coração
delas a devoção ao Santo.
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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