


Caríssimo amigo e amiga de São Geraldo, 
Reina a Luz do Cristo Ressuscitado em 
nossa história, pessoal, familiar e comu-

nitária. Comungamos da mesma experiência 
dos discípulos de Jesus, daquele tempo, e po-
demos sentir sim, uma profunda transformação 
na nossa vida de “crentes”. Da frustração, do 
abatimento e do medo à alegria do encontro 
com o Senhor que vivo está. Sim! Ele vive,  está 
e permanece presente em nosso meio. Se a 
morte dispersou os discípulos, a experiência do 
Ressuscitado os congrega. E hoje, nós somos 
reunidos na mesma fé no Cristo vivo e que faz 
maravilhas em nossas vidas. Cantamos com to-
dos os santos e anjos, ALELUIA! 

Nesta edição, continuamos nossa refl exão 
sobre a oração, meio privilegiado de comunhão 
profunda e transformadora. Santo Afonso con-

tinua sendo nossa bússola, na refl exão do mis-
sionário Redentorista, Padre Carrara. 

Aprofundamos também, um pouco mais so-
bre a realidade salvífi ca da Ressurreição que re-
nova nossas esperanças e nos faz “seguir em 
frente” com alegria e fé no Senhor. Reconhece-
mos os sinais do Ressuscitado em nossas vi-
das: em cada graça alcançada, pela intercessão 
do nosso querido São Geraldo, em cada gesto 
de amor e doação, na obra Social São Geraldo, 
em cada celebração eucarística onde participa-
mos da revelação da Palavra e da mesa da co-
munhão plena com o Cristo. Caminhamos pelo 
“Caminho aberto por Jesus”, um caminho de 
amor e misericórdia, e assim, com a sabedoria 
do missionário Redentorista Padre Assis, à luz 
dos ensinamentos de Jesus, somos chamados 
a viver segundo o mesmo coração e o mesmo 
espírito do mestre Redentor que nos oferece, na 
gratuidade e no seu amor, a misericórdia, com 
a qual devemos partilhar com todos os nossos 
irmãos e irmãs. 

Por aqui, continuamos “fortes na fé, alegres 
na esperança, fervorosos na caridade, infl a-
mados no zelo, humildes e sempre dados à 
oração”, promovendo o Evangelho, a Igreja do 
Cristo e nosso Santuário, lugar do encontro, da 
revelação e da manifestação do amor de Deus.  
Juntos, nós missionários Redentoristas, e você, 
discípulo e discípula de Jesus, devoto e devota 
de São Geraldo, por um mundo mais fraterno, 
mais iluminado com a luz do Cristo Ressuscita-
do. quiser e se a gente fi zer. Tudo isso, claro, à 
luz do nosso Mestre e Senhor, Jesus de Naza-
ré.

Pe. Anderson Trevenzoli  Assireu, C.Ss.R.
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se numa lógica de amor e não 
numa lógica comercial, a troco de 
recompensas. “A fé cristã consiste 
em saber-se amado e correspon-
der com amor” (Olivier Clément). 

E o caminho deste amor tem 
uma marca: a compaixão. Jesus 
inspirado no amor do Pai, um Pai 
sempre voltado para nós, insere 
sua vida no meio dos margina-
lizados: os pobres, doentes, os 
pecadores, os necessitados de 
compaixão. Ele vai em busca des-
ses prediletos do Pai, para curar, 
libertar, perdoar, salvar. Seu amor 
compassivo se expressa de diver-
sos modos em ocasiões diversas: 
num diálogo paciente com a sa-
maritana pecadora, acolhida mise-
ricordiosa da mulher adúltera, no 
consolo à viúva de Naim, na ternu-
ra com o cego Bartimeu, na acei-

Uma conversão consciente a 
Jesus, da mente e do co-
ração, num encontro pes-

soal, vivencial mesmo, dá à vida 
novo horizonte, um ritmo decisivo. 
Jesus revela sua interioridade, sua 
espiritualidade, eco de sua intimi-
dade com o Pai, alimentada pelas 
longas horas de oração, marcadas 
pela escuta do Pai. Nesta comu-
nhão de vida com Jesus, a pessoa 
é chamada a sair de si, através da 
fé. É o renascer “do alto”. (Jo 3,6). 

Jesus ama como o Pai ama 
e indica aos seguidores o cami-
nho: amar como Ele ama e como 
o Pai ama. Pra Jesus a fé é antes 
de tudo a acolhida do homem a 
Deus, voltado para ele, que vem 
a ele, falta-lhe, ama-o e tem um 
projeto de vida feliz para ele. Para 
Jesus, a moral cristã desenvolve-

O caminho
aberto por Jesus 

Porque éramos pobres, o Pai enviou seu fi lho.“ ”Santo Agostinho

tação do beijo de Judas, (amigo, 
é como um beijo?!), na fragilidade 
de Pedro (Pedro, tu me amas?), na 
compaixão diante das multidões 
famintas da Palavra e do pão, na 
cruz: “Pai, perdoa-lhes, porque 
não sabem o que fazem!”. Na co-
munhão com o Pai, no amor e na 
obediência, movido por seu amor 
misericordioso, Jesus caminha 
para a suprema doação na mor-
te de Cruz. (Jo 14, 30-31). Esta 
doação, serviço de salvação da 
humanidade, é o caminho aberto 
para os discípulos, caminho vito-
rioso na ressurreição. Ele indicou o 
caminho do amor misericordioso, 
apontando para sua fonte: “Sede 
misericordiosos como vosso Pai 
é misericordioso”. (Lc 6,36). E 
o retrato mais perfeito deste Pai 
compassivo está em sua cativan-
te parábola do Pai bondoso em 
Lucas 15,11-32, imprecisamente 
lembrada como parábola do “Filho 
Pródigo”, já que a fi gura central é 
o Pai compassivo. Pe. Pagola vê a 
compaixão de Jesus, eco da com-
paixão do Pai, como princípio do 
agir de Jesus na história e como 
força que há de impregnar a mar-
cha do mundo. Ser misericordioso 
é ser humano. 

É por isto que o Papa Francis-
co aponta, com gestos e palavras, 
para a compaixão diante da huma-
nidade sofredora e está conquis-
tando a simpatia de todos. 

Pe. Jésu Ferreira de Assis, C.Ss.R.
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“Caminhar. ‘Vinde, Casa 
de Jacó! Caminhe-
mos à luz do Senhor’ 

(Is 2, 5). Trata-se da primeira 
coisa que Deus disse a Abraão: 
caminha na minha presença e sê 
irrepreensível. Caminhar: a nossa 
vida é um caminho e, quando nos 
detemos, está errado. Caminhar 
sempre, na presença do Senhor, 
à luz do Senhor, procurando viver 
com aquela irrepreensibilidade 
que Deus pedia a Abraão, na sua 
promessa”. Assim se pronunciou 
o Santo Padre, o Papa Francis-
co, em sua primeira Homília na 
Capela Sistina, quando celebrou 
a Santa Missa com os Cardeais 
participantes do Conclave.

Na Igreja primitiva, o Cris-
tianismo era chamado “Cami-
nho” (cf. At 9,2; 19.9.23; 22,4; 
24.14.22). A grande estrada per-
corrida por Jesus em direção a 
Jerusalém, onde consumou seu 
mistério de Páscoa, fez com que 
as multidões acorressem a Ele. 
Brotaram como ramos de oli-
veira os discípulos! Conversão, 
passagem, movimento, dinamis-
mo para sair da escuridão para a 
luz, da tristeza à alegria, da mor-
te à vida. E seus seguidores, no 
correr dos séculos, receberam a 
tarefa de espalhar as sementes 
da fé em todos os recantos da 
terra. Aos discípulos de hoje em 
caminho, é confi ada a mesma 
tarefa.

No júbilo que contagiou a 
todos, a Igreja de Jesus Cristo 
conheceu o novo sucessor de 

Páscoa
Pedro, para estar à frente da 
Igreja de Roma, que preside à 
caridade. Os primeiros dias de 
seu Pontifi cado testemunham o 
“norte” indicado pela bússola da 
fé, com o qual quer colocar-nos 
a caminho: “Cristo é o Pastor da 
Igreja, mas a sua presença na 
história passa através da liber-
dade dos homens: um deles é 
escolhido para servir como seu 
Vigário, Sucessor do Apóstolo 
Pedro, mas Cristo é o centro. 
Não o Sucessor de Pedro, mas 
Cristo. Cristo é o centro. Cristo 

é o ponto fundamental de refe-
rência, o coração da Igreja. Sem 
Ele, Pedro e a Igreja não existi-
riam, nem teriam razão de ser” 
(Encontro do Papa com os pro-
fi ssionais da Comunicação).

Se são imensas as multidões 
do tempo presente, multipli-
cadas pelo alcance dos meios 
de Comunicação, maiores as 
responsabilidades de todos os 
cristãos. Com Papa Francisco 
à frente, apontando-nos Jesus 
Cristo como o único Senhor de 
nossas vidas, a Igreja se faça 
caminho, abra-se à missão, re-
descubra continuamente seu di-
namismo interior e continue sua 

estrada, para chegar aos confi ns 
da terra(,,,,) dos corações de to-
dos os homens e mulheres, es-
pecialmente os mais pobres e os 
afastados de Deus. Ela não pode 
parar, mas há de caminhar sem-
pre, uma Igreja em movimento.

A sabedoria milenar da Igre-
ja organizou o Ano Litúrgico de 
forma a proporcionar aos fi éis 
cristãos beberem na única fonte 
do Mistério Pascal de Cristo as 
diversas dimensões de sua fé. 
A Páscoa é a festa fundamen-
tal, celebrada a cada Domingo, 
presente em todas as missas 
diárias, quando, do nascer ao 
pôr do sol, em toda parte, por 
Jesus Cristo e pela força do Es-
pírito Santo, é oferecido ao Pai 
o sacrifício perfeito (Cf. Oração 
Eucarística III). Celebra-se tam-
bém, após a intensa prepara-
ção quaresmal, a Páscoa anual, 
com a qual acompanhamos os 
passos de Nosso Senhor Je-
sus Cristo antes de sua Paixão, 
para viver, no Tríduo Pascal, seu 
êxodo, mistério de entrega pela 
nossa salvação, ressuscitando 
com Ele! A delicadeza pedagó-
gica da Igreja nos conduz então 
à renovação anual de nosso Ba-
tismo na grande Vigília da Noite 
Santa e no Domingo de Páscoa. 
Em seguida, se quarenta dias 
foram dados para a preparação 
da Páscoa, cinquenta dias serão 
dedicados, até a Solenidade de 
Pentecostes para aprofundar a 
vida nova recebida, acompanha-
dos de modo especial pelos que 

O caminho da 
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renascerem nos Sacramentos 
da Iniciação Cristã nestas sole-
nidades pascais.

Abre-se, então, a Semana 
Santa! O Domingo de Ramos e 
da Paixão começa com um con-
vite a um caminho: “Vamos iniciar, 
com toda a Igreja, a celebração 
da Páscoa de Nosso Senhor. 
Para realizar o mistério de sua 
morte e ressurreição, Cristo en-
trou em Jerusalém, sua cidade. 
Celebrando com fé e piedade a 
memória desta entrada, sigamos 
os passos de nosso Salvador 
para que, associados pela graça 
à sua cruz, participemos tam-
bém de sua ressurreição e de 
sua vida”. Na Quinta-feira Santa, 
Jesus vai ao encontro de seus 
discípulos, lava-lhes os pés, dei-
xando-nos o mandamento novo 
com o qual faremos continua-

mente a passagem do egoísmo 
para a comunhão e a partilha. 
Oferece-nos a Eucaristia, Viático 
para a estrada da vida, Corpo e 
Sangue do Senhor oferecido aos 
fi éis, enquanto esperamos a sua 
vinda. Sexta-feira Santa é dia de 
“Via Sacra”, caminho para o Cal-
vário! Dali para frente, a defi nitiva 
estrada, que passa pela escu-
ridão do túmulo para chegar à 
manhã jubilosa da Ressurreição. 
Depois, o Senhor marca encon-
tro na Galiléia, ordenando aos 
discípulos fazerem o caminho de 
volta ao cotidiano com a força 
do Ressuscitado. Quando “via-
ja” para o Céu, começou para a 
Igreja a grande viagem missio-
nária, que continuará até a volta 
do Senhor, no fi m dos tempos, 
garantindo o cumprimento de 
sua promessa com o penhor do 
Espírito Santo derramado sobre 
a Igreja.

E retornamos ao Papa Francis-
co em sua primeira Homília, que 

nos oferece um magnífi co roteiro 
para a Semana Santa, a Páscoa 
e a vida: “Eu queria que todos 
nós tivéssemos a coragem, sim, 
a coragem, de caminhar na pre-
sença do Senhor, com a Cruz do 
Senhor; de edifi car a Igreja sobre 
o sangue do Senhor, que é der-
ramado na Cruz; e de confessar 
como nossa única glória Cristo 
Crucifi cado. E assim a Igreja vai 
para diante. Faço votos de que, 
pela intercessão de Maria, nossa 
Mãe, o Espírito Santo conceda a 
todos nós esta graça: caminhar, 
edifi car, confessar Jesus Cristo 
Crucifi cado”.

Os cristãos e todas as pesso-
as de boa vontade sejamos dig-
nos das graças vividas na Igreja 
e com a Igreja durante este tem-
po! Os Ramos da fé professada, 
erguidos no Domingo de Ramos, 
expressem o nosso júbilo.

Dom Alberto Taveira Corrêa 
In zenit.org 
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A ressurreição de Jesus
A ressurreição de Cristo é a mais fantástica 

notícia jamais dada pelas testemunhas da 
revelação. E onde se presenciou ato de 

maior dom e entrega – amor-ágape - do que em 
Jesus na cruz, entregando-se a Deus seu Pai e 
à humanidade?  A ressurreição desfaz qualquer 
dúvida sobre o amor de Deus a Jesus, pondo 
à luz todo esse mistério. Amor vai, amor volta. 
Amor se esconde, amor se revela. Amor-sofri-
mento, amor-gozo. O mistério pascal situa-nos 
nessa encruzilhada maravilhosa do amor.

Qual o núcleo da fé na ressurreição? Foi a 
pergunta que São Paulo respondeu em 1Cor 
15. Jesus foi sepultado e ressuscitou ao terceiro 
dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e 
depois aos Doze. E continua falando das apari-
ções. S. Pedro, no sermão dos Atos, expõe-no: 
“Jesus, o nazareno, (...) vós o entregastes e su-
primistes, fazendo-o crucifi car pelas mãos dos 
ímpios, mas Deus o ressuscitou” (At 2, 22-24).

A ressurreição de Jesus implica a ressurrei-
ção de todos os mortos. São Paulo, noutro lugar, 
explicita esse ponto: “Se não existe ressurreição 
dos mortos, Cristo também não ressuscitou” 
(1Cor 15, 13). Não podia ser mais claro. A res-
surreição de Cristo está intimamente relacionada 
com a ressurreição dos mortos e vice-versa. Em 
outras palavras, a ressurreição de Cristo e de 
cada um de nós só atingirá sua plenitude no fi nal 
dos tempos, como encontramos no símbolo da 
fé: “Creio na ressurreição dos mortos no último 
dia”. A ressurreição de Jesus é, portanto, primí-
cias de nossa ressurreição e da glorifi cação do 
cosmos. Toda a criação participa dela já agora, 
tem em si germe de eternidade, e se manifestará 
plenamente no fi nal dos tempos.

- A ressurreição de Jesus aconteceu logo de-
pois da morte. A Escritura usa a expressão sim-
bólica “no terceiro dia” para dizer que ele não 

permaneceu no mundo dos mortos. Ela é a con-
clusão da experiência que as pessoas fi zeram 
da dupla realidade de Jesus - corporal/terrestre 
antes da morte e gloriosa vida depois da morte. 
O salto entre as duas se chama ressurreição. No 
sentido bem estrito da palavra, a ressurreição 
não é um fato direto histórico, porque explode a 
categoria de tempo e história que conhecemos. 
Nela se dá uma vida que escapa diretamente 
de toda historicidade. Ninguém viu nem vê uma 
pessoa ressuscitada no sentido estrito do termo. 
A ressurreição é inverifi cável. Ela se infere, isto é, 
chega-se a ela, pela via indireta do testemunho 
dos que fi zeram uma experiência original, intra-
duzível, indescritível do ressuscitado. Ela é um 
fato de fé da Igreja primitiva que nos transmitiu 
e que assumimos na fé. Tem a certeza e fi rmeza 
da fé e não dos fatos empiricamente verifi cáveis, 
como a queda de uma ponte.

Ele está vivo
A gênese da fé na ressurreição se deu no in-

terior da comunidade eclesial primitiva. Os dis-
cípulos e outras pessoas conheceram o Jesus 
nazareno. Seguiram-no. Perceberam a grandeza 
de sua vida. Viram o fracasso de seu término na 
cruz. Numa lógica primeira, chegariam à conclu-
são dos discípulos de Emaús: “nós esperávamos 
que ele seria o que devia libertar Israel” (Lc 24, 
21). E, de fato, tudo teria terminado assim, como 
foi o caso de outros “messias” do tempo de Je-
sus. Os zelotas Teúdas e Judas, o Galileu, ar-
rastaram centenas de pessoas consigo e foram 
desbaratados pelos romanos. Depois de suas 
mortes tudo terminou. Foi, aliás, o argumento 
usado por Gamaliel perante o Sinédrio. Deixem 
em paz os seguidores de Jesus. Tudo termina-
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rá em nada a não ser que haja uma verdadeira 
revelação de Deus sobre ele (Ele) (At 5, 36-39). 
Dessa revelação o Novo Testamento dá teste-
munho. Ele está vivo.

O fato da ressurreição pertence ao universo 
da revelação, da fé. Evidentemente, a fé não se 
funda sobre o vazio. Tem indícios, mas não prova 
no sentido empírico do termo. Pertence ao outro 
tipo de racionalidade. Assemelha-se à racionali-
dade do amor. 

As escrituras nos revelam a experiência com 
o Ressuscitado: Os discípulos viram a Jesus e 
Tomé tocou-lhe as chagas (Lc 24, 39; Jo 20, 27), 
Jesus comeu peixe grelhado diante dos discípulos 
(Lc 24,42), as mulheres abraçaram-lhe os pés (Mt 
28,9), os apóstolos ouviram-lhe a voz que trans-
mitiu ordens (Mt 28, 18, Mc 16, 15), ele partiu o 
pão diante dos discípulos de Emaús depois de 
conversar longamente com eles (Lc 24, 13-35), 
ele manda lançar as redes e faz milagres (Jo 21, 
6). Essa abundância de sinais visíveis dá a impres-
são de que os discípulos viram Jesus de uma ma-
neira absolutamente reconhecível pelos sentidos.

Essa comunicação é o centro da revelação 
cristã. Paulo o disse de maneira contundente: “E 
se Cristo não ressuscitou, a nossa pregação é 
vazia e vazia também é a vossa fé” (1Cor 15,14). 
E continua de maneira dramática: “Acontece 
mesmo que nós somos falsas testemunhas de 
Deus, pois prestamos um testemunho contra 
Deus afi rmando que ele ressuscitou o Cristo, 
quando não o ressuscitou” (1Cor 15, 15).

A ressurreição de Jesus tornou-se o lugar 
central da esperança cristã, conferindo-nos a 

certeza de nosso futuro, porque o Senhor Jesus 
já o inaugurou defi nitivamente. É por isso que 
podemos cantar com fé: ”Porque Ele vive, eu 
posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor 
não há. Mas eu bem sei, que o meu futuro, está 
nas mãos do meu Jesus, que vivo está”. 

Fonte: Missal Dominical
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No último número do nosso 
Jornal, afi rmamos que Santo 
Afonso apresenta a oração 

como meio essencial para apro-
fundar nossa relação com Deus. E, 
segundo o santo, todos recebem 
ajuda sufi ciente para rezar. A ora-
ção se fundamenta na redenção 
abundante que Jesus oferece a to-
dos. Oração e salvação são duas 
faces de um mesmo mistério. Nos-
so santo chega a fazer uma afi rma-
ção contundente: “Quem reza se 
salva, quem não reza se condena”. 
A todos Deus oferece a graça da 
oração. Ela é, portanto, acessível. 
Se formos fi éis à graça da oração, 
rezaremos e, se rezarmos, recebe-
remos as graças de que necessita-
mos para viver o Evangelho, numa 
vida virtuosa, o que nos conduzirá 
à vida eterna. 

A oração verdadeira para Afon-
so é a que transforma a vida, por-
tanto, a que converte. Só sabemos 
se uma oração é verdadeira quan-
do produz uma conformidade com 
o evangelho e suas exigências. Re-
zar não é, pois, tentar convencer 
Deus a fazer o que eu quero, mas 
conformar-se à sua vontade sobre 
mim. Santo Afonso gostava de re-
petir: “O teu gosto e não o meu”. 
Hoje há uma inversão ilusória: “o 
meu gosto e o não o teu”, o que 

não está de acordo com o evange-
lho de Jesus. 

No seu realismo, nosso dou-
tor da oração afi rmará: “Qualquer 
coisa que você fi zer, faça-a com e 
para Deus”. Essa máxima afonsia-
na nos ensina a buscar a conformi-
dade da própria vida com Deus. A 
vida cristã não consiste em buscar 
uma experiência extraordinária de 
Deus, mas em assumir a vida or-
dinária, banal – do jeito que ela é – 
com Deus. Afonso aconselha três 
devoções especiais: à paixão de 
Cristo, ao Santíssimo Sacramento 
e a Nossa Senhora. O cristianismo 
postula que Deus busca o ser hu-
mano e quer amizade com ele. São 
devoções que explicitam a revela-
ção de Deus em Jesus. Deus se 
encarna para se aproximar do ser 
humano. A encarnação se realiza 
através de Maria, nela Deus gera o 
seu Filho no poder do Espírito San-
to para nossa salvação. A condição 
humana, Jesus a recebe por meio 
de Maria. A eucaristia prolonga na 
história a salvação que Jesus nos 
trouxe na sua paixão e ressurrei-
ção. As três devoções resumem 
as etapas da viagem de Deus ao 
coração humano. Ele se encarna, 
morre, ressuscita, se entrega a nós 
na eucaristia. A proposta de Santo 
Afonso se apoia, pois, no presépio, 

na cruz, no sacramento. A coisa é 
simples, orar não supõe conhe-
cimentos esotéricos, não é para 
pessoas espiritualmente privilegia-
das ou para uma elite espiritual. 
Todos recebem a graça para orar. 

Encontrar Deus na oração exi-
ge apenas abrir-lhe o coração, fa-
lar-lhe com confi ança, dizendo-lhe 
tudo aquilo que trazemos em nós, 
sem nada esconder: medos, difi -
culdades, temores, preocupações, 
esperanças. Sabemos que ele nos 
conhece por dentro, mas, mesmo 
assim, sentimo-nos convidados a 
partilhar os detalhes mais íntimos 
da nossa vida, porque isso apro-
funda nossa intimidade com ele e 
desperta em nós a confi ança na 
amizade que Ele nos demonstra. 
Para nosso santo, “não é senão 
uma conversa entre Deus e a pes-
soa. A pessoa eleva a Deus os seus 
afetos, os seus desejos, os seus 
medos, os seus pedidos. E Deus 
fala-lhe ao coração, fazendo-a 
conhecer a sua bondade, o amor 
que sente por ela e o que a pessoa 
deve fazer para agradá-Lo”. Pela 
oração, entramos na intimidade de 
Deus, para partilhar com Ele o que 
somos e para descobrir o que ele 
quer de nós. O mais importante é 
que ela seja um encontro verdadei-
ro e sincero com Deus.  Mas quais 
as condições para a oração? Disso 
falaremos no próximo número. 

Pe. Paulo Sérgio Carrara, C.Ss.R.
Professor na FAJE e no ISTA, 

em Belo Horizonte. 

Ensinamento de Santo Afonso

sobre a oração

“Quem reza se
salva, quem não
reza se condena”.
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Por que será que Lucas distin-
gue os três predicados ou qualida-
des ou competências conferidas 
por Jesus ao grupo dos doze?

Por que poder?
Não estaria Jesus proporcionan-

do aos que encarrega de fomentar 
o Reino a força e a audácia que tal 
obra requer de seus construtores? 
Poder como abastecimento de 
forças interiores para empreender 
sem timidez a caminhada e todos 
os feitos inerentes a suas respon-
sabilidades. Não é possível empre-
ender a obra do Evangelho cheio 
de medos ou de complexos. Aliás, 
Paulo já havia comentado isso, 
quando escreveu a seu querido fi -
lho na fé, Timóteo (2 Tm.1,7)

Por que autoridade?
O grupo dos doze – e todos os 

que continuam sua tarefa - recebeu 
o poder não em vista de si mesmo, 
para sua auto-afi rmação, seu au-
to-proveito pessoal ou grupal. Re-
cebeu-o, sim, para o crescimento 
próprio e dos demais irmãos. Au-
toridade é a capacidade de ajudar 
o outro a crescer, a ser ele mesmo, 
sem se impor, mas, sem cisma ou 
retrocessos covardes.

Por que será que Lucas distin-
gue os três predicados ou qualida-

Poder...
Autoridade...                                     
Dom...

O (a) discípulo (a) possui a auto-
ridade de Jesus, que a recebeu do 
Pai, mas, “para que todos tenham 
vida” (Jo.10,10). O (a) discípulo (a) 
também recebe essa mesma tare-
fa de dar vida com sua autoridade: 
“Assim como o pai me enviou, eu 
também envio vocês”. (Jo.20,21)

Por que dom?
O (a) discípulo (a) enviado para 

prosseguir que Jesus recebeu do 
Pai, deverá, por sua vez, possuir o 
dom para bem executar sua mis-
são. Para ser alguém que será 
acolhido e aceito pelos que o es-
cutarão, precisará do dom de ser o 
representante de Jesus. Este dom 
é graça, que deverá ser cultivada. 
Requer esforço da resposta pes-
soal, senão se esvai!

 
Pe. Ivo, C.Ss.R.

      Graça
Alcançada

Visitas à Basílica são certas 
para a família de Maria José Lara 
de Divinópolis (MG). Ela recebeu 
a primeira graça com a interces-
são de São Geraldo quando o fi -
lho José João da Silva, hoje com 
29 anos, nasceu. José teve uma 
crise muito forte e ela ouviu a en-
fermeira comunicando ao médico 
que a situação do bebê não era 
boa. Chorando muito, clamou ao 
santo, pois tinha muita fé nele e 
também o costume de visitar a 
Basílica. Ainda na igreja de sua 
cidade, pediu a São Geraldo pela 
cura do fi lho e prometeu levar 
a foto de José e uma toalha de 
mesa para o altar da Basílica em 
Curvelo. E a graça foi alcançada.

 
A devota Maria José conta 

ainda que, em 11 de junho de 
2013, esse mesmo fi lho sofreu 
um acidente de moto. “Dessa vez 
foi minha fi lha quem pediu a Deus 
e ao santo que deixasse José um 
pouco mais conosco se fosse da 
sua vontade e alcançamos mais 
uma vez a cura dele”. 

Família reunida
para agradecer

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

acesse nosso site, na 
Seção Interatividade: 

www.basilicasaogeraldo.org.br

“Tendo Jesus convocado 
os doze, deu-lhes poder e 
autoridade sobre todos os 

demônios e o dom de curar 
enfermidades...

(Lc.9,1)
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“Vós sois a luz do mun-
do. Brilhe a vossa luz 
diante dos homens, 

para que vejam as vossas boas 
obras e louvem o vosso Pai que 
está nos céus”, disse Jesus aos 
seus discípulos. (Mt 5). Jesus tem 
uma proposta, chama discípulos 
para serem seus seguidores. E 
estes precisam conhecer quem é 
ELE, devem assimilar a sua men-
sagem como uma Boa Notícia 
e sair em missão. Anunciando a 
novidade do Reino, proclamando 
o Evangelho a todas as nações. 
Essa mensagem precisa de ser 
divulgada e ensinada do jeito que 
Jesus ensinou. “Ele se mostrou 
cheio de misericórdia pelos pe-
quenos e pobres, pelos doentes 
e pecadores, colocando-se ao 
lado dos perseguidos e margina-
lizados. Anunciou ao mundo que 

“Vós sois a luz do mun-
do. Brilhe a vossa luz 
diante dos homens, 

Construir o amanhã

“Aceita Jesus Ressuscitado na tua vida. Mesmo se
estiveste longe, dá um  pequeno passo na sua direção: 

Ele te espera com os braços abertos.”
Papa Francisco

Palavras de sabedoria

temos um Pai (DEUS) e que cui-
da de todos como fi lhos e fi lhas. 
(Oração Eucarística VI). Esse Es-
pírito de Jesus continua presente 
em nosso meio, soprando e ilu-
minando a sua Igreja e a cada um 
de nós em particular. Impulsiona 
o nosso coração, iluminando a 
nossa mente e as nossas ações. 
Somente com essa presença, 
podemos falar da qualidade dos 
nossos trabalhos.

   A Obra Social São Geraldo, 
com aproximadamente 100 (cem) 
crianças e os seus trabalhadores 
da assistência social, quer ser 
uma comunidade iluminada e ilu-
minadora pela presença do Espí-
rito de Jesus.  Ela está à sombra 
da Basílica/ Santuário de São 
Geraldo e desenvolve um proje-
to social identifi cado com nome 
de CONSTRUIR O AMANHÃ. 

Um projeto elaborado para as 
crianças que são bem acolhidas 
e acompanhadas pelas educado-
ras sociais oferecendo por meio 
das ofi cinas pedagógicas exce-
lentes atividades.                                                                              

As famílias destas crianças 
também fazem parte desse pro-
jeto, recebendo a visita da As-
sistente Social, participando das 
reuniões com a coordenação e 
dos eventos programados para 
o ano.

Por inspiração de alguns anjos 
que trabalham no social da Pro-
víncia Redentorista do RJ, MG, 
ES, colocou-se estampado na ca-
misa de uniforme das crianças do 
Projeto CONSTRUIR O AMANHÃ 
um lindo SOL iluminando a paisa-
gem do sertão. Uma linguagem 
simbólica para nos levar a pensar 
no nosso Deus fonte da luz que 
se revelou no seu Filho Jesus e se 
faz luz em nossas crianças. Que 
elas cresçam com saúde, em ta-
manho e sabedoria na graça do 
nosso Deus, brilhando com uma 
humanidade conforme a vontade 
do nosso Deus.

São Geraldo interceda por 
elas.

Pe. Antônio Luiz de Oliveira, CSsR.
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No dia 21 de fevereiro, 
o Grupo do Terço dos 
Homens da Basílica de 

São Geraldo, junto com o reitor, 
Padre Paulo Roberto Gonçal-
ves. C.Ss.R., participou da VI 
Romaria do Terço dos Homens 
ao Santuário de Aparecida. O 
encontro reuniu mais de 31 mil 
homens de todo o Brasil.

 “Fiquei comovido em ver 
vários testemunhos de homens 
que largaram o alcoolismo de-
pois que entraram para esse 
movimento, muitas mudanças 
de vida, tudo pelos olhos da fé. 
Um movimento dentro da Igre-
ja tem de ser, de fato, sinal de 
Deus em nossa vida a ponto 
tal que nos desperta para uma 
transformação em nossa rea-
lidade”, destaca o seminarista 
Robson Araújo dos Santos.  

O romeiro Rômulo Jacinto, 
de Curvelo, que participou pela 

Na casa da

segunda vez, afi rma: “Cada vez 
que vamos sinto mais o fervor 
dos homens nesse encontro”. 

Também de Curvelo, Laude-
mir Rodrigues diz que “foi uma 
viagem maravilhosa de Curvelo 
a Aparecida. Chegando lá fo-
mos calorosamente recebidos 
pelo Irmão João Batista Vivei-
ros, C.Ss.R., e pelo bispo au-
xiliar de Aparecida, Dom Darci 
Nicioli, que como sempre nos 
acolhem muito bem no San-
tuário. Foi uma emoção 
muito grande que sen-

timos durante o terço, ouvindo 
aquelas 31 mil vozes a rezar e 
a cantar nosso hino. Foi algo in-
descritível e já estamos prontos 
para o próximo ano”.

Mãe

“Cada vez 
que vamos 
sinto mais 

o fervor dos 
homens nesse 
encontro”



Mostrar a beleza e a impor-
tância religiosa, turística 
e cultural da Basílica de 

São Geraldo. Este foi o objetivo 
da participação no VI Salão Minei-
ro do Turismo, que aconteceu en-
tre os dias 14 e 15 de março, no 
Minascentro, em Belo Horizonte 
(MG). O evento reuniu atrações 
turísticas de mais de 400 muni-
cípios mineiros, revelando toda a 
riqueza do Estado. 

 A Basílica montou um estan-
de no Circuito Turístico Guima-
rães Rosa, único de cunho literá-
rio em Minas Gerais. No espaço, 
os visitantes puderam conhecer 
a história da igreja localizada em 
Curvelo e obter informações so-
bre a devoção a São Geraldo e 

Basílica é destaque no Salão Mineiro do Turismo
a Oitava, que acontece todos os 
anos na última semana de agosto. 
As publicações da Basílica (Alma-
naque São Geraldo e Informativo A 
Caminho com São Geraldo) tam-
bém fi zeram sucesso. Tudo acom-
panhado de perto pelo reitor, Padre 
Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R., 
e uma equipe de profi ssionais que 
apresentaram a instituição. 

Emoção
Curvelanos e devotos de São 

Geraldo não deixaram de passar 
no estande. Muitos lembraram a 
devoção de avós, mães e pais pelo 
Santo Redentorista e chegaram a 
fi car emocionados. Maria Helena 
Pinheiro Soares faz parte da Asso-
ciação dos Devotos há dois anos. 
Morou em Curvelo durante 13 anos 

e, sempre que pode, vai à Oitava. 
Ela fi cou emocionada ao ver a Ba-
sílica presente no Salão. “Guardo 
muitas lembranças bonitas de lá, 
mesmo 20 anos após ter me mu-
dado de Curvelo”. 


