


da Comunidade Redentorista da Igreja da Glória (Juiz de 
Fora-MG), Pe. Dalton, e Fráter Rodrigo Silva lembra do 
caminho de amor traçado por Cristo na cruz.  

Não podíamos também deixar de agradecer a todos 
que representaram a Basílica de São Geraldo na VIII Ro-
maria do Terço dos Homens ao Santuário de Aparecida. 
Foi bonito demais ver toda aquela gente homenageando 
a Mãe de Deus. 

E, por fi m, o Fráter Robson Araújo explica como a 
devoção a São Geraldo foi importante na sua escolha 
vocacional. 

A Comunidade Redentorista da Basílica deseja que 
a luz do Cristo Ressuscitado brilhe no seu coração e 
de toda a sua família nesta Páscoa, e que as bênçãos 
do Pai do Céu sejam derramadas em abundância sobre 
todos os devotos e devotas de São Geraldo Majela!

Celebramos neste mês o mistério da Paixão-Mor-
te-Ressurreição de Cristo. Para nosso Pai, Santo 
Afonso, fundador da Congregação Redentorista, 

rezar é, sobretudo, contemplar o Cristo na cruz e deixar-
-se olhar por ele. Assim também o fez nosso querido 
São Geraldo Majela, numa das pinturas retratadas nas 
paredes de nossa belíssima Basílica. O Santo Irmão 
Redentorista nutria profunda atração pelo Cristo Cruci-
fi cado, que deu sua vida para resgatar os pecados da 
humanidade. 
   Neste mês, nosso Informativo traz a programação da 
Semana Santa. Venha celebrar conosco este mistério 
tão belo de nossa fé. Padre Assis fala da importância de 
sermos profetas nos dias de hoje, e Padre Ivo destaca o 
papel do deserto na caminhada da vida. 

A misericórdia divina é destaque no artigo do Reitor 
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Na sinagoga de Nazaré, quan-
do lhe entregaram o livro de 
Isaías para fazer a leitura para 

o povo, Jesus escolheu a passagem 
em que o enviado de Deus foi ungido 
para dar a Boa Notícia aos pobres, li-
bertar os cativos, os cegos, os opri-
midos. 

A direção de suas atividades é 
o sofrimento humano, o que toca o 
seu coração misericordioso é a dor 
do  mundo.  Ao  fechar o  livro,  Je-
sus  revela:  É o que já está  aconte-
cendo.  É o Reino de  Deus  espera-
do, que já começa a estar presente. 

Raras vezes se ouve chamar a 
Jesus de profeta, no entanto , quan-
do revelou a programação de suas 
atividades como enviado ,  espera-
do, ungido (Cristo ) Ele se coloca na 
linha dos profetas ( Lc 4, 16-21 ). 

- Quem é um profeta? Numa so-
ciedade em que os ricos poderosos 
exibem poder e  independência,  o 
profeta defende o  pobre...”  atreve-
-se a viver a realidade a partir da 
compaixão de Deus para com 
os  últimos  “...  sua  vida  transforma- 
se em outra alternativa que critica a 
injustiça e convida a mudanças (Cfr. 
Pagola ).

O profeta questiona tam-
bém a religião alienante, opresso-
ra  do  povo,  que se acomoda à  or-

dem  injusta da realidade contrária 
a Deus; uma religião que quer ser ab-
soluta eterna e se torna autoritária. O 
profeta afi rma que só Deus salva. O 
profeta encontra oposição, ameaças 
e a morte. A vida do profeta convida a 
enfrentar o futuro a partir da sua liber-
dade e do amor de Deus, sem me-
dos.  

A vida e a mensagem de Jesus 
estão nesta linha profética: Viveu po-
bre, defendeu o pobre, não teve medo 
de enfrentar os poderosos e morreu 
por esta  causa.  Jesus questionou 
severamente a religião alienante, exi-
bicionista,  opressora  do  povo,  que 
se tornou obstáculo para o encon-
tro pessoal com o próprio Deus em 
seu enviado.  

A Igreja tem necessidade de pro-
fetas, profetas que a despertem para 
os novos apelos de Deus e que a de-
sinstalem de sua acomodação. É que 
a Igreja faz um conjunto da “religião” 
e da “ mensagem de Jesus  “,  mas 
elas permanecem distintas. A religião 
está submetida a erros, pois perten-
ce à natureza e à cultura humanas. A 
mensagem de Jesus deve  ser pro-
clamada para a transformação inte-
rior do ser humano. Os valores evan-
gélicos não se podem  exigir  nem 
defender  autoritariamente.  A  men-
sagem de Jesus deve ser assumi-

“A doutrina 
cristã da salvação 

dramatizou 
demasiadamente o 

problema do pecado, 
enquanto relativizou 

o problema do 
sofrimento”.

(Johann B. Metz, teólogo)

da consciente e livremente; só o que 
é assumido livremente transforma de 
fato interiormente o ser humano. 

Todo cristão é ungido, enviado, 
para dar testemunho de Jesus, para 
continuar com ele a obra do Reino 
do Pai. O Espírito Santo ilumina esta 
nossa responsabilidade no mundo. 
Uma decisão importante é acolher 
Jesus como profeta, deixando-nos 
transformar por ele. Ele revelará para 
nós a verdade do Pai e nos faz ver a 
nossa mentira, o nosso engano; ele 
nos guiará no caminho do amor, pri-
vilegiando os que sofrem. Este Ano 
Santo da Misericórdia seja para nós 
uma oportunidade para assumir com 
Jesus sua linha profética, sem me-
dos, com mais coragem. 
 

Pe. Jesu Assis, C.SS.R.

JESUS... PROFETA
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AURORA é uma virgem idosa e 
vivida, que então morava  em 
São  Sebastião do Rio Preto, 

diocese de Itabira-Fabriciano!
De baixa estatura, vista fraca, fala 

baixa e mansa, nunca erguia a voz, 
como o Servo (e ela termina a carta 
assinando “a serva Aurora”). 

Ela servia o padre que trabalhas-
se na Paróquia, zelando pela casa. 
Durante seus últimos meses lá, vivia 
com o padrinho Sr. Noé Augusto de 
Sousa. 

Aurora parecia não prestar aten-
ção ao que se passava em volta, 
tamanha sua discrição; não comen-
tava a vida alheia, a não ser quando 
interrogada!

Não era de riso e nem era triste!
Ninguém diria que ela observasse 

tanto seu Povo, seu lugar, sua Igreja, 
seu pastor! Orava muito. Contempla-
va. Arranjava a igreja para as celebra-
ções. Era mesmo, uma grande con-
templativa. Vivia a vida, observava, 
guardava tudo no coração!

Eis que dez anos depois de nos-
sa convivência, Aurora se mostrou de 

PELO DESERTO
“Cheio do Espírito Santo
Jesus voltou do Jordão
e foi levado pelo Espírito ao deserto...”(Lc.4,1)

“Que Deus e Nossa Senhora
Vos proteja sempre nesta 

longa caminhada e dê
a santa percerverança  saúde  e

despozição, que aumente
cada vez mais aquela inergia

que  deu forças para lutar
a nosso lado durante aquele 2 anos

em São Sebastião.
Penço que Deus não deixará de

Reconsarar por uma das
mais dura de todas as caminhadas.”

(Aurora Soares de Souza/Carta de 04.11.1992
Sta Bárbara- Caraça-MG)

intensa percepção! Foi ela que me 
ajudou a perceber, a me dar conta 
que São Sebastião do Rio Preto foi 
uma travessia de deserto. 

Um povo bom, mas, medroso 
e encabrestado, encurralado entre 
morros e pedras, rio e bambus, rue-
las a pique! Ficou um povo cabreiro e 
tímido, timidez aguçada pelo corone-
lismo e protecionismo políticos, que 
levavam dois candidatos a se digla-
diarem nas coisas e no lugar sagra-
do: disputa de preces, de encomen-
dações a fazer etc....

Só agora me dou conta que  
graças a esta carta humilde e pe-
netrante, ao mesmo tempo,que ali 
foi mesmo um DESERTO. Lugar 
onde as palavras caíam em vão (ou 
quase), onde a travessia provocava 
medo nas pessoas e a perseguição 
e o puxa-saquismo campeavam; 
onde cada qual vigiava seu próximo 
e a religião parece que não conse-
guia religar ninguém com ninguém 
e,portanto, ninguém com Deus.

Foi mesmo um grande DESER-
TO.

Mas, quem sabe, outras “AURO-
RAS” também enxergaram isso que 
esta moça humilde e, aparentemen-
te, ingênua enxergou, agora que vive 
nas alturas da contemplação no Ca-
raça, ao lado de suas companheiras 
as “Sampaias”, como são chamadas 
lá!

“Sinto que continuarei vivendo 
aquí o resto de minha vida, querendo 
Deus! Na proteção de Nossa Senho-
ra e São Vicente”. 

“A serva Aurora!”

P.e Ivo, C.SS.R.
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Aconteceu o inesperado.
São diversas as situações destrutivas 

que vivemos. E o mundo ansiando por ES-
PERANÇA. Neste contexto, nós cristãos 
tornamos a Semana Santa como fonte de 
vida. Dela brotam experiências de ressur-
reição em nossos caminhos. Sim, bendita 
e louvada seja a CRUZ de Jesus de Naza-
ré, a cada ano reapresentada cravada no 
coração da História humana e sua evolu-
ção. É a celebração da morte glorifi cante 
de Jesus, pois Ele vive. Ressuscitou! E ca-
minha conosco para que sejamos passa-
dores desta ressurreição que pode tornar-
-se nossa também.

O que nos acontece hoje precisa estar 
em relação com os 4 efeitos da ressurrei-
ção, dada a presença viva de Jesus entre 
nós, em nós. Conosco. Bendita esta mi-
sericórdia de Deus para com a condição 
humana: todos nós, pessoas, nacionali-
dades, culturas. Cantemos vitória. Seme-
emos Esperança. Ele caminha conosco. É 
que aconteceu o inesperado. Aconteceu 
o avesso dos que decidiram e tramaram 
sua destruição. Nem sua verdade, nem 
sua pessoa desapareceram na humilha-
ção. O Pai, de quem Jesus disse “enviado” 
(messias), o confi rmou como Filho eterno e 
redentor da humanidade encurralada nos 
limites da frágil e, por vezes, desastrada 
condição humana.

Morte glorifi cante. Cruz gloriosa.
O Pai ressuscitou Jesus de Nazaré. 

Ele tornou-se o CRISTO, o ungido. Sua 
morte é glorifi cante. Somos libertados por 
sua trajetória de vida neste planeta Ter-
ra. E o fi m trágico de sua paixão-e-morte 
abriu para a novidade da Ressurreição. As 
mortes rondam a condição de ser gen-
te. É espantosa a força da morte: matam 
possibilidades, enterram sonhos de com-
panheirismo, sacrifi cam vidas na ambição 
sem medida. 

Celebrar a Ressurreição de Jesus é 
assumir o compromisso de luta por mais 
vida. A Semana Santa nos re-apresenta à 

verdade da total misericórdia divina para 
as gerações humanas que se sucedem na 
História. E a esperança ou renasce ou se 
confi rma: e a vida pode ser bem melhor. 
E será! Sempre vencendo as tendências 
de matar e o medo de morrer e tudo se 
acabar.

Aleluias. É Páscoa.
A Semana Santa tem nos aleluias da 

liturgia da Páscoa a atualização da Res-
surreição de Jesus: - Ele vive! Ele é Deus 
e Senhor. Ele caminha conosco para que 
sejamos passadores dos efeitos de sua 
Ressurreição na vida pessoal, familiar, 
societária. Não apenas choramos dores. 
Acende-se a LUZ do perdão reconciliador: 
volta a ternura relacional que nos faz reco-
meçar: tudo para todos, em fraterna par-
tilha. A vida no planeta Terra, nossa casa 
comum, é tarefa nossa. Há que se cuidar. 
A vida em igual dignidade para todos é 
nossa luta. Crer na ressurreição é se com-
prometer com as libertações.

Aleluias! A misericórdia é a fi delidade 
de Deus em nos amar, dando-nos condi-
ções de a vida vencer. Misericórdia divina é 
um nome adequado para abalizar nossos 
sonhos coletivos do bem-viver na verdade 
do Amor que liberta.

Semana Santa? Todo santo dia.
A vida, qualquer vida, cada feto e 

cada fl or, cada criança e cada velho, cada 
avanço das ciências e cada luta por igual 
dignidade são manifestações em nós da 
misericórdia divina que nos potencia a 
combatentes do Amor.

A Semana Santa renova a força e põe 
de pé os caídos. Faz de cada seguidor de 
Jesus Cristo um semeador de esperanças. 
Somos para muitos outros a Boa Notícia 
de Deus Misericordioso. O Reino vai se im-
plantando.

Leitor (a), o que há em sua vida de no-
vidade que passa Ressurreição? Ponha 
um pouco mais de sabor em sua convi-
vência. Um pouco mais de fermento nas 

tarefas que realiza. Encontre parceiros da 
mesma Esperança e juntos celebrem suas 
vidas em transfi gurações. Isso é ser Igreja 
de Jesus. Através das agruras da vida al-
cance já agora o gosto bom do apoio, do 
estímulo da solidariedade. Confi rme a bon-
dade radical da vida que vence toda forma 
de morte.

Isso é Páscoa.
Crer. Comprometer-se. Lutar por mais 

vida. Não haja ninguém excluído, indigno, 
inferior. É missão pascal enxugar as lágri-
mas, recomeçar. Criar parcerias de mise-
ricórdia.

Isso é Páscoa: desistir de apenas 
defender nossa pele. Páscoa nos chama 
para não nos tornarmos distantes dos ou-
tros. Há que se aproximar deles, os que se 
encontram além do círculo familiar. Importa 
quebrar as amarras da classe social a que 
pertencemos, da religião que é nossa, da 
cor e da cultura que não nossas.

Páscoa? O Cristo total. O Cristo cós-
mico. A luz verdadeira que a todos aclara.

Livra-nos, Senhor, misericordiosamen-
te, do mal da insensibilidade à dor do 
mundo. Abre nossos olhos para a to-
talidade da existência humana em sua 
extraordinária diversidade . Que seja-
mos TESTEMUNHAS DE RESSUR-
REIÇÃO. 

Pe. Dalton Barros de Almeida, C.SS.R.

a presença misericordiosa de nosso Deus
UMA SEMANA PARA REAVIVAR
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Palavras de

Sabedoria

“Ninguém tem maior amor do 
que aquele que dá a sua 
vida por seus amigos”(Jo 

15, 13), na força desta palavra de Je-
sus, pronunciada na ceia de despedi-
da com seus discípulos, e que anteci-
pa o seu próprio sacrifício, livremente 
assumido, encontramos uma chave 
de leitura para se compreender todo o 
itinerário de Jesus, a via crucis, o mis-
tério de sua Paixão, Morte e Ressurei-
ção. Toda a vida de Jesus é orientada 
para a cruz, sendo assim, não pode-
mos compreender a vida de Jesus fora 
desse caminho que o levará ao encon-
tro da morte de cruz. A Semana Santa, 
longe de ser um tempo para celebrar 
a dor e o sofrimento, é uma grande 
oportunidade, para a comunidade cris-
tã celebrar e reviver a Paixão de Jesus 
como uma entrega de amor. Esta re-
cordação nos transporta para aquele 

tempo, faz-nos expectadores ativos, 
nos interpela para acompanharmos 
Jesus no itinerário fi nal de sua vida e 
ao mesmo tempo, experimentamos 
um caminho de vida, o caminho do 
amor sem limites, apesar da dor, do 
sofrimento, da condenação e da morte 
injusta.

A caminhada fi nal de Jesus co-
meça pelas ruas de Jerusalém, com a 
homenagem e a aclamação do povo, 
que se alegra com a chegada de Je-
sus para a celebração da Páscoa. Je-
sus é aclamado como rei, e de fato o 
é, mas a sua realeza é desprovida de 
toda concepção mundana e expecta-
tiva popular, marcada pelo triunfalismo 
e pelo poder. Tal como a multidão que 
o aclamou, somos convidados a correr 
ao encontro de Jesus (Jo 12,13), que 
caminha manso e humilde, desprovido 
de toda riqueza, montado no jumen-

tinho, que livremente entra em Jeru-
salém para cumprir sua missão até o 
fi m (Jo 12,14-15). Na celebração do 
Domingo de Ramos revivemos a aco-
lhida de Jesus e reconhecemos nele, 
o Rei-Messias, isto é, aquele que nos 
traz a boa nova da libertação, a justiça 
para os pequenos, o amor, o perdão e 
a misericórdia para todos. 

Na celebração da ceia de despedi-
da de Jesus com seus discípulos, em 
que Ele interpreta a sua própria morte 
como doação voluntária e expressão 
da obediência ao Pai, somos associa-
dos ao seu destino por meio de nossa 
participação no banquete eucarístico. 
A Eucaristia antecipa a entrega de Je-
sus na cruz. A Eucaristia é parábola do 
seu sacrifício Redentor: no pão partido 
e no cálice derramado. Na Quinta-feira 
Santa ao realizarmos o gesto do lava-
-pés, entramos na lógica do amor, do 

O CAMINHO DO AMOR

do Papa Francisco
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“Que signif ica o fato de Jesus ter ressuscitado? 
Signif ica que o amor de Deus é mais forte que o mal e a própria morte; 

s ignif ica que o amor de Deus pode transformar a nossa vida, fazer f lorir 
aquelas parcelas de deserto que ainda existem no nosso coração”.

serviço e da doação de Jesus. Antes 
de tomar o caminho da cruz, Jesus 
nos apresenta uma proposta de vida, 
e é nesta perspectiva que compreen-
demos o gesto do lava-pés, como um 
programa de conversão e de serviço 
humilde para a comunidade cristã. O 
lava-pés é expressão do amor-serviço 
vivido e ensinado por Jesus durante 
toda a sua vida. 

Na Sexta-feira Santa, celebramos 
a morte de Jesus, continuamos o seu 
itinerário até o Gólgota, o lugar da 
doação sem limites: “por amor, livre-
mente e consciente do passo dado, 
o Nazareno foi ao encontro da morte: 
numa entrega total, ele deixou que o 
levassem de um lado para outro”1. Mas 
esse é também, um caminho de soli-
dariedade, pois Jesus ao percorrer o 
caminho da cruz, vivendo toda dor e 
sofrimento, se faz solidário com tan-
tos crucifi cados da história, que como 
Ele são condenados diariamente à 
morte injusta. Na cruz, encontramos 
o “Servo-Pobre-Sofredor”, que vive 
uma radical experiência de fi nitude e 
abandono: “Eloi, Eloi, lamá sabachtá-
ni” (“Deus meu, Deus meu, porque me 
abandonaste?” Mc 15,34). Na cruz 
completa-se também a encarnação 
de Jesus, a loucura do amor de Deus 
por nós é levada as últimas consequ-
ências: “amou-nos até o fi m” (Jo 13,1). 
Por isso, este dia deve ser vivido não 
como um dia de tristeza e luto, mas 
como dia de amorosa contemplação 
do sacrifício cruento de Jesus, fonte 
de nossa salvação. A Sexta-feira Santa 
não é um funeral, mas celebração da 
morte vitoriosa do Senhor. 

A contemplação do percurso fi nal 
da vida de Jesus fala-nos de uma con-
fi ssão de amor, uma paixão, porque 
marcada por inúmeros gestos concre-

tos de amor e de serviço: “Cristo sofreu 
por nós, deixando-nos um exemplo, 
a fi m de que sigamos seus passos” 
(1 Pd 2, 21), não se trata portanto, 
da exaltação da dor e do sofrimento. 
Neste itinerário nossos caminhos se 
encontram, pois “a viagem da vida é 
feita conjuntamente por Jesus e pelo 
homem, pelos caminhos do mundo”. 
Mas, é importante lembrar ainda, que 
a paixão e a morte de Jesus são signi-
fi cativas no todo da vida de Jesus, pois 
são consequência de suas opções e 
de sua coerência em relação ao projeto 
do Pai. O caminho não termina na mor-
te, mas sim na novidade da Ressurei-
ção, como professamos em nossa fé. 
E será o amor vivido e experimentado 
nesses dias, em comunidade, que nos 
permitirá reconhecer a Jesus Cristo, 
o Amor de todo Amor, ressuscitado e 
presente no meio de nós. 
1 Cf. FORTE, Bruno, Jesus de Nazaré: his-
tória de Deus, Deus da história, São Pau-
lo, Paulinas, 1985, p. 283.

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

      Graça
Alcançada

Vim à Basílica para agradecer por um 
milagre alcançado pela intercessão de São 
Geraldo. Em 2015, fui à ginecologista e ela 
me pediu um exame de colonoscopia, pois 
no exame de fezes foi constatada duas 
vezes a presença de sangue. Marquei a 
colonoscopia pedindo a São Geraldo que 
intercedesse junto a Jesus e ao Pai Eterno, 
para que não tivesse nada alterado. No dia 
1° de julho de 2015, fi z o exame e, gra-
ças a esse milagroso santo, não tinha nada 
de errado. Sou devota de São Geraldo há 
mais de 35 anos e sempre que roguei a 
ele, nunca deixou de me atender. Graças 
a Deus e a São Geraldo só daqui a 5 anos 
terei que fazer outro exame. Sempre que 
eu puder irei à Basílica de São Geraldo 
agradecer por tantas graças alcançadas. 
Peço a São Geraldo que abençoe toda a 
minha família e o mundo inteiro. Obrigada 
São Geraldo, mais uma vez, por atender 
uma grande graça pedida por mim.

São Geraldo rogai por nós!
Maria da Dores Condé Pereira de 

Santa Luzia (MG)

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

escreva para a gente:
www.basilicasaogeraldo.org.br
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20/03: DOMINGO DE RAMOS E
DA PAIXÃO DO SENHOR 
07h, 09h, 11h e 19h: Missas
08h: Bênção dos Ramos na Praça de Santa Rita. Em 
seguida, Procissão em direção à Basílica de São Geraldo.
Obs.: Dia da Coleta da Solidariedade.
 
21/03: SEGUNDA-FEIRA SANTA
07h, 15h, 19h: Missas e Novena de São Geraldo.
20h: 1º Dia do Ofício de Trevas.
 
22/03: TERÇA-FEIRA SANTA
20h: 2º Dia do Ofício de Trevas.
 
23/03: QUARTA-FEIRA SANTA
07h e 19h: Missas.
18h: 3º Dia do Ofício de Trevas.

24/03: QUINTA-FEIRA SANTA 
Santa Ceia: Instituição da Eucaristia e Lava-Pés / Início do 
Tríduo Pascal.
19h: Celebração Eucarística da Ceia do Senhor. 
 

25/03: SEXTA-FEIRA SANTA
(Dia de intensa oração, jejum e abstinência de carne).
07h: Via Sacra, saindo de frente à Igreja Matriz de Santo 
Antônio em direção à Basílica de São Geraldo.
Obs.: Trazer as cartilhas para a Via Sacra.
15h: Solene Ação Litúrgica e Adoração à Cruz.
20h: Cena da Copiosa Redenção na Praça da Basílica.
( Encenação da Paixão de Cristo) na Praça da Basílica.
Em seguida, Procissão do Enterro em direção à Matriz da 
Imaculada Conceição.
 
26/03: SÁBADO SANTO 
(Dia de profundo silêncio e recolhimento).
20h: Celebração da Solene Vigília Pascal, Bênção do 
Fogo Novo.
Obs.: Cada fiel deverá trazer a sua vela.
 
27/03: DOMINGO DA RESSURREIÇÃO 
07h, 09h, 11h e 19h: Missas.
 
Horários de confissões:
Segunda, Quarta e Quinta-feira: das 8h30 às 11h e das 
14h30 às 17h.

Semana Santa
na Basílica de São Geraldo
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Informativo - Fale um pouco de sua in-
fância em Curvelo e de sua relação com 
a Basílica de São Geraldo.
Robson - Nasci e cresci à sombra da 
Basílica de São Geraldo. Vim ao mundo 
no dia 1º de Setembro, e nesse período 
sempre ocorre, em Curvelo, a Oitava de 
São Geraldo. Gosto de brincar com meus 
amigos que, nesse mesmo dia, escutei 
os Missionários Redentoristas cantando a 
São Geraldo e rezando a Deus que man-
dasse mais vocações redentoristas e lá do 
hospital dei meu sim. Sempre tive contato 
com a Basílica. Minha mãe levava minha 
irmã e eu nas Missas das segundas-feiras, 
em que acontecia a Bênção das crianças. 
As pinturas da Basílica sempre me cha-
maram atenção. Ainda pequeno, fui con-
vidado por um amigo a ser coroinha. Eu 
não queria muito, mas no segundo convite 
aceitei. Gostei de poder ajudar em alguma 
coisa na Basílica, me interessei mais a en-
tender o que de fato era a Missa e quem 
era São Geraldo Majela. O que mais me 
cativou foi a acolhida por parte dos Missio-
nários Redentoristas: Pe. Waldo, Pe. Már-
cio, Pe. Mário, Pe. José Carlos, Pe. José 
Augusto. Assim como qualquer criança, 
tudo era novidade, e um simples gesto de 
chamar para tomar café depois da missa 
cativava a criançada, a mim mais ainda, a 
ponto de dizer: “Quero ser um deles, que-
ro ser Missionário Redentorista”. Em 2006 
chegou outro missionário na Basílica. Tive 
contato com Padre Carvalhais, que me 
ajudou a fazer o meu discernimento vo-
cacional e a realizar uma experiência de 
fé profunda. Seu estilo de autêntico Mis-
sionário me chamou atenção: as romarias 
ecológicas para lugares rurais levando a 
imagem da Virgem de Fátima, a intimidade 
com o Criador da natureza, tudo isso me 
encorajou a dar meu sim e fazer um acom-
panhamento vocacional.

- São Geraldo infl uenciou em sua voca-
ção? Como?
- Infl uenciou e continua infl uenciando.   É 
meu santo de devoção, meu inspirador 
para vencer os desafi os.  “Aqui se faz a 
vontade de Deus, como Deus quer, en-
quanto quiser”. Essa frase de São Geral-
do leva-me a confi ar nos planos de Deus, 
leva-me a amá-lo mais. Buscar a santida-
de é o ideal de vida que tenho. Olhar para 
a imagem de São Geraldo é contemplar 
profundamente que Deus é amigo. E é isto 
que São Geraldo foi em relação a Deus; 
amigo. Sua mensagem é que nos aproxi-
memos de Deus e sejamos amigos d’Ele 
também.

- Há quanto tempo entrou para a Con-
gregação? Quais os passos já dados e 
o que ainda tem pela frente?
- Eu entrei no seminário redentorista no 
ano de 2010, em Juiz de Fora. Morei  um 
ano na Comunidade Vocacional Santo 
Afonso. Depois fui para a Comunidade 
São Clemente, onde permaneci três anos, 
cursando Filosofi a na Universidade Fede-
ral de Juiz de Fora. No ano de 2014, na 
cidade de Coronel Fabriciano, fi z o Spes 
(Síntese Pessoal de Experiências Subs-
tantivas), tempo de rever a caminhada. Em 
2015 fui para Tietê (SP), onde fi z meu No-
viciado, a etapa mais marcante para mim 
enquanto conhecimento da Congregação, 
e de preparação à vida religiosa. No início 
deste ano, fi z minha Profi ssão Religiosa, 
minha consagração a Deus, ingressando 
na Congregação do Santíssimo Redentor. 
Começo uma nova etapa, os estudos de 
Teologia, na Faculdade de Teologia dos 
Jesuítas em Belo Horizonte. Serão três 
anos. Penso que o processo de formação 
precisa ser um processo de conversão, de 
conhecimento aprofundado da pessoa de 
Cristo. 

Uma vocação 
nascida 

aos pés de
São Geraldo

- Para você, como pode ser defi nida a 
vocação religiosa?
- O Papa Francisco tem uma expressão 
concreta para o ser religioso: despertem 
o mundo, sejam verdadeiros profetas.  Eu 
comungo com essa ideia. Para mim, vo-
cação religiosa é ser sinal de Deus na vida 
das pessoas, é ser sal da terra e luz do 
mundo.  É dar uma resposta a Deus, um 
compromisso que assumo por amor, por 
livre espontânea vontade. Uma adesão 
ao Evangelho que renova todas as coi-
sas, que traz vida e esperança. É querer 
caminhar sem medo, sem comodismo. 
Acreditar e apostar nas pessoas, de modo 
especial os mais abandonados e pobres.

- Quais as maiores alegrias e desafi os 
de uma caminhada vocacional?
- A maior alegria é sentir-se pertencente a 
Deus. Mas é gratifi cante também relatar so-
bre a presença fraterna dos confrades, uma 
família redentorista que soma forças, que 
caminha junta. É saber que, além de mim, 
há outros que também entraram na bar-
ca da missão e querem, sim, realizar esse 
projeto salvífi co com Cristo e em Cristo. O 
maior desafi o foi no início da caminhada, a 
distância de casa e da família, a inquietação 
se iria ou não acostumar. Mas, aos poucos, 
fui me adaptando ao novo estilo de vida. 

- Que recado você daria para os jovens 
que pensam em dar seu sim a Deus 
numa congregação religiosa?
- A você, jovem,  que se sente desejoso de 
fazer da sua vida algo diferente daquilo que 
a sociedade lhe oferece, convido-lhe a fazer 
uma caminhada à luz da fé. Cristo te chama 
pelo nome a desbravar os horizontes de um 
mundo mais justo,  mais ousado, mais ir-
mão. Seja você também um Missionário Re-
dentorista, em prol da construção do Reino 
de Deus nesta Terra de Santa Cruz. 

No dia 23 de janeiro, Robson Araújo dos Santos fez a Profi ssão Religiosa na Congregação Redentorista. O Fráter, natural 
de Curvelo, sempre teve em São Geraldo um exemplo de santidade, vocação e amor a Deus a ser seguido. Em entrevista ao 
Informativo A Caminho Com São Geraldo, ele fala de sua infância na Basílica e das alegrias e desafi os da caminhada 

vocacional. “Olhar para a imagem de São Geraldo é contemplar profundamente que Deus é amigo.”
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Trinta e cinco integrantes do Terço dos Homens da Basílica 
de São Geraldo participaram do encontro em Aparecida 
(SP), que reuniu cerca de 50 mil homens nos dias 19 e 

20 de fevereiro. Com o tema “Compromisso com o Evangelho 
– Ação e Fé!”, a programação teve início na noite de sexta-feira 
(19), com a Missa de Abertura. Durante a madrugada, os homens 
se uniram em oração na primeira vigília do Terço dos Homens, 
realizada na Capela São José, no interior do Santuário Nacional. 

No sábado (20), as atividades começaram cedo, com os mi-
lhares de homens reunidos na Tribuna Papa Bento XVI para re-
zarem e cantarem com o Padre Antônio Maria. Às 11h, todos se 
encaminharam para o Altar Central onde aconteceu a Missa sole-
ne do Terço dos Homens, presidida por Dom Gil Antônio Moreira, 
Arcebispo de Juiz de Fora e referencial no Brasil para acompa-
nhar o Terço dos Homens. Dom Gil, antes de iniciar sua homilia, 
saudou todos os homens presentes, demonstrando a alegria de 
reunir na casa da Mãe Aparecida mais de “50 mil terços”, vindos 
de diversas partes do Brasil. Ele ressaltou a missão dos homens 
presentes no Santuário, de levar o amor de Deus, seguindo os 
passos de Maria, que foi a primeira a viver a Palavra de Jesus e a 
acreditar na encarnação do verbo. 

Ao fi nal da celebração, Dom Darci José Nicioli, Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Aparecida, falou aos homens da VIII Romaria 
do Terço dos Homens. Em sua mensagem, Ele também desta-
cou a missão dos homens na evangelização. “Homens do terço, 

VIII Romaria Nacional do 
Terço dos Homens
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vocês voltam pra casa com uma missão: convidar mais um para 
fazer parte do terço e assim a nossa romaria será cada vez mais 
festiva.” Para fi nalizar a programação, os homens participaram, 
no início da tarde, da Reza do Terço, no Altar Central do Santuá-
rio. As atividades foram encerradas às 15h, com a Consagração 
dos Homens a Nossa Senhora Aparecida.

José Elton, da Basílica de São Geraldo, afi rma que era visível 
o aumento do número de homens presentes em Aparecida, já 
que o Santuário estava lotado.  Ele expressa a alegria e satisfa-
ção em participar da Romaria: “É sempre muito bom. Acredito 
que o Santuário de Nossa Senhora Aparecida é um lugar onde 
todos nós e nossas famílias deveríamos conhecer”. E completa: 
“Vir com os membros do Terço faz muito bem ao coração. Nós 
retornamos mais esperançosos, com um coração mais caridoso 
e, principalmente, na tentativa de seguir o que disse Jesus na 
Escritura Sagrada”.

Edmar Raimundo dos Santos, também participante do Terço 
da Basílica, conta que a Romaria deixou todos emocionados. 

- É uma demonstração explícita de fé. A presença de 50 mil 
homens de grupos de todo o Brasil em Aparecida mostra a gran-
deza do evento.

Outro membro do Terço da Basílica, Romildo Jacinto destaca 
que foi maravilhoso ir ao encontro. “Fiquei muito feliz por poder 
estar com nossa Mãe Aparecida”. 

Fonte: www.a12.com/santuario-nacional São Geraldo Majela costuma-
va passar horas a fi o diante 
do Santíssimo Sacramento, 

de modo que não se dava con-
ta nem de tomar algum alimento 
para o corpo.

Em certo momento, Nosso 
Senhor lhe aparece e diz:  “Geral-
do, meu fi lho, tu és um louco, o 
que estás fazendo”?

“Ah, Senhor! Sim; sou louco 
por teu amor. Aprendi isto com 
o Senhor. O Senhor fi ca aí noite 
e dia, anos e mais anos a fi o, até 
o fi m do mundo. Sou louco por 
passar um “nadinha” de tempo, 
fazendo-te companhia? Louco és 
tu: nasceste num estábulo,  vives-
te desconhecido (embora Filho de 
Deus), preso, fl agelado, coroado 
de espinhos, vestido com a roupa 
dos doidos, crucifi cado e morto 
por mim! Ah, Senhor! Estou na 
companhia do “Louco dos Lou-
cos”. Deixa-me fi car eternamente 
contigo!

“Deixa-me fi car
eternamente 

contigo”




