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EDITORIAL

“SEDE MISERICORDIOSOS,
COMO O VOSSO PAI É MISERICORDIOSO” (L 6, 36)
C

E

ste mês de dezembro foi marcante para nós, da
Comunidade Redentorista da Basílica, e todos os
devotos e devotas de São Geraldo. A linda festa
do Natal, do nascimento do Emanuel que veio morar entre nós, foi antecedida pela abertura da Porta Santa da
Basílica. Gesto repetido em santuários, basílicas e catedrais de todo o mundo, abrindo o Ano da Misericórdia,
que se estenderá até 20 de novembro do próximo ano.
Tempo para abrir o coração e deixar-se surpreender por
Deus. A misericórdia será sempre maior do que qualquer pecado, e ninguém pode colocar um limite ao amor

de Deus que perdoa, diz o Papa Francisco na Bula Misericordiae Vultus, que proclama o Ano da Misericórdia.
Que em 2016 possamos ser profetas como João
Batista, lutando contra a opressão e sendo verdadeiros
discípulos do Cristo, raça eleita, como nos mostram Padre Assis e Padre Ivo.
Que neste novo ano Deus derrame suas bênçãos
sobre você e sua família e que possamos contar com
sua generosidade para continuar levando a mensagem
de Deus, por meio de Geraldo, pelos confins de toda a
Terra.
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SUBLIMIDADE

DO DISCÍPULO
DE JESUS
“Eu vos digo que entre os mortais não apareceu ninguém maior do que
João Batista: no entanto, o menor no Reino de Deus é maior do que Ele” (Mt 11,11)

Q

uando o Filho de Deus
veio ao mundo para participar de nossa história,
três forças influenciavam a vida
do povo judeu, que ia recebê-lo:
Política do Rei Herodes, Religião
oficial, Movimentos populares. A
política do governo ignorava completamente a religião, a tradição e
a cultura do povo. As autoridades
religiosas, de mãos dadas com o
poder civil, favorecidas, oprimiam
o povo. O povo oprimido, desorganizado, sem lideranças autênticas, esmagado por uma religião
opressora e alienante, conservava
ainda uma vaga esperança num
“Dia de Deus”. Os profetas tinham
anunciado a vinda de um Messias
e o seu Reinado, para estabelecer
o direito dos pobres. Uma minoria
tinha uma ideia mais clara do Reinado de Deus, reinado de amor e
justiça, na visão de Daniel (2,44),
entre esses: João Batista, Maria,
José, Zacarias, Isabel, Zaqueu,
etc. Assim, Maria acreditava num
Deus Fiel, que se serve de mediações humildes, para realizar seu
projeto do Reino e que os pobres
são os destinatários prediletos do
Reino.

A caminho com São Geraldo

Janeiro 2016.indd 3

De repente, surge no cenário
do povo eleito uma figura extraordinária: João Batista, que atrai a
atenção de todos com seu brado
“Convertei-vos! O Reino está próximo”. O povo acorreu para ouvir
João e ser batizado. Jesus também foi lá. No momento de seu batismo por João, teve uma profunda
experiência de Deus e do chamado
para a missão (Mc1, 9-10): “Tu és
o meu Filho amado, de quem me
agrado”. Jesus partiu de imediato
para o deserto, para clarear com o
Pai a sua missão.
O movimento popular, provocado por João, assustou Herodes,
que mandou prendê-lo. Foi o sinal
para Jesus: é minha vez. Sai de
casa e vai morar em Cafarnaum,
cidade entroncamento, onde passa muita gente, colocando-se a
serviço do povo: curando os doentes, acolhendo os marginalizados.
São os sinais do Reino presente,
sinais do novo tempo. Ele próprio é
a presença do Reino. Para Jesus o
fim dos tempos, previsto por João,
está adiado, para que os homens
participem com Ele das obras deste Reino aqui na terra. Jesus não
aceita a ideia de ser ele um ins-

trumento de Deus para castigar,
ele veio para salvar, para curar (Is.
61,1), para trazer vida, vida nova,
eterna (de Deus). Convida, então,
discípulos para conviverem com
Ele e participarem das obras do
Reino.
João Batista não chegou a ser
discípulo de Jesus e participar do
novo tempo. João Batista pertencia ao antigo sistema, pautou sua
vida pela Lei e os Profetas, chegou
ao limiar do Reino, sem poder herdá-lo. Entende-se o elogio de Jesus sobre a pessoa de João, mas
também a declarada sublimidade
do discípulo de Jesus, discípulo do
Reino nas palavras de Jesus que
iniciam nossa reflexão.
Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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DUAS VEZES SANTO

“Eu vou separar-vos do meio de todos os Povos...”
“Eu tirarei de vosso peito vosso coração de pedra”
(Ezequiel 36,24.26)

“S

anto” significa cortado de,
separado de.
Sempre que Deus reserva alguém ou um Povo todo para si,
como Criador e Senhor, Ele separa
o(a) escolhido(a) do que não será
consagrado a Ele. Torna-o “santo”
Em Ezequiel Ele faz duas separações:
1 - Do Povo - como um todo do meio dos outros povos! Não que
algum povo seja melhor, pois, com
relação a Deus, “de qualquer raça ou
qualquer Nação e de qualquer época sempre há alguém que lhe agrade
e seja dele”(Documento do Concílio
Vat. II/LG 9.13).
O Povo separado vem a ser
aquele Povo que assumiu a tarefa
Profético-Sacerdotal e tem consciência disso: ter esse papel diante
dos outros Povos. Mais tarde, João
vai falar da “marca do Cordeiro”, na
fronte dos assinalados (Ap. 7,3)
O Povo dos “santos/separados”
vive em tudo como os demais Po-
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vos: casa-se, gera filhos, viaja, compra, vende, planta, colhe... Tudo isso,
porém, como Povo que possui uma
lei especial: a Lei da liberdade, da
honestidade, da justiça, da misericórdia, do amor. O Povo cujo Deus
não é o lucro, nem o prazer, nem o
poder. Ele é, em meio aos demais, o
Povo Sinal, a bandeira do Deus vivo!
2 - De cada Pessoa, em meio a
esse Povo santo!
Aqui, vamos mais fundo!
Não basta ser do Povo de Deus
para ser “filho de Deus-separado-santo”. Muitos não honram esta
pertença, como Paulo já dizia dos
primeiros cristãos:”nem todos os
descendentes de Abraão são filhos
de Deus”(Rom. 9,6).
Nesse Povo separado, cada um
receberá um sinal dessa mudança
profunda do coração! O coração de
pedra se transformará num coração
de carne (Ez. 36,26), ou seja, a honestidade, a justiça, a misericórdia e
o amor passarão a ser balizas tam-

bém do agir pessoal. Serão assumidos, interiorizados, serão balizas do
agir pessoal. Então sim, o indivíduo,
membro do Povo de Deus, Povo de
“separados”, povo santo, será ele
mesmo santo.
Esta é a segunda separação-eleição, que Deus faz, à qual cada um
responde e adere livremente.
Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
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Natal: celebração reúne
centenas de ﬁéis na Basílica

C

entenas de fiéis participaram, na Basílica de São
Geraldo, da Celebração da
Vigília de Natal no dia 24 de dezembro, às 20h. A Missa foi presidida
pelo Reitor da Basílica, Padre Pau-

lo Roberto Gonçalves, C.SS.R.,
e concelebrada pelos padres redentoristas Luciano Ivo, C.SS.R.,
Jesu Assis, C.SS.R., José Carlos
Campos C.SS.R., Lúcio Bento,
C.SS.R., e Tarcísio Generoso da

Fonseca, C.SS.R.. A apresentação do Grupo Trama: Oficina de
Teatro e Dança, coordenado pela
arte-educadora Dicilda Trindade,
emocionou os presentes.

FESTA DE NATAL PARA AS CRIANÇAS
A Basílica de São Geraldo, em
parceria com Clube de Diretores Lojistas de Curvelo e Sicoob,
realizou na manhã do dia 23 de
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dezembro, na Praça da Basílica,
uma Ação Social voltada às crianças para festejar o Natal. Todas as
crianças presentes ganharam um

brinquedo e senha para acesso
aos brinquedos disponíveis no espaço. Também se deliciaram com
pipoca, algodão doce e pastel.
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Fotos: Fox Revelações

Jesus: o rosto misericordioso do Pai

A

Basílica de São Geraldo
realizou, no dia 13 de dezembro, a cerimônia de
abertura da Porta Santa, durante
a missa das 11h, presidida pelo
Padre Lindomar Rocha Mota, diretor da Faculdade Arquidiocesana
de Curvelo - FAC e Vigário da Forania de Curvelo. Além do Reitor,
padre Paulo Roberto Gonçalves,
C.SS.R., concelebraram os padres
da Comunidade da Redentorista
da Basílica e sacerdotes de várias
paróquias da Forania de Curvelo.
Em sua homilia, Padre Lindomar
fez uma boa e expressiva catequese sobre o Ano Santo - Jubileu
Extraordinário da Misericórdia. Ao
final da celebração, os presentes
receberam um folder explicativo
sobre o Ano da Misericórdia e um
santinho com a oração do Jubileu.
O Jubileu da Misericórdia foi
aberto pelo Papa no dia 8 de dezembro e se estenderá até 20 de
novembro de 2016, com a solenidade de Jesus Cristo Rei do Universo. A celebração do Jubileu
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católico tem origem no Jubileu hebraico, em que, a cada 50 anos,
durante um ano, chamado sabático, eram libertados escravos, as
dívidas eram perdoadas e as terras
deixavam de ser cultivadas, entre
outras coisas. Estas comemorações são referenciadas na Bíblia,
nomeadamente em Levítico (LV
25,8). Na tradição católica, o jubileu tem também a duração de um
ano, mas um sentido mais espiritual, consistindo no perdão dos
pecados dos fiéis que cumprem
certas disposições eclesiais estabelecidas pelo Vaticano (Indulgências).
O Papa publicou no dia 11 de
abril a Bula “Misericordiae Vultus”, que convocou toda a Igreja
Católica para a abertura do Jubileu Extraordinário da Misericórdia,
no dia 8 de dezembro. A Bula é
composta por 25 partes. Nas primeiras, Francisco recorda que, segundo à luz de Jesus, misericórdia
não é Jubileu, que inicia com algo
abstrato. Em seguida, o Pontífice

aborda a temporalidade do Jubileu, que iniciou com o 50º aniversário do Encerramento do Concílio
Vaticano II. Este Jubileu tem várias
particularidades, além do tema
próprio da convocatória. Uma delas é a celebração não somente
em Roma, mas também em todas
as igrejas do mundo. Com a convocatória ao Jubileu, o Papa Francisco segue assim o ensinamento
de São João XXIII, que falava da
“medicina da Misericórdia” e a de
Paulo VI, quando este identificou a
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espiritualidade do Vaticano II com
o bom samaritano. A Bula explica
o significado do lema do Jubileu
-”Misericordiosos como o Pai”;
afirma o porquê da peregrinação e
a necessidade do perdão.
O Pontífice também expressa
que as obras de misericórdia espirituais e corporais devem redescobrir-se “para despertar nossa
consciência, muitas vezes distraída diante do drama da pobreza, e
para entrar ainda mais no coração
do Evangelho, onde os pobres são
os privilegiados da misericórdia divina”.
Outro elemento novo é o envio
dos “Missionários da Misericórdia”
para a próxima Quaresma, iniciativa com a qual o Papa ressalta o
específico cuidado pastoral banhado pela misericórdia. Mais adiante
o Pontífice fala das relações entre
justiça e misericórdia.
No número 19 Francisco faz sérias advertências contra a violência
organizada e os promotores da
corrupção. A esta “chaga putrefata” o Papa convida a uma verdadeira conversão: “Este é o tempo
oportuno para mudar de vida! Este
é o tempo para deixar-se tocar o
coração. Diante de tantos crimes
cometidos, escutai o pranto de
todas as pessoas depredadas por
vós da vida, da família, dos afetos
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e da dignidade. Seguir como estais
é somente fonte de arrogância, de
ilusão e de tristeza. A verdadeira
vida é algo bem distinto do que
agora pensais. O Papa os tem à
mão. Está disposto a escutá-los.
Basta somente que acolhais a chamada à conversão e os submetais
à justiça enquanto a Igreja os oferece misericórdia” (n. 19).
O Papa também se refere a tradicional indulgência jubilar (n. 22),
e a seu desejo de que este Ano
Santo seja uma oportunidade para
“viver na vida de cada dia a misericórdia que desde sempre o Pai dispensa até nós. Neste Jubileu deixemo-nos surpreender por Deus.
Ele nunca se cansa de destravar a
porta de seu coração para repetir
que nos ama e quer compartilhar
conosco sua vida. (...) Neste Ano
Jubilar a Igreja se converta no eco
da Palavra de Deus que ressoe forte e decidida como palavra e gesto
de perdão, de suporte, de ajuda,
de amor. Nunca se canse de oferecer misericórdia e seja sempre paciente no confrontar e perdoar. A
Igreja se faça voz de cada homem
e mulher e repita com confiança e
sem descanso: ‘Recorda-te, Senhor, de tua misericórdia e de teu
amor; que são eternos’”.
Fonte: gaudiumpress.org
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O KAIRÓS QUE
TRANSFORMA CHRONOS

E

stamos iniciando um novo ano
e, com isso, uma pergunta se
torna inevitável: o que faremos
do nosso tempo? Nesta época, fazemos listas infindáveis de projetos
e desejos para o novo ano, mas, ao
final, concluiremos que muito do que
projetamos ficou para trás ou se perdeu na correria do cotidiano. A cada
ano temos a sensação de que o
tempo passa mais depressa, parece
que somos arrastados pela onda de
fatos e acontecimentos e dos inúmeros compromissos da nossa agenda,
cada vez mais cheia. O que foi notícia
ontem, já foi esquecido. As exigências da vida moderna são tantas, que
precisaríamos de um dia com mais
de 24 horas para dar conta de tudo!

Esquece-se muitas vezes que o tempo não se reduz à razão meramente
matemática, com sua sucessão de
dias, meses e anos. O tempo é ou
deveria ser o lugar da semeadura de
nossa existência, na esperança de
uma colheita farta e generosa de novos horizontes de mais vida.
Os gregos tinham duas compreensões para o tempo: Chronos
e Kairós. O primeiro diz respeito ao
tempo cronológico, medido pelo relógio, sequencial, que marca a sucessão das coisas. É o tempo do
cotidiano, da rotina linear, aquele
que já estamos habituados, do qual
parece ser impossível escapar. A segunda compreensão, Kairós, seria o
tempo oportuno, isto é, o momento

certo, para a coisa certa. A experiência temporal do Kairós simboliza
o instante único, singular, por isso
irrepetível, que irrompe no presente,
apresentando-nos a ocasião certa
para agir e decidir.
O tempo é, acima de tudo, qualidade do existir, não somente uma
sucessão sem fim de coisas que denominamos novas ou velhas, mas a
dimensão que nos abre a busca pela
eternidade e nos enche de esperança. Nesse sentido, Kairós vai ao
encontro com esta perspectiva, porque rompe com o tempo absoluto
representado por Chronos e instaura
o instante oportuno, o momento da
graça, como nos ensina a fé cristã,
nos permitindo captar e acolher o
dom de cada dia, cheio de surpresas
e oportunidades únicas, e por isso,
preciosas.
Viver a perspectiva kairológica
nos liberta dos condicionamentos
que o tempo tornado lucro nos impõe, como o de confiarmos de modo
exagerado em nós mesmos ou de
que podemos controlar os fatos e
acontecimentos da existência, ou
ainda, a fantasia da imediatez que
a cultura tecnológica nos impõe, da
postura de lamentação e pessimismo
que comumente assumimos quando
os momentos de perigo, fadigas e insucessos nos assaltam.
Mas, para acolher e viver o Kairós
que transforma o Chronos tão duro
do dia a dia requer-se uma postura
de vigilância, que significa estar alerta
à realidade e a si mesmo, para não
viver como piloto automático ligado.
A vigilância implica estar sintonizado
com a realidade para sentir a vida

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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mesmo nas tensões provocadas por
tantos afazeres, como nos recorda o teólogo redentorista Bernhard
Häring: “O cristão vigilante, pelo contrário, vive profundamente imerso na
história da salvação, isto é, no aqui-e-agora, descobrindo tudo o que
lhe oferece e o que lhe exige o momento presente”1. Somente aquele
que possui um coração agradecido
é capaz de perceber e receber a dádiva de cada instante e de viver cada
momento como um tempo único de
graça, Kairós. Fiquemos com o conselho de Rubem Alves: “O tempo
pode ser medido com as batidas de
Padre Vicente de Paula Ferreira,
um relógio ou pode ser medido com
C.SS.R., formador da Comunidaas batidas do coração”.
de Vocacional Dom Muniz, lançou,
1
HÄRING, Bernhard. Vida em Cristo Pleni- em parceria com o violeiro Chico
ficada: a virtudes do cristão adulto. (trad. Lobo, o CD Tesouro: poesia e vioBernardino Pacheco Henriques). Aparecida, la. O evento aconteceu no dia 19
SP: Santuário, 1998.
de dezembro, às 20h, na Sede da
Ordem dos Advogados do Brasil
Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.
de Curvelo.

Pe. Vicente e Chico Lobo
lançam CD em Curvelo

Confraternização do
Terço dos Homens

O Terço dos Homens da Basílica de São Geraldo se reuniu para
mais um dia de oração, no dia 17
de dezembro, às 20h. Em seguida,
o grupo se dirigiu para o Salão São
Geraldo para a confraternização
de final de ano. O encontro contou
com sorteio de presentes e muita
animação.

“Devemos antepor a misericórdia ao julgamento e, em todo o caso,
o julgamento de Deus será sempre feito à luz da sua misericórdia. Por
isso, oxalá o cruzamento da Porta Santa nos faça sentir participantes
deste mistério de amor, de ternura. Ponhamos de lado qualquer forma
de medo e temor, porque não se coaduna em quem é amado; vivamos,
antes, a alegria do encontro com a graça que tudo transforma".
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OBRA SOCIAL REALIZA
CANTATA DE NATAL

Obra Social São Geraldo, localizada em Curvelo
(MG), realizou no dia 10 de
dezembro uma Cantata de Natal
com as crianças do Projeto Construir o Amanhã para celebrar a chegada do Menino Deus e fechar os
trabalhos do ano junto às famílias.
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As crianças cantaram, apresentaram teatros com o nascimento
de Jesus e fizeram uma exposição
dos trabalhos realizados no decorrer do ano de 2015. Houve, ainda, um momento de oração com
a presença do diretor da unidade
social, Pe. Lúcio Bento, C.Ss.R.,

colaboradores e familiares dos
usuários.
Rendamos graças a Deus por
esses momentos de oração e alegria!
Geralda Luciene
Assistente Social – Coordenadora da
Obra Social São Geraldo
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Graça

Alcançada

I CORRIDA KIDS
COM GERALDINHO

A

I Corrida Kids aconteceu
na manhã de domingo, 20
de dezembro, nas Barraquinhas de São Geraldo. Subiram
ao pódio as crianças classificadas
até o quinto lugar e todos os participantes receberam troféus de participação.
De acordo com o Reitor da Basílica, Padre Paulo Roberto Gonçalves, C.SS.R., o evento supe-

rou as expectativas. Cerca de 80
crianças competiram em diversas
categorias, de acordo com a idade
e o sexo e a iniciativa agradou muito os pais e responsáveis. “Os pais
vibraram e torceram para valer, se
envolveram muito e elogiaram muito a Basílica por mais esta oportunidade de evangelização com o
Geraldinho”, afirmou o sacerdote.

Isabel Araújo Rodrigues relata
que durante a gravidez, seu filho,
João Rodrigues Dutra, foi diagnosticado com uma doença renal, e a expectativa era de realizar uma cirurgia
quando ele nascesse. Na mesa de
parto, ofereceu o filho aos cuidados
de São Geraldo. Disse: “São Geraldo, deixo meu filho aos seus generosos cuidados. Intercedei por ele junto
a Deus Pai de misericórdia, para que
nenhum mal nos alcance”. Depois
do nascimento, vários exames foram
feitos e no rim ficou apenas um registro de um problema curado. Isabel
afirma que agradece sempre a São
Geraldo pela graça alcançada!
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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