sábias e reverentes palavras de Jesus, que conta conosco como seus discípulos e missionários levando a Boa
Nova, principalmente, ao coração dos mais pobres e
abandonados, como nos tem pedido insistentemente o
Papa Francisco.
Para o quatriênio de 2015/2018, a Comunidade Redentorista da Basílica de São Geraldo, assim como todas
as comunidades de nosso grupo missionário que atua
nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito
Santo, recebeu uma nova configuração, a saber:
1. Pe. José Carlos Campos, C.Ss.R.
(Superior da Comunidade)
2. Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
(Reitor da Basílica)
3. Pe. Mário Ferreira Gonçalves, C.Ss.R.
rezado leitor, devoto e amigo de São Geraldo, é 4. Pe. Tarcísio Generoso da Fonseca, C.Ss.R.
com grande alegria e satisfação que desejo chegar 5. Pe. Jésu Ferreira de Assis, C.Ss.R.
ao seu coração para levar-lhe as boas notícias de 6. Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
nossa Basílica de São Geraldo, em Curvelo (MG), nesse 7. Pe. Lúcio Marcos Bento, C.Ss.R.
tempo tão fecundo e carregado das graças e bênçãos de 8. Ir. Geraldo Pereira Neves, C.Ss.R.
Deus para todos nós. Tempo Quaresmal que agracia-nos
com uma bela e rica liturgia, sobretudo a Liturgia da PaDepois de três anos cumprindo missão na Basílica
lavra, direcionando nossos olhos, ou quem sabe, todos de São Geraldo, nosso confrade Padre Anderson Trevenos nossos sentidos para os caminhos de Deus. Deus vai, zoli, C.Ss.R., partiu para desenvolver o trabalho missiocomo de costume, sinalizar para nós um caminho que nário no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
nos propiciará a conversão do coração, preparando-nos em Campos dos Goytacazes (RJ). A ele externamos nosassim para celebrar a Páscoa de Jesus e a nossa Pás- sos agradecimentos e os votos de um trabalho profícuo
coa. Muito mais do que mudar nossa maneira de pensar, junto àquela comunidade e em nome da Congregação
que na maioria das vezes não encontra sintonia com o Redentorista.
pensar de Deus, o que temos de fato de mudar é nosso
Da mesma forma, agradecemos ao Padre Antônio
coração. Deixemos que as sábias e proféticas palavras Luiz de Oliveira, C.Ss.R., que liderou o trabalho em oito
de Deus, expressadas nos lábios do profeta Daniel, en- obras sociais, com demandas totalmente distintas, na
contrem repouso em nosso ser: “... rasgai o coração, e unidade Redentorista da Província do Rio-MG-ES. Semnão as vestes; e voltai para o Senhor, vosso Deus”. - Jl pre convicto de que a opção por esse trabalho é estar
2, 13.
atualizando o Carisma Redentorista, levando a mensaQue o itinerário quaresmal nos ajude a ancorar o gem da Boa Nova de Jesus para os que estão ficando
nosso coração nas sendas do deserto, assim como o à margem da sociedade. A ele desejamos sucesso na
fez Jesus, movido pelo santo e sublime espírito do Pai. nova missão à frente da Radio Educadora de Coronel FaAprendamos com ele a vencer as forças do mal, que se briciano (MG).
fazem presentes em nossos caminhos, lembrando-nos
de que nós somos filhos e frutos do amor de Deus, gePe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
rados nas entranhas da “Mãe Terra”. Caminhemos, pois,
Reitor da Basílica de São Geraldo
olhos fixos no Senhor, deixando-nos evangelizar pelas
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MISSÃO,

ENVIO PARA
OS POBRES
“Um muro divide a
humanidade em duas partes:
os que têm e os que não têm”.
(Cervantes).

O

Novo Testamento deixa
claro: o enviado de Deus,
Jesus de Nazaré, nasceu
pobre, viveu pobre, iniciou o Reino de Deus aqui na Terra entre os
pobres, enviou os discípulos na
pobreza com meios pobres, e morreu pobre. O Evangelho de Mateus
é perpassado por um grande discurso de Jesus que começa com a
bem-aventurança: “Felizes os pobres em espírito, porque deles é o
Reino de Deus” (Mt 5,3), e termina
identificando-se Jesus com os materialmente pobres: “Eu estava com
fome, doente, na prisão e me socorrestes” (Mt 25,35-36).
A Igreja, nos primeiros tempos
dos apóstolos, era uma Igreja missionária, marcada pela pobreza.
Após a união com o poder civil, o
regime foi ficando esquecido e isto
durou séculos, embora tenham
sempre surgido pessoas e grupos
que optaram por uma Igreja pobre
e para os pobres. Esse ensinamento começa a reaparecer nas
crises sociais do século XIX, com
a industrialização e a justiça social,
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válidos até hoje. Na América Latina,
desde Medellín, surgem correntes
conscientizadoras que a missão é
para os pobres, mas, aqueles que
lutavam bravamente nesta direção
foram sendo postos para escanteio
pelas autoridades eclesiais. Para
estas, a luta de classes tornou-se
um fantasma: medo do marxismo
ateu; consequência: novo arrefecimento.
Mas afinal, no presente, a luta
de classes é uma gritante realidade;
aliás, a história da humanidade tem
sido uma constante luta de classes
(genial descoberta de Marx). “Um
muro divide a humanidade em duas
partes: os que têm e os que não
têm”.
E a Igreja deve tomar partido
dos que não têm. Não porque eles
o merecem, mas porque estão sofrendo injustamente... E Deus não
pode reinar sem lhes fazer justiça.
É em Jesus que podemos entender a missão da Igreja: “O Espírito Santo está sobre mim, porque
Ele me ungiu para evangelizar os
pobres” (Lc 4,18).

O Papa Francisco, ecoando
o desejo de Joao XXIII, quer uma
Igreja pobre para os pobres, movida sobretudo por um amor compassivo para com estes injustiçados sofredores (como é o amor de
Deus revelado em Jesus). O Papa
lembra que foi São Francisco de
Assis que colocou a pobreza no
caminho do Evangelho (não é uma
simples ideologia). Para o Papa, é
mesmo uma questão de vida ou
morte para a Igreja; nas Filipinas, ele
acaba de afirmar: os pobres são o
centro do Evangelho, o coração do
Evangelho; se tiramos os pobres do
Evangelho, não poderemos compreender plenamente a mensagem
de Jesus.
Pe. Assis, C.Ss.R.
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QUARESMA 2015

“O Filho do Homem não veio para ser servido, mas, para servir e
dar a sua vida em resgate por muitos” (Mc.10,45)

E

sta palavra de Jesus serve
de animação e motivação
para nossa caminhada
penitencial deste ano!
Ela é “programa de vida” de
uma pessoa que tem clareza e
firmeza no que quer para todos.
Isto é “Evangelho”, ou seja, Boa
Nova. Da primeira à última palavra, esta mensagem deve soar
como “mensagem alegre”, mesmo quando ela provoca nossas
entranhas até às lágrimas, ou
faz sentir o amargor de uma
vida fora do projeto do Pai e de
Jesus, nosso irmão mais velho.
Nada neste programa é, ou deveria ser, causa de embotamento espiritual ou humano. Nada
nele deveria ser aterrorizante,
doloroso, caduco, mas, sempre, impulsionador, desafiador,
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provocador, mesmo quando ele
nos leva a entulhar nossos vales
e a desentortar nosso caminho.
Neste ano, a Campanha
da Fraternidade nos traz com
mais força a palavra do Papa
Francisco ao nos dizer em sua
exortação: “Prefiro uma Igreja
acidentada, ferida, enlameada,
por ter saído pelas estradas, a
uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade de se
agarrar às próprias seguranças.
Não quero uma Igreja preocupada com ser o centro e que acaba presa num emaranhado de
obsessões e procedimentos....
Mais do que o temor de falhar,
espero que nos mova o medo
de nos encerrarmos nas estruturas, que nos dão uma falsa
proteção, nas normas que nos

transformam em juízes implacáveis, nos hábitos em que nos
sentimos tranquilos, enquanto
lá fora há uma multidão faminta
e Jesus nos repete sem cessar:
“Dai-lhes vós mesmos de comer” (Mc.6,37).
Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
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CHEGADA A CURVELO

epois de dez anos, retorno a Curvelo. Não
imaginava voltar agora.
Fui indicado para duas comunidades da Província: Floresta,
em Juiz de Fora, e Cariacica,
no Espírito Santo. Finalmente,
Curvelo. Estou feliz, pois aqui
também tem gente boa. Povo
acolhedor e afetuoso. Já estou
me encontrando com os velhos
amigos, crianças que já são jovens, jovens que já são adultos
e adultos que ficaram mais maduros. E assim vamos tocando
a vida. Espero, junto de meus
novos confrades, somar forças
para levar em águas mais profundas o barco de Francisco. E
convidar a todos os curvelanos
a irem conosco sob a proteção
de nosso querido São Geraldo.
Que o santuário de São Geraldo seja um grande centro de
irradiação de uma Fé comprometida, reﬂetida, vivida e celebrada.
Com um afetuoso abraço,
Padre José Carlos Campos
C.Ss.R.
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heguei a Curvelo no dia 7 de
fevereiro, sábado, às 19h.
Estava chovendo. O companheiro na viagem foi o Pe. Paulo
Roberto, Reitor da Basílica de São
Geraldo, que gentilmente foi me
buscar em Juiz de Fora (MG), onde
morei por quatro anos.
Durante a viagem foi impossível
não pensar naqueles quatro anos
e em tudo o que aquele tempo
significou para minha vida como
religioso.
Mas, durante a mesma viagem,
tive a clareza, pela fé, de que um
novo ciclo de minha vida estava
iniciando naquele trajeto. Não tive
medo e aqui estou.
O fato de eu saber que, há mais
de 100 anos, nesta cidade, nesta
Basílica e na casa onde moro, viveram outros tantos confrades redentoristas, me encoraja muito. E
eles não viveram isolados!! Sinto-me fortalecido com a presença
dos outros sete confrades que moram comigo e revigorado quando
olho aqui para a Basílica e vejo a
quantidade de pessoas que vivem
a fé cristã ao nosso lado: ora participando das celebrações, ora atu-

ando nas pastorais ou no silêncio
oblativo dos trabalhos simples em
nossas igrejas. Esse tipo de presença me alegra e me fortalece
muito.
E, para terminar, lembro-me de
São Geraldo, referência espiritual
para tantos, pois pertenceu ao
mesmo grupo religioso a que pertenço. É sempre bom constatar
que no interior da família tem gente boa e santa. O testemunho de
vida dele é para mim um convite...
Muito obrigado.
Lúcio Bento, C.Ss.R.

P

adre Tarcísio Generoso da
Fonseca, C.Ss.R., também
passa a residir na Comunidade Redentorista da Basílica de
São Geraldo, vindo da Paróquia
Nossa Senhora da Glória, em Juiz
de Fora (MG). Com 90 anos de
idade e 66 anos de vida dedicada
à Congregação Redentorista, Padre Fonseca chega para também
contribuir com a evangelização e
o trabalho junto aos romeiros na
Basílica de São Geraldo.
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PADRE AMÉRICO

“Deus me conﬁou

O

novo Superior da Província Redentorista MG-RJ-ES, Padre Américo de Oliveira, nasceu em Piedade do Rio
Grande (MG) e tem 46 anos, tendo sido ordenado presbítero no dia 15 de novembro de 1997. Durante cinco
anos, trabalhou na Pastoral Vocacional Redentorista, residindo na Comunidade Vocacional Dom Muniz, em
Belo Horizonte. Em seguida, foi o formador da Comunidade Vocacional do Ano SPES (Pré-noviciado) em Coronel
Fabriciano (MG), por três anos. Finalmente, foi o formador da Comunidade Vocacional Santo Afonso (Ensino Médio)
em Juiz de Fora (MG), por nove anos. Na Província, exerceu os cargos de Conselheiro Provincial, Vigário Provincial
e Secretário da Formação.

Sim, foi uma surpresa para ele
ser eleito o novo Superior Provincial.
Mas, Padre Américo de Oliveira logo
acrescenta que “ser eleito para um
cargo como este é sempre uma surpresa” e demonstra estar preparado
para responder aos desafios da missão, citando o Papa Francisco: “Devemos estar sempre prontos para
acolher a novidade do Evangelho e
as surpresas de Deus”. A notícia foi
recebida por ele “numa atitude de fé
e de serviço, pois através de meus
confrades Deus me confiou uma
missão muito especial, exigente e
desafiante: pastorear, coordenar, dirigir a Província do Rio de Janeiro”.
Humildade e gratidão mesclam-se
em suas palavras: “Agora tenho de
cuidar desta Província, que ofereceu
tudo para o meu crescimento em todas as dimensões”.

É com muita esperança que inicia seu trabalho. Segundo ele, “o
lema do sexênio 2009-2015 já nos
insere na dinâmica de mudanças
e de transformações: “Anunciar o
Evangelho de modo sempre novo,
com renovada esperança, corações
renovados, estruturas renovadas
para a missão”. A Província do Rio
de Janeiro tem uma história bonita
de fidelidade ao Carisma da Congregação Redentorista, que é o de
Evangelizar os pobres e mais abandonados”.
Assim, assegura que a Província
continuará fazendo todo o esforço
para continuar esta experiência, estando atento aos sinais dos tempos
e aberto a novos métodos de evangelização, a novas experiências e
novas linguagens. “Também sonho
com uma Província que vá mais

para junto das pessoas, de modo
especial dos mais necessitados”,
afirma, ressaltando que, “concretamente, neste quatriênio, queremos
ter mais uma Comunidade Redentorista inserida, residindo junto com
as pessoas mais carentes”. Também
cita como objetivo retomar o trabalho das missões populares (itinerantes), permitindo aos Redentoristas
mais oportunidades de vivenciarem
realidades mais desafiantes e que
mais precisam de uma presença
evangelizadora. “Vamos continuar
investindo profundamente na formação, buscando oferecer ao jovem,
futuro Redentorista, uma formação
qualificada em todas as dimensões:
humana, espiritual e acadêmica”,
declarou.
Os trabalhos começaram tão
logo se realizou a assembleia ele-

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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uma missão muito especial”
tiva e padre Américo acentua que Também destacou a importância
“o Redentorista não trabalha so- dos meios de comunicação, como
zinho, mas em comunidade”. Seu rádio, televisão, o site da Basílica e
estilo é participativo e, de imediato, o jornal “A Caminho com São Geaconteceram reuniões do Conse- raldo”, dentre outras ações. Relemlho Provincial, “para avaliar a nossa brou que muitos projetos já foram
caminhada como Província e para executados e que outros estão se
vislumbrar o caminho que deseja- concretizando.
mos percorrer”. Em seguida, visitou
Em suas primeiras palavras para
todas as Casas da Província, onde o “A Caminho com São Geraldo”
conversou pessoalmente com cada como Superior Provincial, demonsconfrade (padre ou irmão): “Foi um trou estar determinado a levar adianperíodo rico de diáte os investimentos
logo, escuta e disnecessários para
“A Província vai
cernimento. Agora
aprofundar o provamos começar a continuar investindo todos cesso de evangeconstrução do Pro- os recursos possíveis para, lização na Basílica
jeto Provincial para
de São Geraldo. E
o quatriênio 2015- cada vez mais, ampliar a deixou uma men2018”.
missão evangelizadora na sagem especial
Consciente da
todos os seus
Basílica de São Geraldo” para
importância da Bapares, os colabosílica de São Geralradores e os fiéis:
do, em Curvelo (MG), Padre Américo
- Primeiramente, expresso a mienfatiza que “a Província vai continu- nha gratidão ao povo de Curvelo,
ar investindo todos os recursos pos- que acolhe com tanto carinho os
síveis para, cada vez mais, ampliar Redentoristas e tanto colabora coessa missão evangelizadora”. Para nosco, e também o meu muito obriele, “a Basílica de São Geraldo é pa- gado aos romeiros e às romeiras de
trimônio cultural e religioso. Tornou- São Geraldo. Vocês todos fazem
-se um centro de evangelização e parte de nossa história Redentorisde peregrinação e este trabalho de ta. Continuamos contando com a
evangelização se realiza através da presença, apoio e participação de
boa acolhida aos romeiros, das ce- vocês. Rezem pelo novo Governo
lebrações e pregações bem prepa- Provincial, para que possa conduzir
radas, do atendimento pessoal, com a Província do Rio de Janeiro com
as confissões e o aconselhamento”. sabedoria e fidelidade ao Evangelho
de Jesus Cristo.

"A Quaresma é o tempo em que buscamos
unir-nos mais estreitamente ao Senhor Jesus
Cristo para partilhar o mistério de sua
paixão e da sua ressurreição”.
A caminho com São Geraldo

Graça

Alcançada

No dia 1º de fevereiro, o casal
Gisele Martins e Nivaldo da Silva, de
Abaeté (MG), esteve na Basílica de
São Geraldo para agradecer ao padroeiro pela saúde do filho, Nicolas
Gabriel, de três anos. Quando Gisele estava no sétimo mês de gravidez gemelar, descobriu que um dos
bebês havia falecido em seu ventre.
Por esse motivo houve a necessidade de uma cesária, com uma cirurgia de risco e, por pouco, o bebê e
a mãe não foram a óbito.
Foi quando a prima Marta Andrade se apegou a São Geraldo, para
que, mesmo com todos os riscos,
tudo corresse bem. Ao final, tudo
deu certo. Porém, Nicolas nasceu
com apenas 1,5 kg, traumatismo
craniano, deficiência nos membros
inferiores e superiores, tendo que
passar 70 dias no CTI. Mas, o pequeno foi se desenvolvendo e, mesmo apresentando alguns probleminhas de saúde atualmente, teve
uma grande melhora.
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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OBRA SOCIAL SÃO GERALDO

A

Obra Social São Geraldo foi fundada em
25 de agosto de 1942,
fruto do anseio Redentorista de
transformar a realidade da comunidade curvelana que se encontrava com inúmeros jovens
fora do mercado de trabalho, os
primeiros projetos foram cursos
de datilografia e corte e costura.
No ano de 2015 com as esperanças renovadas e firmes no
propósito de levar o acesso aos
direitos para nossos usuários
através dos projetos por nós realizados.
Nossas esperanças se renovam na perspectiva de um ano
de muito trabalho, de adaptações e aprendizado, não fugindo ao que foram os anos
anteriores. Em nossas oficinas
buscamos levar não só o acesso aos direitos, mas também
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a socialização e a inclusão na
sociedade através do fortalecimento de vínculos e laços afetivos e familiares.
No Projeto Incluir e Profissionalizar, as oficinas de Cabelereiro, Manicure/Pedicure, Braille,
Libras e Informática iniciam seus

trabalhos a todo vapor, atendendo aproximadamente 240
usuários, desde crianças até a
Terceira Idade.
No Projeto Construir o Amanhã, nas oficinas de Esportes,
Pedagógicas, Artes, Afetividade/Sexualidade, Música, Dança

www.basilicasaogeraldo

Tel: (38) 3721-3865 | socialsaogeraldo@provinci
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“Serei pobre em fazer
a minha vontade, e
rico em buscar a tua.”
(São Geraldo Majela)

e Informática, estamos atendendo a 100 crianças em período
de contra turno escolar, onde
são imbuídos os preceitos cristãos e éticos de viver e conviver
em sociedade.
Seguindo os passos de São
Geraldo, pautamos nossas
ações de levar a Copiosa Redenção aos que por Ela buscam
e de fazer a vontade de Deus, e
não a nossa, através da acolhida, escuta e encaminhamento.
Tentamos fazer a nossa parte,
enquanto instituição social, para
transformar a realidade de vida
de nossos usuários.
Geralda Luciene dos Santos
Assistente Social

Coordenadora Congregação
Redentorista – Obra Social São Geraldo

o.org.br

iadorio.org.br

O

“sim” de Maria é um dos marcos mais sagrados e
fundamentais na história cristã. No desenrolar desse encontro maravilhoso de Deus com a humanidade, a jovem de Nazaré, revestida pela graça, foi canal para
o encontro de Deus com a carne humana. Foi naquela acolhida, abraçada por Deus, que o divino verbo ganhou o coração de homens e mulheres como lugar de sua morada.
Reconhecemos aí, no rosto mariano, a Graça de Deus
como condição para um encontro verdadeiro com o absoluto. Em nossa existência cheia de limites, só buscamos o
divino porque ele já nos amou primeiro. Sabemos também
da dimensão peregrina de nossa fé tão presente na Mãe de
Jesus. Quem crê se põe a caminho em uma viagem cheia
de riscos e surpresas, mas também de alegrias. É daí que
brota a necessidade do discipulado fiel, do início ao fim. No
ventre e na cruz, a Mãe gerou o Filho de Deus.
Maria, a de Nazaré, de Aparecida, do Perpétuo Socorro,
de Fátima e tantos nomes mais. Mulher do sim, peregrina
da fé, discípula fiel! Alegra-se hoje com tantas Marias, defensoras da dignidade da vida humana desde o seu início.
Também na geração, educação e evangelização, o rosto
feminino vai ajudando os humanos a serem mais sensíveis,
ternos e receptivos de enormes graças. Claro, “Maria, Maria é um dom”! Aquela que possui a “estranha mania de
ter fé na vida”. Dela, cada um de nós carrega suas marcas,
sua voz, presença amorosa. Percebe isso em sua história?
Ah, mas que pena, Maria! Quanta discriminação, abusos ainda! Deus mesmo que habitou o ventre feminino
possa inspirar-nos no combate de tudo aquilo que faz de
mulheres tantas, sofridos objetos sem nome, sem identidade, sem rosto. Ah! Se ao invés da agressão, do corpo
como produto, reconhecêssemos o feminino como lugar
da criatividade renovadora! Talvez, o nosso mundo fosse
mais humano e mais hospitaleiro do próprio infinito. Teríamos mais poesias no lugar das armas; mais ﬂores em vez
de devastação; mais amor no lugar das guerras; mais olhares apaixonados se encontrando em vez de balas perdidas.
E que a sombra de tantas coisas não nos impeça de reconhecer a força do verdadeiro amor na face das mulheres
“da vida” e “de Deus”.
VICENTE DE PAULA FERREIRA
Livro: Clareiras | Pensamentos Cordiais
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São Clement
e:
S

MODELO DE FÉ

ão Clemente Maria Hofbauer foi o
santo Redentorista que difundiu a
nossa Congregação para o resto
do mundo, cofundador da Congregação
Redentorista, ao lado de Santo Afonso
Maria de Ligório. Nasceu na região de
Morávia (República Tcheca), em 1751.
Filho de uma família de poucas posses,
perdeu o pai aos sete anos de idade. Sua
mãe então lhe disse, aos pés do crucifixo: “Meu filho, a partir de agora, é ELE
o teu pai. Cuida de andar sempre pelos
caminhos que são do agrado dele”. A
sua fé levou-o a ver na Espiritualidade
Redentorista as bases necessárias para
aplicar no seu dia a dia o amor a Deus e
a seu irmão, levando-o a agir como um
apóstolo evangelizador e missionário –
como Deus queria que ele fosse.
Por ser pobre, teve dificuldades de
entrar em uma ordem religiosa e iniciar
o seminário. Só aos 29 anos, depois de
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ter sido padeiro em três lugares, entre
eles o mosteiro dos Monges Brancos
de Bruck, onde aprendeu Latim, e de ter
vivido dois anos como eremita, obrigando-se a suportar rigorosos jejuns, duras
penitências e longas vigílias de oração,
encontrou duas senhoras distintas que
financiaram seus estudos.
Estudou na Universidade de Viena
(Áustria), ficando frustrado com os cursos das matérias eclesiásticas, cheias de
racionalismo e de outras visões e doutrinas questionáveis, mas manteve a sua
fé na busca do sonho do sacerdócio.
Quando se ordenou padre, foi enviado
a Varsóvia (Polônia), sendo-lhe confiada
a Igreja de São Beno, onde criou o abrigo “Refúgio Menino Jesus”, para meninos que viviam abandonados nas ruas.
Pedia dinheiro nas ruas para manter o
abrigo e continuar alimentando, vestindo
e dando estudo e formação cristã aos

meninos. Na época, Varsóvia atravessava um momento político religioso crítico
e, devido à falta de boas escolas, as famílias ricas passaram a levar seus filhos
para estudar no abrigo Menino Jesus,
financiando, assim, a instituição.
São Beno tornou-se o centro ﬂorescente da Igreja Católica. No púlpito,
Clemente falava o que o povo precisava
ouvir. Pregava de tal modo que parecia
conhecer os pecados das pessoas,
fazendo-as experimentar a bondade de
Deus e a viver conforme a vontade divina. Criou escolas que evangelizaram
pobres e ricos e formou a “Associação
dos Oblatos do Santíssimo Redentor”,
em Varsóvia, hoje chamados Missionários Leigos Redentoristas. Tornou-se
rico na evangelização dos pobres, mostrando para o mundo as diversas faces
da pobreza.
A sua dedicação e seu trabalho na
Espiritualidade Redentorista chegaram
até o conhecimento do Papa Pio VII,
que, por sua vez, inﬂuenciou o Imperador Francisco da Áustria e conseguiu
que fosse criada a primeira Fundação
Redentorista fora da Itália.
O que fez de Clemente Hofbauer um
santo? Não fez nenhum milagre que nos
deslumbrasse, nem teve visões ou êxtases para nos maravilhar. Teve até faltas
- um temperamento alemão irritadiço,
uma tendência a ser áspero. No entanto, se pudéssemos passar umas horas
com ele, iríamos descobri-lo como um
homem de uma fé excepcionalmente
forte, de extraordinária calma e paz,
com incansável zelo apostólico, que
fazia da sua simplicidade a principal característica da sua santidade. Aceitava a
vontade de Deus do jeito que ela vinha.
Fez todo o bem de que foi capaz. Levou uma vida de inocência e de serviço,
dedicando-se a louvar a Deus e a levar
os outros a servi-lo. Em 29 de janeiro de
1888, foi beatificado pelo Papa Leão XIII
e canonizado, em 1909, pelo Papa Pio
X. Foi indicado padroeiro de Viena pelo
Papa Pio X, em 1914.
Pelo seu modo totalmente simples
de se tornar santo, São Clemente Maria
Hofbauer é um modelo para todos nós.
Esmeralda Pitanga e João Carlos | MLR/Rio
Fonte: missionariosleigosrj.blogspot.com.br

A caminho com São Geraldo

CURVELO MARCA PRESENÇA NA
7ª ROMARIA EM
APARECIDA DO NORTE

Q

uarenta e cinco integrantes
do Terço dos Homens de
Curvelo (MG) participaram
da 7ª Romaria do Terço dos Homens em Aparecida do Norte (SP),
no período de 20 a 22 de fevereiro.
Além deste ônibus, outros dois veículos levaram fiéis das paróquias
da Sagrada Família e da Imaculada
Conceição. O reitor da Basílica de
São Geraldo, Padre Paulo Roberto
Gonçalves, C.Ss.R., retornou impressionado com o crescimento
vertiginoso do evento, que em sua
primeira edição reuniu apenas 600
homens. Desta vez, foram cadastradas 43 mil pessoas, colocando
o encontro como uma das maiores
romarias a Aparecida. O animador
foi Irmão João Batista de Viveiros,
C.Ss.R., do Santuário Nacional.
- A participação do Terço dos
Homens de Curvelo foi muito importante, pois a Romaria de Nossa

A caminho com São Geraldo

Senhora Aparecida constitui uma
troca de experiência, uma partilha,
recebendo sugestões da Coordenação Geral que poderão ser acolhidas. Retornamos com algumas
ideias que deverão ser colocadas
em prática após a Quaresma – afirmou Pe. Paulo.
A 7ª Romaria teve sua missa das 11 horas do sábado, 21,
transmitida para todo o Brasil pela
TV Aparecida. Foi celebrada pelo
Arcebispo de Juiz de Fora (MG),
Dom Gil Antônio Moreira, bispo
referência na CNBB, responsável
pelo Terço dos Homens. Às13h45
foi realizada a Reza do Terço Meditado com os Mistérios.
Integrante do Terço dos Homens de Curvelo há três anos e
seis meses, Reinaldo Xavier Guimarães, de 56 anos, participou do
encontro e destacou sua importância para se alcançar o próprio equi-

líbrio da razão humana, de convívio
pacífico entre os homens.
Para ele, “é preciso ter mais
respeito com nossos semelhantes,
respeitar os próprios limites entre
as pessoas dentro do contexto social para um melhor relacionamento e a valorização da família”. Conforme destacou, este é o aspecto
essencial para a convivência social
dos homens, colocando os valores
familiares acima de tudo.
- Estamos em um mundo que
presenciamos o desrespeito dos
filhos para com os pais e dos pais
para com os filhos. Não há outra
maneira para alcançarmos o equilíbrio da coexistência pacífica senão
através da fé. Tivemos em Aparecida do Norte um grande exemplo,
com o momento de oração reunindo mais de 43 mil pessoas, com
homens letrados e iletrados, trabalhadores braçais e empresários, em
uma reza para as famílias de todo
o mundo. Foi uma demonstração
gigantesca de união da fé e do
amor a Deus e à família. Rezamos
pelas vocações. Foi uma cruzada
religiosa, cuja manifestação de fé
dos homens revelou uma reação
positiva às mazelas da sociedade,
à desintegração e ao esfacelamento das famílias – declarou.
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Dia 29/03 | Domingo de Ramos e
da Paixão do Senhor

7h: Missa.
8h: Bênção dos Ramos na Praça de Santa Rita, seguida
de procissão em direção à Basílica de São Geraldo.
9h: Missa.
11h: Missa.
19h: Missa.
Obs.: Dia da Coleta da Solidariedade.

Dia 30/03 | Segunda-feira Santa

7h: Missa e Novena de São Geraldo.
15h: Missa e Novena de São Geraldo.
19h: Missa e Novena de São Geraldo.
20h: 1º Dia do Ofício de Trevas.

Dia 31/03 | Terça-feira Santa
20h: 2º Dia do Ofício de Trevas.

Dia 01/04 | Quarta-feira Santa

7h: Missa.
18h: 3º Dia do Ofício de Trevas.
19h: Procissão com a imagem de Nosso Senhor dos
Passos saindo da Matriz da Sagrada Família em direção
à Praça da Basílica. (Obs.: Participação especial do
Terço dos Homens da cidade de Curvelo).
19h: Procissão com a imagem de Nossa Senhora das
Dores saindo da Matriz da Imaculada Conceição em
direção à Praça da Basílica.
20h30min: Sermão do Encontro (Pe. Kennedy Mendes
Alves).

Dia 02/04 Quinta-feira Santa | Ceia do Senhor
19h: Missa

Dia 03/04 | Sexta-feira Santa
Dia de Intensa Oração, Jejum e
Abstinência de carne

7h: Via Sacra saindo da 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.
19h: Cena da Copiosa Redenção na Praça da Basílica.
20h: Sermão do descendimento da Cruz na Praça da
Basílica, seguida de Procissão do Enterro em direção à
Matriz da Imaculada Conceição.

Dia 04/04 | Sábado Santo
Dia de Profundo Silêncio e Recolhimento

20h: Celebração da Solene Vigília Pascal, Bênção do
Fogo Novo.
Obs.: Cada fiel deverá trazer sua vela.

Dia 05/04 | Domingo da Ressurreição
7h: Missa
9h: Missa
11h: Missa
19h: Missa

Horários de confissões:

2ª, 4ª e 5ª | 8h30 às11h e 14h30 às 17h

Atendimento Secretaria:
2ª a Sábado | 7h às 18h
Domingo | 8h às 13h

