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e por sua presença sempre constante como devoto de 
São Geraldo.

Além de uma entrevista com o novo Arcebispo, nos-
so informativo traz ainda um artigo sobre Pentecostes 
e sua signifi cação como comunicação do Amor do Pai. 
Padre Assis nos lembra que a Ressurreição de Cristo 
é prova de que a injustiça nunca vai vencer. Padre Ivo 
nos leva a refl etir sobre o trabalho que desenvolvemos 
dentro da Igreja. Qual o nosso objetivo?

Trazemos também para você um resumo da Cele-
bração da Páscoa das Crianças com Geraldinho. Mo-
mentos de alegria e confraternização na alegria do Res-
suscitado, ao lado de nosso querido mascote.

Por fi m, queremos convidar você, que se chama Ge-
raldo ou Geralda, para celebrar conosco o dom da sua 
vida no dia 15 de maio, em nosso tradicional encontro. 
Uma forma de homenagear São Geraldo, que está sem-
pre pronto a nos socorrer.

Mês de maio, de Maria, das Mães... Do Espírito 
Santo que desceu sobre os apóstolos em Pen-
tecostes... Da posse de nosso novo arcebispo, 

Dom Darci José Nicioli. Há tanta coisa para celebrar e 
agradecer a Deus, principalmente o dom de nossa vida, 
valorizado na fi gura da mãe, que cuida do fi lho desde 
o seu ventre. Mãe poderia ser sinônimo de bondade, 
desprendimento, cuidado, amor.  Nosso São Geraldo 
Majela é conhecido por ser padroeiro das mães e das 
gestantes, protetor dos fi lhos. Na Sala de Milagres de 
nossa Basílica não faltam fotos e testemunhos de mães 
que recorreram a Geraldo e conseguiram prodígios junto 
a Deus, pela intercessão do santo.

Neste mês, nossa Arquidiocese também está em 
festa com a posse de Dom Darci José Nicioli, C.SS.R, 
como novo arcebispo. Seja bem-vindo, Dom Darci. Re-
zamos pelo seu ministério. A Dom João Bosco Óliver, 
nosso agradecimento pelo carinho com nossa Basílica 
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Ressurreição e imortalidade não 
são conceitos idênticos. O ho-
mem não é imortal por nature-

za, só Deus é imortal. Ressurreição 
é uma nova criação, o que perten-
ce só a Deus, Senhor da vida e da 
morte. A ressurreição transcende a 
nossa história, pois é a introdução na 
plenitude da vida (em Deus). Não é 
uma revitalização de cadáver, como 
no caso de Lázaro, é a criação em 
evolução, obra de Deus. Estamos no 
terreno da fé.

Refl etindo sobre a ressurreição 
de Jesus... Santo Afonso ensina que 
o Filho de Deus, Jesus de Nazaré, 
enviado ao mundo para participar 
de nossa história, sabia que, como 
homem, sofreria e morreria. Rebai-
xando-se ao nível do ser humano, 
identifi cou-se com os injustiçados e 
sofredores. Tanto assim que, anun-
ciando a programação de suas ativi-
dades como enviado, ele colocou-se 
na linha dos profetas. Na sinagoga 
de Nazaré, comenta a passagem de 
Isaías, em que o profeta se identifi ca 
com uma fi gura simbólica o “ Servo 
Sofredor “ (Servo de Javé), enviado 
para defender os fracos e injustiça-
dos, sofre maus-tratos físicos e mo-

rais, mas não foge de sua missão. 
Jesus revela-se, então, o ungido de 
Deus para evangelizar os pobres, 
curar os cegos e surdos, libertar os 
oprimidos e anunciar o ano da graça 
do Senhor (Lc. 4,18-19).

Como Servo Sofredor, Jesus vai 
encontrar oposição, maus-tratos físi-
cos e ofensas morais, mas, seu amor 
e sua obediência ao Pai, seu amor 
oblativo pelos irmãos, que ele veio 
salvar, dão-lhe coragem até a morte.

Deus (o Pai) respeitou a decisão 
dos que mataram Jesus, não aten-
dendo Jesus em seu receio de mor-
rer... Mas, resgatou-o na morte, de-
volvendo-lhe plenifi cada a vida que 
lhe foi injustamente tirada, introduzin-
do-o na plenitude de sua própria vida 
(de Deus).

É a resposta do Pai à fi delidade 
de Filho em sua missão salvadora da 
humanidade.

A ressurreição de Jesus torna-se 
a aprovação pelo Pai de tudo que 
ele realizou e ensinou. Deus em sua 
misericórdia ressuscitou o injustiçado 
e sofredor Jesus; sua ressurreição é 
prova de que Deus triunfa sobre as 
injustiças humanas. Deus está falan-
do também a todos os injustiçados 

"Se confessares com 
tua boca que Jesus 
é o Senhor e crês 

em teu coração que 
Deus ressuscitou 
Jesus dentre os 

mortos, serás salvo"
(Rm 10, 9)

que o sofrimento termina na ressur-
reição: a ressurreição de Jesus abre 
caminho para a nossa.

É missão nossa (de discípulos) 
testemunhar, então, a ressurreição 
de Jesus e proclamar que Deus está 
com os injustiçados e sofredores, 
com os quais se identifi cou. Isto o 
fazemos lutando confi ante e corajo-
samente em defesa deles.

A celebração deste “Ano Santo 
da Misericórdia” seja para todos nós 
um convite, um incentivo, uma graça 
de conversão para entrarmos con-
fi antes nesta luta pelo Reino de Deus, 
pelo qual Jesus deu a sua vida.

Pe. Jesu Assis, C.SS.R.

O PAI RESSUSCITOU UM INJUSTIÇADO
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Importa ajudar cada romeiro (a) a 
passar de caminheiro a contemplati-
vo-orante-missionário onde quer que 
esteja, fazendo o que quer que seja 
( é preciso ter compaixão, escuta...)

A desolação do Homem moderno 
desorientado é um verdadeiro deser-
to. (Thomas Merton)

O deserto é belo porque nele, em  
algum lugar existe uma fonte. (Saint 
Exupery)

 O Espírito está agindo em nossos 
dias e é evidente que a mais pre-
mente necessidade do mundo cris-
tão hoje é a atenção a esta verdade 
interior, alimentada pelo espírito de 
contemplação. (Thomas Merton)

PENSAMENTOS
 A concepção de que 
há no processo evan-
gelizador evangeliza-
dores-destinatários 
parece bloquear 
qualquer tentativa 
de animação da Boa 
Nova... A substituição 
da tradicional expres-
são “destinatários” 
para “interlocutores” 
não é uma mera mu-

dança de termos, mas 
expressão de uma nova conversão 
pastoral... (João Reisnet)

 Preocupada em falar, já que esta é 
a tarefa da Igreja, como proclama-
dora da Boa Nova, a evangelização 
esqueceu-se por vezes, de ouvir. 
(EN,41/ Paulo VI)

 O Verbo de Deus entrou no Mundo 
numa total disponibilidade e obedi-
ência ao projeto do Pai, como que 
sem projeto próprio, senão veja: “Tu  
não queres oferta nem sacrifício de 
animais, mas, preparaste-me um 
corpo”. (Heb.10,5).

Assim seu trabalho foi sempre de 
olhar atento no Pai. Veio sem mui-
tas garantias, vazio de si, tomando a 

      Graça
Alcançada

A graça de receber um rim e não ter que fazer mais hemodiálise

Tenho muita fé em São Geraldo e agora alcancei um milagre.  Recebi de MJPS 
(Doadora falecida) um rim abençoado, que me devolveu a vida! Agradeço a São 
Geraldo imensamente a todo minuto por esse milagre! Eu fi z hemodiálise e sofri 
muito…. E agora estou curada….. Obrigada São Geraldo….

Nirlei Santos e Silva 
Jundiaí (SP)

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

escreva para a gente:
www.basilicasaogeraldo.org.br

forma de simples servidor (Fl.2,6-8), 
obediente, sem nada de grandezas 
ou garantias. Não é isso o que se vê 
em certos servidores do Evangelho. 
Ao contrário! Mal saídos em campo 
para o anúncio da Boa Nova, já se 
colocam em posição de domínio, de 
posse de pessoas e coisas, com exi-
gências mil. Trazem muito forte o es-
pírito consumista e de sucesso fácil, 
programas e ibopes. Desaprenderam 
- ou, nunca aprenderam - o trabalho 
lento e nem sempre gratifi cante do 
dia-a-dia da messe.

 Deus os ajude!

P.e Ivo, C.SS.R.
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Cinquenta dias após a Páscoa, 
celebramos a festa de Pente-
costes, que celebra a efusão do 

Espírito Santo manifestado e comuni-
cado como Pessoa Divina da Trindade. 
O Espírito Santo é o dom de Deus. E 
o primeiro dom a nos ser comunicado 
é o Amor, portanto o Amor de Deus 
é o Espírito Santo que foi derramado 
em nossos corações (Rm 5, 5). Sabe-
mos que é sob a forma de “línguas de 
fogo” que o Espírito se derrama sobre 
os discípulos reunidos no Cenáculo, na 
manhã daquele primeiro dia da sema-
na. É próprio do amor a capacidade de 
comunicar-se, talvez seja por isso que 
a narrativa de At 2,1-6, nos apresenta 
o Espírito Santo “como um fogo ines-
perado, como um fogo que comove e 
reúne para além das barreiras linguís-
ticas e sociais, raciais e religiosas”1. A 
linguagem do Espírito Santo não é se-
não, aquela do Amor, como cantamos 
muitas vezes na liturgia de Pentecos-
tes: “Sua imagem são línguas ardentes, 
pois o Amor é comunicação...”.

Em Pentecostes, acontece a expe-
riência do “dom de línguas”, que é um 
dos sinais que acompanham a vinda 
do Espírito. A linguagem e a comunica-
ção adquirem  sua máxima expressão, 
pois “o Espírito é a grande comunica-
ção de Cristo”2, é aquele que dissolve 
todas as barreiras na comunicação en-
tre os seres humanos. Em Pentecos-
tes, a comunidade cristã vive uma per-
feita globalização do amor, pois o Pai 
deseja comunicar a todos o seu amor 
por meio do Espírito Santo. Pentecos-
tes é incompatível com a confusão sur-
gida na Babel, caótica e desencontra-
da, incapaz de acolher a pluralidade de 
línguas, povos e culturas. Ao contrário, 
é símbolo do cosmos integrado e har-
monizado fraternalmente, que não ex-
clui a diversidade, transformando-a no 
único, mas a acolhe e a converte numa 
sinfonia de Amor: “O fruto do Espírito é 
caridade, alegria, paz, paciência, afabi-
lidade, bondade, fidelidade, brandura, 
temperança” (Gl 5, 22).

Ao repousarem sobre cada um 
dos discípulos, as “línguas de fogo”, 

símbolo do Espírito Santo, dotam-os 
da capacidade de serem arautos de 
uma comunicação linguística diferen-
te, porque unitiva e integradora. Uma 
comunicação que consegue traduzir a 
todos os povos a linguagem do Amor, 
que destrói as barreiras do fechamen-
to e egoísmo, encurta as distâncias, 
dissolve os preconceitos e faz da hu-
manidade uma única família dos fi lhos 
de Deus unidos pelo amor, “o vinculo 
da perfeição” (Cl 3, 14). “A experiência 
de Pentecostes cria uma nova lingua-
gem, pela qual todos serão capazes 
de entender, porque lhes é interpretada 
pelo próprio Espírito na comunhão de 
seus corações. ‘Pois cada um os ouvia 
falar em sua própria língua’ (At 2,6)”3. 
O “dom de línguas” abre o nosso co-
ração, assim nos tornamos simples e 
transparentes, capazes de anunciar a 
palavra de Vida, que é o próprio Cristo 
e o seu Reino a todos. Nossa língua se 
torna instrumento para uma comunica-
ção suave e marcada pela delicadeza, 
que não conhece limites, pois qualquer 
pessoa, independente de sua idade, 
condição cultural ou social pode nos 
compreender e entrar na dinâmica do 
“Amor sem limites de Deus”, do qual 
estamos impregnados. Será que te-
mos feito esta experiência?

Vivemos em tempos de profunda 
crise nas relações humanas. Embora 
vivamos numa “aldeia global”, possi-
bilitada pelas diversas tecnologias de 
informação e comunicação, nunca 
estivemos tão distantes uns dos ou-
tros. Muitas vezes a desconfi ança e 
o preconceito cedem lugar à acolhida 
fraterna e ao respeito pela diversidade. 
Diante disso, precisamos mais uma vez 
de viver a experiência de Pentecostes, 
com a sua unção de Amor, que é o pró-
prio movimento de Amor da Trindade, 
isto é a comunhão de amor mútuo da 
relação entre o Pai, o Filho e o Espírito 
Santo e que se derrama sobre todos 
os homens, tornando-nos capazes de 
falar a linguagem do Amor, libertando-
-nos de todas as formas de exclusão, 
autocentramento e egoísmo. O Espiri-
to Santo é expressão de comunhão, e 

nesta comunhão todos somos chama-
dos a participar. Que sejamos realmen-
te comunicadores de uma linguagem 
nova, que faz de nós um só corpo e 
um só espírito no Amor.

Quando o Espírito espalma 
suas graças, 

faz dos povos um só coração:
cresce a igreja onde todas as raças 
um só Deus, um só Pai louvarão.

1 BINGEMER, Maria Clara L.; FELLER, Vitor 
Galdino. Deus Trindade: a vida no coração do 
mundo: teologia sistemática. São Paulo:Paulinas; 
Valência, ESP: Siquem, 2003,p. 101. 
2 Idem, p. 104.
3 Ibidem, p. 105.

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

PENTECOSTES:
A COMUNICAÇÃO DO AMOR
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Informativo – Como o senhor vis-
lumbra este novo caminho que 
começa a ser traçado?
Dom Darci - Sou missionário por 
vocação e orienta-me o carisma Al-
fonsiano. Vou para Diamantina (MG) 
como um bispo missionário! Sei que 
é uma Arquidiocese histórica (1854) 
e grande territorialmente, com quase 
800 km de extensão. O povo do Vale 
e do Sertão, nos 34 municípios e 55 
paróquias, recorda-me os “cabreiros” 
que motivaram Santo Afonso Maria 
de Ligório na fundação da Congre-
gação do Santíssimo Redentor. Por-
tanto, já me sinto em casa, entre os 
“nossos”, como deve ser para um 
missionário redentorista.

- Como é vir para uma Arquidio-
cese que conta com a única basí-
lica do mundo dedicada exclusi-
vamente a São Geraldo?
- Conheci o Santuário de São Ge-
raldo quando lá estive para pregar 
a festa, em 2013, e onde pretendo 
voltar neste ano. Os Santuários são 

reservas da religiosidade popular e 
pulmões de espiritualidade. Igual-
mente podemos afi rmar sobre o 
nosso Santuário de São Geraldo, 
para a região e para o Brasil. São 
Geraldo é o santo do quotidiano, 
dos “milagres” de casa, das ne-
cessidades básicas... A vida deste 
santo é uma vibrante pregação do 
querigma cristão... Anunciou de um 
jeito simples e efi caz Jesus Cristo, 
que viveu, morreu e ressuscitou 
para a nossa salvação! Não se can-
sava de anunciar que Jesus Cristo é 
o rosto misericordioso do Pai. São 
Geraldo levava o povo a experimen-
tar o poder do Espírito Santo agindo 
na Igreja, na vida de comunidade e 
pelos Sacramentos da fé. A Virgem 
Maria é para ele um modelo de vida 
e n’Ela muito se inspirou. A Igreja é 
para São Geraldo a casa de todos, 
donde ninguém pode ser excluído, 
do mais simples ao mais letrado. 
Numa linguagem atual, “a espirituali-
dade geraldina” vai ao encontro das 
“periferias existenciais”. 

- Qual a importância da Basílica 
de São Geraldo para a Arquidio-
cese de Diamantina?
- Ora, o Santuário de São Geraldo, 
os Missionários Redentoristas que 
lá trabalham, têm a missão de divul-
gar essa devoção, tornar ainda mais 
conhecido este santo do povo, sua 
vida, suas virtudes e sua rica espiritu-
alidade. É uma grandíssima riqueza 
da nossa Arquidiocese de Diamanti-
na MG. 

‘JÁ ME SINTO EM CASA’
No dia 22 de maio, a Arquidiocese de Diamantina, da qual faz parte a cidade de Curvelo e a Basílica de São Geraldo, estará em 

festa, com a posse do novo Arcebispo, Dom Darci José Nicioli, CSsR. A celebração acontece às 15h30, na Catedral Metropolita-
na de Diamantina, reunindo Arcebispos, bispos, sacerdotes e fi éis de toda a Arquidiocese. Ele substituirá Dom João Bosco Óliver 

de Faria, que pediu sua renúncia após completar 75 anos. 
Dom Darci, atual Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Aparecida (SP), é sacerdote da Congregação do Santíssimo Redentor, mesma 

ordem religiosa que administra a Basílica de São Geraldo. Em entrevista ao Informativo “A Caminho com São Geraldo”, ele fala do 
carinho que tem por Geraldo, segundo ele,  “o santo do quotidiano, dos ‘milagres’ de casa, das necessidades básicas...”. Como o Papa 
Francisco, Dom Darci pede: “Rezem por mim”.

Maio 2016.indd   6 10/05/16   08:27



7A caminho com São Geraldo

Ao Povo de Deus da
Arquidiocese de Diamantina MG

Aparecida, 09 de março de 2016

Estimado irmão no episcopado, D. João Bosco Óliver de Faria e irmãos 
bispos das Igrejas sufragâneas: Dom José Carlos Brandão Cabral (Almenara 
MG), Dom Marcello Romano (Araçuaí MG), Dom Jeremias Antônio de Jesus 
(Guanhães  MG)   e   Dom   Aloisio    Jorge    Pena    Vitral  (Teófi lo   Otoni  
MG);  sacerdotes e diáconos; seminaristas e vocacionados; religiosos e religio-
sas; consagrados e consagradas; movimentos eclesiais; catequistas, lideranças 
leigas, coordenadores (as) de comunidades e ministros (as) extraordinários; 
irmãos e irmãs de outras denominações cristãs e não crentes; instituições e 
organismos de participação; autoridades civis e militares; enfi m, homens e mu-
lheres de boa vontade daquela que, para mim, já é a amada Arquidiocese de 
Diamantina, Igreja Particular plantada no abençoado chão mineiro do Vale do 
Jequitinhonha, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!

Signum tuum luceat! (Ap 12,1). Para que “o teu sinal brilhe – a luz de 
Cristo!” aceitei ser bispo na Igreja de Deus e tem sido esta a motivação maior 
do meu ministério episcopal; igualmente assim será na Igreja particular de Dia-
mantina, que o Papa Francisco hoje me confi a.

Peço-lhes licença para me apresentar: sou mineiro de Jacutinga, sul de Mi-
nas Gerais, de família religiosa, o quarto dos cinco fi lhos de Darci Sebastião 
Nicioli e Maria José Riccetto Nicioli, mamãe já falecida. Há 34 anos fi z-me 
Missionário Redentorista e, há exatos 30 anos, sou sacerdote. Nos últimos 03 
anos, como bispo auxiliar, servi a Igreja de Deus em Aparecida SP, colaborando 
com o Sr. Cardeal, D. Raymundo Damasceno Assis. 

Vejam vocês como Deus é bom: saí de Minas Gerais para ser missionário, 
com apenas 14 anos de idade e, agora, tenho a graça de retornar como bispo-
-missionário às queridas terras mineiras... No coração brota espontaneamente 
uma prece: Deo gratias! 

Inspira-me a Palavra de Deus, na primeira carta de Pedro (1Pd  5,1-4), o 
primeiro bispo da Igreja: “Apascentai o rebanho de Deus que vos foi confi ado, 
vigiando-o não por obrigação, mas de boa vontade, como agrada a Deus; não 
por interesse, mas com ânimo generoso; não como patrão das pessoas a vós 
confi adas, mas fazendo-vos modelo do rebanho”. Desde já, com estas primeiras 
palavras que lhes dirijo, no santo temor e com tremor, mas confi ante na “graça 
de estado” que Deus concede aos que envia, humildemente, coloco-me a ser-
viço de todos. 

Aproveito da oportunidade para anunciar a solene celebração de apresen-
tação e posse deste servidor, o 9º Bispo desta Igreja, e convidá-los para rezar 
comigo: dia 22 de maio próximo, às 15:30h, na Catedral Metropolitana. Sua 
presença é muito importante para mim, para nós!

Na intercessão da Virgem Maria, a Senhora Aparecida e de Santo Antônio 
de Pádua, padroeiro da nossa Arquidiocese de Diamantina MG, imploro as 
bênçãos de Deus sobre todos. 

Por fi m, peço-lhes ainda: rezem por mim!

+ Dom Darci José Nicioli, CSsR
Arcebispo-eleito de Diamantina MG

Dom Darci José Nicioli tem 57 anos, 
30 de sacerdócio e quatro de episcopa-
do. Nasceu no dia 1º de maio de 1959, 
na cidade de Jacutinga, no interior de 
Minas Gerais.

Entrou para o Seminário Redentoris-
ta Santo Afonso de Aparecida em 1974, 
onde cursou o Ensino Médio. Em 1977 
iniciou o curso de Filosofi a na Pontifícia 
Universidade Católica de Campinas. Em 
1982 fez a sua profi ssão religiosa na 
Congregação do Santíssimo Redentor, 
indo morar em São Paulo para iniciar os 
estudos teológicos no Itesp – Instituto de 
Estudos Superiores São Paulo, em São 
Paulo (SP). Em 1986 foi ordenado padre 
em sua cidade natal. Neste mesmo ano 
seguiu para Roma, onde estudou Teo-
logia Dogmática, no Pontifício Ateneo 
Sant’Anselmo di Roma, conquistando o 
título de mestre em Teologia Dogmática/
Sacramentária.

Retornando de Roma para o Brasil, 
exerceu inúmeros serviços na Província 
Redentorista de São Paulo: Diretor de 
Seminário (1989-1996), Vigário Paro-
quial (1989-1996), Conselheiro Provin-
cial (1996-2002), Professor de Teologia 
Dogmática-Sacramentaria – Itesp/SP e 
PUC Campinas/ SP (1989-1996), Vice-
-provincial da Unidade Redentorista de 
São Paulo.

Dom Darci José foi Ecônomo do 
Santuário Nacional de Aparecida entre 
os anos de 1997 e 2005. Residiu em 
Roma  por três anos, ocupando a função 
de Reitor da Casa Geral dos Missioná-
rios Redentoristas e do Santuário Inter-
nacional de Nossa Senhora do Perpétuo 
Socorro. Em dezembro de 2008 foi no-
meado Reitor do Santuário Nacional de 
Nossa Senhora Aparecida.

No dia 14 de novembro de 2012, o 
Papa Bento XVI nomeou-o Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de Aparecida. Dom Dar-
ci adotou como lema para o Episcopado: 
“Signum tuum Luceat” – “Que a Tua luz 
brilhe!”. Sua ordenação episcopal acon-
teceu no dia 03 de fevereiro de 2013 no 
Santuário Nacional de Aparecida. Em 
março deste ano, foi nomeado Arcebis-
po de Diamantina pelo Papa Francisco.   
Dom Darci é  presidente da Comissão 
Episcopal Pastoral para a Comunica-
ção da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) e membro do Depar-
tamento de Comunicação do CELAM 
(Conselho Episcopal Latinoamericano).

Fonte: Arquidiocese de Aparecida

BIOGRAFIA
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Crianças celebram a 
Páscoa com Geraldinho
As crianças que frequentam 

a Basílica de São Geraldo e 
fazem parte do Clube “Sou 

Amigo do Geraldinho” participa-
ram no sábado, 2 de abril, às 15h,  
da Celebração de Páscoa com o 
mascote. A Missa, presidida por 
Padre Lúcio Bento, C.SS.R., e 
concelebrada pelo reitor da Basíli-
ca, Padre Paulo Roberto, C.SS.R., 
foi pensada especialmente para 
os  pequenos e seus familiares, 
que puderam participar  direta-

Palavras de

Sabedoria
do Papa Francisco
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9A caminho com São Geraldo

“Maria, mulher da escuta, abri nossos ouvidos; fazei com que saibamos ouvir a Palavra do vosso 
Filho Jesus entre as tantas palavras deste mundo; fazei que saibamos perceber a realidade em que 

vivemos; ouvir as pessoas que encontramos, especialmente aquela pobre, necessitada, em dif iculdade.
Maria, mulher da decisão, i luminai as nossas mentes e os nossos corações, para que saibamos 

obedecer a Palavra do vosso Filho Jesus, sem hesitação; dai-nos a coragem de decidir,  de não nos 
deixar arrastar pelos que tentam orientar a nossa vida.Maria, mulher da ação, fazei que as nossas 

mãos e os nossos pés se movam “depressa” em direção aos outros, para que possamos levar-lhes a 
caridade e o amor do vosso Filho Jesus; para levarmos, como vós, ao mundo a luz do Evangelho.”

mente da liturgia fazendo as leitu-
ras. Cerca de 300 crianças, com 
seus responsáveis participaram 
da missa e receberam, ao fi nal, o 
tradicional ovo de chocolate. A ale-
gria e encantamento das crianças 
e também dos adultos continuam 
grandes, conforme afi rma umas 
das coordenadoras da equipe do 
mascote Geraldinho, Dicilda Trin-
dade:

- A missa foi uma bênção! Uma 
festa linda para as crianças que 
sentem felizes demais perto do 
Geraldinho. O melhor é que os pais 
aderiram à proposta, levando as 
crianças e participando também.

De acordo com Dicilda, o re-
torno dos pais quanto à ideia do 
mascote tem sido ótimo. Ela afi rma 
que eles sempre dizem que não te-
ria uma proposta melhor de evan-
gelização das crianças. A coorde-
nadora não esconde seu próprio 
entusiasmo com o Geraldinho. “Ele 

é encantador desde o início! Vejo 
que a cada evento aumenta o nú-
mero, não só de crianças, mas de 
adultos também, que se sentem 
felizes perto dele. Parece que vol-
tam a ser crianças. É maravilhoso 
poder semear os ensinamentos de 
Jesus, através do Geraldinho, nes-
te mundo tão carente de afeto”.
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10 A caminho com São Geraldo

Devotos aniversariantes do mês de maio
01/05 Aieska e José César
01/05 Catarina Maria das Graças Santos
01/05 Claudia Maria Pereira Ramos Claro
01/05 Guilherme Domingos Marques
01/05 Jane Maria Soares Matos
01/05 Maria Aparecida E. Nunes
01/05 Maria Eustáquia Alves de Araújo
01/05 Maria José Rodrigues Barbosa
01/05 Maria Raimunda Trindade
01/05 Raimundo José
02/05 Ana Maria S. Alves Paula
02/05 Carlinda Fernandes Botelho
02/05 Cleide Da Conceição Batista
02/05 Irani Barbosa Ribeiro
02/05 João Teotoneo Pereira
02/05 José Pedro de Melo
02/05 Judite Inácio Domingues
02/05 Larissa Marinho Costa
02/05 Márcio Fernandes de Oliveira
02/05 Mary Alves de Oliveira
02/05 Thamara Priscila da Silva
02/05 Valdelira Rodrigues da Costa
03/05 Camila Rodrigues Santana
03/05 Fernanda de Freitas Bueno
03/05 Helder Chaves de Moura
03/05 José Roberto Torres Campolina
03/05 Maria Madalena de Oliveira Ribeiro
03/05 Marieta Rosa Marinho
03/05 Olga Maria de Souza Aleixo
03/05 Zirley Maria Braga Souza
04/05 Carlos Antônio de Oliveira
04/05 Deusdedi Francisco da Silva
04/05 Jovenita Desiderio dos Santos
04/05 José Antônio Barbosa
04/05 Juventino José de Moura
04/05 Margarida Mônica Parreiras
04/05 Maria da Penha Santos
04/05 Sara Sueli Gomes Barbosa
04/05 Stael Pereira dos Reis
04/05 Tereza Cristina Leite Ribeiro
04/05 Terezinha de Souza Pinto
05/05 Amanda Lacerda de Oliveira
05/05 Dorvalina Lopes da Silva
05/05 Efi genia Guimarães Diniz
05/05 Fabrício Rocha Fonseca
05/05 Geraldo Pereira Matoso
05/05 Maria Aparecida do Nascimento Almeida
05/05 Maria das Dores Ferreira
05/05 Maria da Glória Tavares Pereira
05/05 Maria de Lourdes de Jesus
05/05 Maria Lamires Trindade Santana
05/05 Maria Rosa de Freitas
05/05 Martinha das Dores Martins Gomes
05/05 Nicolina Fernandes da Fonseca
05/05 Raymundo da Silva Faria
05/05 Rosângela Maria Sales Machado
05/05 Sebastião Cosme Matos
05/05 Silva Neide Bezerra de Araujo
06/05 Aparecida Tinoco
06/05 Cleiton Morais de Freitas
06/05 Luciana Cristina Ferreira Caixeta
06/05 Maria Aparecida Wanderley
06/05 Maria Joana Cota Fernandes
06/05 Maria Raimunda Rodrigues Alves
06/05 Paulo Matos Carneiro Filho
06/05 Regina Ferreira da Silva
06/05 Renato José Gomes
06/05 Silvia Neide Bezerra Araújo
07/05 Cláudia Rosane Vieira
07/05 Claudionara Barros Ferreira
07/05 Elisa de Souza Lopes
07/05 Jéssica Maria Oliveira Gontijo
07/05 Luiz Fernando Moreira Reis

07/05 Mauro Sergio Alves da Silva
08/05 Alaíde De Lourdes Pinto Santos
08/05 Camila Ferreira de Moura
08/05 Dagma Lopes Ferreira
08/05 Edson Mauro de Oliveira Carneiro
08/05 Gilmar Tiago de Souza Araújo
08/05 Rosangela Cristina Nunes Moraes Dias
08/05 Simone Morais Duarte Gomes
09/05 Cleber Santana
09/05 Marcelo Alves Teixeira
10/05 Dione Bretas Duarte
10/05 Iolanda Rosário Moreira
10/05 José Antônio Mariz
10/05 José Damasco Fernandes Ferreira
10/05 José Geraldo Ramos Braga
10/05 Neida Maria do Nascimento Silva
10/05 Raimunda de Brito Souza
10/05 Sebastiana Elenisi Geralda Ribeiro
11/05 Alice Gonzaga
11/05 Everton Antônio Teixeira
11/05 Geralda Vilaça de Faria
11/05 Irani Martins de Freitas
11/05 Maria Aparecida Santos Santana
11/05 Maria Aparecida Teixeira Bitencout
11/05 Santos Hipólito Júnior e Família
11/05 Simone Pereira de Souza
12/05 Elza de Fatima Diniz Oliveira
12/05 Eunice Nogueira Andrade
12/05 Gilson Rodrigues Benfi ca
12/05 Maria Tereza Pena de Souza
12/05 Mauricio da Conceição
12/05 Nilza Maria de S. Almeida
12/05 Warley Alexandre Mendes
13/05 Geralda de Magalhães Oliveira
13/05 Helena Gonçalves Santana de Oliveira
13/05 Maria da Conceição Xavier
13/05 Waldiva da Silva Domingos
14/05 Andreia Moreira da Silva Rodrigues
14/05 Cleusa Rodrigues
14/05 Geralda Judith Vieira
14/05 Maria Aparecida Costa Silva
15/05 Alexandre Ribeiro Pereira
15/05 Ana Pereira de Souza
15/05 Ivone de Almeida Campos Magalhães
15/05 Janaína e Souza Araújo
15/05 João Geraldo Rodrigues
15/05 Marcos Henrique Pereira
15/05 Ricieri Motter
16/05 Auxiliadora Rodrigues De Souza
16/05 Iracilda Bueno Rodrigues
16/05 Maria Rocha Morais
16/05 Maria Romilda de Paula
16/05 Walquíria Bezerra Carneiro
17/05 Alzira Pelli de Oliveira
17/05 Edvania Luiza de Resende
17/05 Geralda Silva Martins
17/05 Ivone Maria de Oliveira Goulart
17/05 Maria de Fatima Lopes Diniz
17/05 Maria Nair Guimarães Dinis
17/05 Sandra Maria dos Santos Silva
17/05 Thiago Ferreira Quirino
18/05 Antônio Carlos Rodrigues
18/05 Emilio Severino
18/05 Geane Jéssica Matoso
18/05 José Antônio Cardoso
18/05 Valmir Barbosa de Freitas Nogueira
18/05 Xisto Vieira da Cruz
19/05 Ailton Aparecido da Silva Oliveira
19/05 Neusa Barboza de Souza
19/05 Núbia Eva Ferreira Viana
19/05 Maria Margarete Rezende
19/05 Zilda Pinheiro Guerra
20/05 Edilze Maria

20/05 Eliete Rodrigues dos Santos
20/05 José Edgar Lemos de Queiroz
20/05 José Jurandir Aparecido Rodrigues
20/05 Leonardo Diniz Alves
20/05 Maria Auxiliadora Pereira
20/05 Roseli Maria Pereira Lima
21/05 Alideir Ferreira de Araújo
21/05 André Luiz de Moura Nunes
21/05 Antônio Fernandes Drumond
21/05 Lourdes Rocha do Carmo
21/05 Maria Aparecida Stiegert
21/05 Maria José Moreira Araújo
22/05 Aline Alves T. Marques
22/05 Altamiro Teixeira Santos
22/05 Antônio Ernesto Lopes
22/05 José Geraldo de Lima
22/05 José Maria Ottone
22/05 Maria de Fátima da Silva Oliveira
22/05 Maria Rosa da Silva
22/05 Noeme Araújo Barbosa
22/05 Wilton Marcelino da Costa
23/05 Alcione Mourthe Melo
23/05 Denise Angélica Borges de Oliveira
23/05 Geraldo Magela de Moura
23/05 Joaquim Reis Fonseca
23/05 Lizontina Perona
23/05 Márcia Maria de Fátima Silva
23/05 Maria do Carmo Farias Moraes
23/05 Norma Gonçalves Monteiro
23/05 Sandra das Graças Cazita
24/05 Auxiliadora Xavier dos Reis
24/05 Celso Moreira Soares
24/05 Geralda Leite Rodrigues
24/05 Helena Gomes Dias
24/05 Jurene Simone Felisbino Santos
24/05 Maria Amélia Vieira
24/05 Maria das Dores Silva Mendes
24/05 Zélia Pereira de Brito
25/05 Delmir Paim Paixão
25/05 João Urbano Cardoso
25/05 Joel Ribeiro Dos Santos
25/05 José Antônio Rodrigues Quirino
25/05 Kelly Aparecida Neves de Paulo
25/05 Mariana Lourenço Ferreira Archanto
25/05 Marilza Lopes da Silva
25/05 Raimunda Rodrigues Ottoni
25/05 Sandra dos Santos Martins
26/05 Maria Angélica Medeiros
26/05 Maria Madalena Silva Frutuoso
26/05 Maria Verônica Matias da Luz
27/05 Antônio Lopes Lobo
27/05 Claudenice de Almeida
27/05 Cleonice Maria de Miranda
27/05 Dalva Maria da Fonseca Soares
27/05 Francine Reis Correa da Silva
27/05 Iraci Gregório Vieira
27/05 Madalena das Graças Jeremias
27/05 Martiniano Joaquim da Costa
27/05 Natália de Brito Reis
27/05 Sebastiana das Graças Matos
28/05 Adriana Pereira Carvalho Tomaz
29/05 Flávia Bessa
29/05 Maria das Graças Motta Oliveira
29/05 Maria Madalena
29/05 Reginalda Ferreira Silva e Gilberto e Filhos
30/05 Antônio Gonçalves da Silva Neto
30/05 Conceição Teodoro de Paula Lisboa
30/05 Ivone da Silva Vieira
30/05 Willian da Silva
31/05 Allan Pereira Gontijo
31/05 Benedita Alves de Oliveira
31/05 Maria da Conceição Silva

Faça parte da Associação dos Devotos de São Geraldo. 
Envie um e-mail com seus dados para basilicasaogeraldo@hotmail.com
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Oração da Mãe
a São Geraldo

Glorioso São Geraldo, que 
viste em cada mulher a 
imagem de Maria, esposa 

e mãe de Deus, e quiseste que 
todas estivessem à altura de sua 
missão, e as auxiliaste com teu 
apostolado, abençoa-me e a to-
das as mães do mundo.

Faze-nos fortes para que pos-
samos manter unidas nossas fa-
mílias.

Socorre-nos na difícil tarefa 
de educar cristãmente os fi lhos.

Dá aos maridos a coragem da 
fé e do amor para que, com teu 
exemplo e confortados com teu 
auxílio, possamos ser instrumen-
tos de Jesus para tornar o mun-
do melhor e mais justo.

De modo especial, socorre-
-nos nas doenças, na dor e em 
todas as necessidades.

Dá-nos a força de aceitar 
tudo de modo cristão, para que 
possamos também nós ser ima-
gem de Jesus crucifi cado como 
tu o foste.

Dá a nossas famílias a alegria, 
a paz e o amor de Deus.
Amém!

Em todas as partes do 
mundo, São Geraldo é 
invocado sempre como o 

Padroeiro das mães que aguar-
dam poder abraçar o fruto de 
seu amor. O título foi conquis-
tado a partir dos grandes prodí-
gios que realizou em favor das 
mães que têm passado angús-
tias no período de gestação.

Estes milagres começaram a 
acontecer após a morte do san-
to, mas se manifestaram tam-
bém durante a sua vida. Duas 
vezes deixou seu lenço como 
sinal de sua intercessão junto de 
Deus: a uma jovem, futura mãe, 
e a uma senhora. Nas duas ve-
zes, os lenços foram portadores 
de salvação às mães e a seus 
fi lhos que estavam em perigo 

SÃO GERALDO,
PADROEIRO DAS MÃES

de morte.
Padre Tannoia, o primeiro bi-

ógrafo do santo, escreveu: “O 
Irmão Geraldo é protetor dos 
partos tão especial, que em 
Foggia (Itália) não há senhora 
que vá dar à luz que não tenha 
sua imagem e não invoque de-
votamente sua proteção”.

São fatos que se perdem 
dentre tantos prodígios que 
São Geraldo realizou e rea-
liza na vida de quem confi a a 
Deus suas necessidades, por 
intercessão deste Santo Ir-
mão Redentorista. Mostram a 
gentileza de um santo que se 
comovia com as lágrimas e o 
choro das crianças: erguia os 
olhos aos céus e realizava mi-
lagres.
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