


que estão retratadas no artigo deste mês do Frater Rodrigo. 
Com pesar, também destacamos o trabalho do Pe. 

Antônio Luiz de Oliveira, C.Ss.R, nosso querido Pe. Toni-
nho, à frente da Obra Social São Geraldo. Aos 54 anos, ele 
nos deixou no dia 19 de outubro, para continuar plantando 
suas sementes no terreno da eternidade. 

Mas o mês que passou também foi de festa em home-
nagem ao nosso São Geraldo. Os devotos, mais uma vez, 
foram os protagonistas de belas homenagens ao Santo 
Protetor das Mães. Obrigado a todos os voluntários, con-
frades e romeiros que demonstraram todo seu carinho e 
devoção ao nosso querido São Geraldo. 

Chegamos ao mês de novembro e os ares típicos do 
fim do ano já se fazem sentir em nosso dia a dia. 
Na correria do cotidiano, muitas vezes levantamos 

mais muros do que construímos pontes. Pe. Ivo fala um 
pouco sobre isso em seu artigo deste mês, que enfoca 
como a tecnologia vai nos tornando mais individualistas e 
estreitando nossos laços com o próximo, principalmente a 
televisão em nossas famílias.

Pe. Assis destaca a pobreza como o centro do Evange-
lho, lembrando como São Geraldo se sentia ao dedicar seu 
tempo aos pobres e doentes. Este cuidado com os mais 
necessitados também é lembrado em duas novas pinturas 
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Expediente:

E o fim do ano já sE faz prEsEntE...
Editorial
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Preocupa-se o Papa Francisco 
com o espírito de pobreza na 
Igreja e empenha-se ardente-

mente, convencendo a todos, para 
defender os pobres, injustiçados pe-
las estruturas sociais que favorecem 
os que já se apossaram dos bens da 
Terra, bens destinados a todos. Para o 
Papa, a originalidade de São Francis-
co de Assis está no colocar a pobreza 
no caminho do Evangelho, não como 
uma ideologia humana, mas o próprio 
núcleo do Evangelho. O Papa quer 
ver uma Igreja pobre, voltada para os 
pobres, motivada por um amor com-
passivo que deve se tornar o princí-
pio básico de vivência missionária do 
cristão. Em sua visita às Filipinas, ele 
afirmara: “Os pobres são o centro do 
Evangelho; se tirarmos os pobres do 
Evangelho, não poderemos entender 
plenamente a mensagem de Jesus”.

Acabo de ler um texto de Dom 
Romero, Arcebispo de San Salvador, 
defensor dos pobres, mártir pela cau-
sa dos pobres, um texto inspirado na 
mesma visão do Papa. Lembro algu-
mas frases: “O Mundo dos pobres é a 
chave para compreender a fé cristã”... 
Este encontro com os pobres é para 
lhes devolver sua dignidade e para 
lhes animar a que eles próprios se-
jam autores de seu próprio destino... 

Nossa Igreja não só se volta para os 
pobres, mas faz deles os destinatários 
privilegiados de sua missão... A pior 
ofensa a Deus, o pior dos secularis-
mos, é converter os filhos de Deus, os 
templos do Espirito Santo, o corpo de 
Cristo, em vítimas da opressão, em 
farrapos de opressão política... Os an-
tigos cristãos diziam: Gloria Dei Homo 
Vivens (a glória de Deus é o homem 
que vive)... Nós podemos concretizar 
isto hoje dizendo: Gloria Dei Pauper 
Vivens (a Gloria de Deus é o pobre 
que vive).

A vida de Dom Romero (beato) foi 
certamente uma das fontes onde o 
Papa Francisco bebeu sua espiritua-
lidade de pobre, ecoando João XXIII e 
o Vaticano II. É a grande corrente divi-
na–humana, radicada em Jesus, con-
duzida pelo Espirito Santo, que quer 
estabelecer na Terra o Reino de Deus 
(O Pai), fazendo justiça aos pobres in-
justiçados, pois Deus não pode Reinar 
sem lhes fazer justiça.

O teólogo Jon Sobrimo fala de um 
“Princípio Misericórdia”, apresentan-
do–o não como uma virtude a mais, 
mas como uma atitude radical de 
amor que deve inspirar a atuação do 
ser humano, em todos os setores da 
vida (família, trabalho, político, eco-
nomia, etc.), diante do sofrimento do 

“A Bíblia é o livro dos pobres, escrito para os pobres, dizendo 
para os pobres: chega de pobreza”(Dona Luzia - Itumbiara)

outro - O que pode ter levado o escri-
tor Antônio Carlos Villaça a exclamar: 
“Compaixão!!! Não será o segredo 
último da existência humana?” – O 
Reino é iniciativa de Deus em bene-
fício do homem, como revela Jesus, 
e começa com os pobres, não com 
os poderosos. Deus não pode Reinar 
sem lhes fazer justiça. E o homem 
não poderá viver sua filiação divina, 
unido a Cristo, pelo Espirito Santo, 
sem a fraternidade, e está privilegian-
do os irmãos pobres e sofredores. 
São Geraldo, intuindo tudo isto, na 
sua intimidade com Jesus, entrava 
em êxtase quando no meio dos po-
bres e doentes.

Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.

a pobrEza no
caminho do
EvangElho
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Nestes tempos em que a 
conscientização ecológica e 
o consumo responsável dos 

bens se fazem essenciais para se 
cortarem tragédias na Natureza, as 
emissoras de TV visam unicamente o 
seu lucro imediato e não medem as 
consequências disso.

Para que educação para a ecolo-
gia, se o que importa é alavancar as 
vendas dos propagandistas?: “Tro-
que de carro, troque de celular, beba 
cerveja vinte e quatro horas por dia, 
sete dias por semana... quem não 
consome, não existe!!!”

Chega a ser criminoso o que os 
manipuladores das massas e os co-
merciantes de coisas inúteis fazem. 
Enquanto a Família, as escolas e as 
comunidades cristãs se esforçam 
para formar cidadãs e cidadãos, a 
TV (e por que não, o celular!) fabrica 
consumidores/consumidoras!

construindo pontEs ou
lEvantando muros?

Na atualidade, a TV existe para 
anular o sujeito pensante, visando 
transformar a audiência na mesma 
massa sem capacidade de criticar e 
analisar a vida. O perfil do telespecta-
dor brasileiro é triste, iludido, massa 
desinformada, portanto, fácil de iludir. 
A maior parte não tem ideia do que 
está fazendo em frente à TV. No Bra-
sil, o nível mental dos viciados em TV 
é de nove anos! Nada melhor que a 
TV para preencher uma vida vazia e 
sem padrões morais firmes!

Temos pelo menos uma resposta, 
que nos vem de nosso Papa Fran-
cisco, quando diz: “A Família é a 
resposta, porque representa a célula 
de uma sociedade, que equilibra as 
dimensões pessoal e comunitária e 
que pode, ao mesmo tempo, ser o 
modelo de uma gestão sustentável  
dos bens e dos recursos da Cria-
ção!” (OR 01/10 pg.24).

“Deus sempre deseja construir pontes; 
somos nós que levantamos muros.

E os muros desabam sempre!” (Francisco)

obsErvaçõEs finais:
1) Você sabia que o Papa Francisco 

não vê TV?
2) Antes de ligar sua TV, ligue seu 

“desconfiômetro” (um aparelhinho 
instalado profundamente dentro 
de todos nós!)

3) Construa pontes!

Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.



5A caminho com São Geraldo 5A caminho com São Geraldo

a boa sEmEntE chamada             
antônio luiz dE olivEira

Desde pequeno, no lugarejo 
de Valo Fundo (Monjolos-
-MG), demostrava seu 

imenso amor pelo próximo e trazia 
dentro de si a certeza de que sua 
missão nessa vida seria servir aos 
que mais precisassem dele. Então, 
sonhava ser padre e assim o fez.

O jovem Toninho, certo de que 
servir a Deus era a sua alegria, 
se fez servo na busca de conhe-
cimento da palavra de Deus e de 
conhecimentos para melhor assim 
o fazer. Formou-se Padre, Sacer-
dote, contribuiu para a formação 
de muitos outros jovens que como 
ele sentiam o chamado de Deus 
e evangelizou por muitos locais e 
lugares da nossa Província do Rio.

Homem de visão, fez-se ad-
ministrador e por longos 15 anos 
foi secretário administrativo da 
Província, onde mesmo envolto 
em números e afazeres adminis-
trativos nunca deixou de lado sua 
missão de ser Boa Semente, ser-
vindo a Deus. Fez do seu trabalho 
burocrático uma forma de levar, 
através das Obras Sociais, muitas 
reavivadas por força de sua gran-
de vontade, sua ajuda a quem 
necessitasse de um local de espe-
rança, acolhimento, fortalecimento 
e promoção social. 

Tive a graça dada por Deus 
de poder conviver, sonhar ,viver 
e aprender o amor pelos neces-
sitados de acesso que Antônio, 
(Como assim o chamava por pe-
dido dele, porque Toninho foi lhe 
dado como apelido no Seminário 
e pegou e às vezes ser chama-
do de Antônio por mim lhe trazia 
a recordação de sua mãezinha 
Idalina, que o chamava com voz 
forte e empostada como a minha.) 
tanto buscava estar no trabalho 

de reavivar a Obra  Social São 
Geraldo em Curvelo (MG). Como 
um homem corajoso e empreen-
dedor que sempre foi, me desa-
fiou a junto dele tocar essa Obra 
Social Redentorista pautado nos 
ensinamentos de São Geraldo, e 
eu mesmo com medo do novo e 
devota fervorosa de Geraldo, sem 
pestanejar, disse “sim”.

Foram anos de convivência, 
aprendizado, entreveros, mas 
sempre juntos no nosso ideal de 
realizar o seu sonho de ver crian-
ça, jovens, adultos, adolescentes, 
deficientes e idosos tendo acesso 
ao que lhes fora negado.

Antônio Luiz de Oliveira nos 
deu aqui na Obra Social, através 
dos seus ensinamentos, gestos e 
ações, não só um local de trabalho 
que realiza a política de assistência 
social, mas nos acolheu como um 
pai, um irmão mais velho, um ami-
go com quem mesmo que a dis-
tância nos afastasse fisicamente, 
sabia o que se passava conosco 

somente pelo nosso “oi” ao aten-
der uma ligação.

Feliz de nós, que pudemos 
conviver e desfrutar do amor de 
Antônio por nós, feliz de quem 
pode tê-lo como AMIGO, PADRE 
e IRMÃO.

Agora, a Boa Semente foi olhar 
por nós do Céu. 

Geralda Luciene dos Santos 
Coordenadora

Obra Social São Geraldo

No dia 19 de outubro, aos 54 
anos, Pe. Antônio Luiz de Oliveira, 
C.Ss.R., partiu para a eternidade. 

Faleceu aos 54 anos, vítima de ataque 
cardíaco, na cidade de Coronel 

Fabriciano (MG), onde atualmente 
era diretor da Rádio Educadora, 

pertencente à Província Redentorista 
MG-RJ-ES.



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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Entre os dias 15 e 18 de outubro, 
tivemos a alegria de realizar o 
Tríduo e Festa de São Geraldo 

2015. Mais uma vez, os romeiros e 
devotos do Santo Irmão Redentorista 
foram protagonistas de dias que fica-
rão na memória agradecida de todos 

tríduo E fEsta dE 
são gEraldo 2015

modElo dE vida cristã
os que participaram desta festa, que, 
com certeza, também não seria pos-
sível sem a contribuição dos volun-
tários e dos confrades redentoristas. 

Este ano, o Reitor da Comunida-
de Redentorista de Santo Afonso, no 
Rio de Janeiro, Padre Maikel Dalbem, 
C.Ss.R.foi o animador da festa, des-
tacando o tema São Geraldo e a vida 
cristã. A novidade ficou por conta da 
realização da 1ª Romaria da Renova-
ção Carismática à Basílica, no dia 17 
de outubro. 

O Tríduo teve início no dia 15 de 
outubro. Os professores foram os 
homenageados neste primeiro dia. 
À noite, após a Missa presidida pelo 
Superior Provincial, Padre Américo de 
Oliveira, C.Ss.R,  a Banda Omnis agi-
tou as barraquinhas de São Geraldo. 

Na sexta-feira, 16 de outubro, o 
Reitor da Basílica, Padre Paulo Ro-
berto Gonçalves, C.Ss.R., presidiu 
a Missa na Praça, falando sobre o 
tema “Meu Senhor e meu Deus”. Nas 
barraquinhas, a animação ficou por 
conta do compositor e violeiro Chi-
co Lobo, numa noite regada a muito 
vatapá.

No sábado, além da 1ª Romaria 
da RCC, o dia foi dedicado às crian-
ças. À tarde, as crianças fizeram a 
festa com o mascote Geraldinho e a 
dupla Flajola e Mariola. Padre Maikel 
presidiu a Celebração Eucarística na 
Praça, seguida de um belo show das 
bandas Sinal de Paz, da Comunidade 
Shalom, e Beracá, de Pirapora (MG).

Era madrugada de domingo e 
os romeiros já começavam a chegar 



“A famíl ia abre à sociedade inteira uma perspectiva muito 
mais humana: abre os olhos dos f i lhos para a vida — e não 

apenas a vista, mas também todos os outros sentidos — 
representando uma visão da relação humana edif icada sobre 

a l ivre al iança de amor. A famíl ia introduz na necessidade de 
vínculos de f idel idade, s inceridade, confiança, cooperação e 
respeito; encoraja a programar um mundo habitável e a crer 
nos relacionamentos de confiança, até em condições dif íceis; 

ensina a honrar a palavra dada, o respeito pelas pessoas na sua 
individualidade, a parti lha dos l imites pessoais e dos outros. ”.
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      Graça
Alcançada

Meu nome é Danuze. No dia 
30 de setembro de 2013, meu filho, 
João Emanuel, foi diagnosticado 
com leucemia. No primeiro dia de 
sua internação ganhamos uma ima-
gem de São Geraldo. Desde então 
começamos a pedir sua intercessão 
pela cura do João Emanuel. 

Um dia, ainda internado, estava 
rezando a Oração do Anjo da Guar-
da para ele dormir, quando João 
Emanuel, com apenas 3 anos, me 
pediu: “Mamãe, vamos rezar para 
São Geraldo.”

Rezamos e ele dormiu. Mais 
tarde, falando com minha mãe por 
telefone, comentei com ela o fato. 
Emocionada, me contou que tinha 
acabado de colocar uma vela para 
queimar em honra a São Geraldo, 
pois era o dia do santo: 16 de ou-
tubro. 

Hoje, 04/10/2015, viemos agra-
decer a São Geraldo pela graça al-
cançada. 

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

para celebrar a Festa de seu Santo 
Padroeiro. Às 15h, aconteceu a Mis-
sa Solene, seguida de Procissão pe-
las ruas de Curvelo. Agradecendo ou 
fazendo seus pedidos, os devotos já 

deixam saudade no coração de to-
dos aqueles que participaram de 
mais esta festa dedicada ao nosso 
Santo Protetor das Mães. 

rogai

por nós,
são gEraldo! 



Papa Francisco
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Estamos refletindo sobre as 
pinturas que retratam diver-
sos episódios da vida de São 

Geraldo e que adornam a sua Ba-
sílica em Curvelo (MG). Cada ico-
nografia é um convite a adentrar 
nesta história de santidade, para 
que também nós, mediante a nos-
sa abertura ao mistério de Deus, 
possamos responder e realizar 
a nossa vocação à santidade, tal 
como nosso Santo Irmão viveu e 
testemunhou. Um dos traços ca-
racterísticos que se pode extrair da 
biografia e da espiritualidade geral-
dina é o da sua caridade e solida-
riedade em favor dos últimos. Cha-
mamos essa caridade de “criativa”, 
pois, nos diversos acontecimen-
tos, Geraldo soube oferecer res-
postas originais e concretas, fruto 
da sua espontaneidade e da sua 
experiência de fé, para sanar as 
necessidades dos mais pobres.

Esta caridade criativa se ma-
nifestou em muitas situações na 
vida de São Geraldo. Na Basílica, 
existem duas pinturas que evocam 

esta dimensão tão fundamental: 
trata-se do milagre do pão multi-
plicado e do encontro de Geraldo 
com um aventureiro pelo caminho. 
Por essas duas representações, 
podemos notar que nada escapa-
va ao seu cuidado e a sua solida-
riedade para com o próximo; em 
qualquer circunstância, seja ma-
terial ou espiritual, nosso Irmão se 
empenhava e se desdobrava para 
aliviar o sofrimento dos abandona-
dos de seu tempo. Sobre o primeiro 
acontecimento, conta-se que Ge-
raldo bateu “à porta de uma senho-
ra muito pobre; pediu pão, mas a 
mulher alegou sua extrema pobre-
za, dizendo que não tinha para si 
nem mais uma fatia. A pobre mu-
lher possuía apenas um pouco de 
farinha que acabava de chegar do 
moinho. Geraldo mostrou-se ad-
mirado com a desculpa da mulher. 
‘Como’ – exclamou – ‘não tendes 
nada! Então a vossa caixa não está 
cheia de pães?’ – ‘Está vazia, não 
há nenhum pedaço dentro’ – repli-
cou a mulher, e para convencê-lo, 

conduziu-o até o lugar do depósito 
e mandou-o abri-la. Geraldo o fez 
e, ó prodígio, havia pão em grande 
abundância”. 

Sobre o fato retratado na se-
gunda pintura, conta um hagiógra-
fo que “um dia em que voltava de 
uma viagem, encontrou Geraldo, 
a pouca distância de Deliceto, um 
aventureiro, que vendo o estado 
em que se encontravam o capo-
te, a batina e o chapéu do Irmão, 
tomou-o por feiticeiro, dizendo-
-lhe: ‘Se procuras algum tesouro, 
aqui estou eu pronto a ajudá-lo, e 
acompanhá-lo’. Perguntou-lhe Ge-
raldo: ‘És homem de coragem?...’ 
‘Ah! – Então não sabes quem sou 
eu!?... Pois eu lhe digo’, respondeu 
o aventureiro, e começou logo a 
contar-lhe sobre a sua triste vida. 
Acrescentando que já havia muitos 
anos vivia afastado dos sacramen-
tos. ‘Pois bem’, disse Geraldo, ‘vou 
arranjar-lhe um tesouro. Foi até 
muito feliz para mim este encontro, 
pois o tesouro já está descoberto’. 
Entraram ambos sob um arvoredo 

Caridade criativa
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que bordejava o caminho e, che-
gando ao sítio mais frondoso, Ge-
raldo pousa misteriosamente seu 
capote no chão e ordena ao aven-
tureiro pôr-se de joelhos e de mãos 
postas. Diz-lhe: ‘Prometi-lhe um te-
souro, vou cumprir minha palavra’. 
Mostrou-lhe, então, um crucifixo, 
dizendo: ‘Eis o tesouro que perdeu 
há tantos anos’. Então, pondo-se 
a descrever-lhe o triste estado de 
sua pobre alma, exortou-o a voltar 
para Deus. O pecador, tocado pela 
graça, começa a chorar e agrade-
ce a Deus ter-lhe feito encontrar um 
Santo, e vai descarregar a carga de 
seus pecados aos pés de um con-
fessor [...]”.  

Nesses dois relatos podemos 
notar como se expressa de modo 
extraordinário a caridade criativa 
de Geraldo, no cuidado e atenção 
às misérias do próximo, sejam elas 
espirituais ou materiais. Movido por 
uma profunda sensibilidade pela 
dor do outro que sofre, São Geraldo 
se adianta, antes mesmo que lhe 
peçam ajuda. Inspirado pelo amor 
de Deus, que o levava a uma comu-
nhão sempre maior e mais profun-
da com o outro, conta sempre com 
a ajuda da graça de Deus, capaz de 
fazer crescer em nós o dom da ca-
ridade, que permite reconhecermos 
na precária situação humana o “mi-
lagre” da generosidade. 

A raiz da caridade criativa de 
Geraldo não pode ser explicada so-
mente pelo fato de ter nascido numa 
família pobre, numa região que sofria 
com a penúria e extrema pobreza, e 
que desde cedo precisou trabalhar 
duro para garantir seu sustento e 
dos seus, mas sua raiz é mais pro-
funda, pois está fundamentada na 
clara convicção evangélica de que 
é impossível separar o amor a Deus 

e o amor aos irmãos. Nasce da sua 
união profunda com o seu “caro 
Deus” e percepção profunda da rea-
lidade da encarnação de Jesus, que 
veio ao encontro do homem e viveu 
concretamente a vulnerabilidade e 
os sofrimentos das situações huma-
nas. “A solidariedade com os pobres 
é, contudo, em Geraldo, sobretudo, 
fidelidade ao Redentor e às suas op-
ções de partilha conosco”. 

Diante disso, podemos dizer 
que São Geraldo nos ensina o 
exercício da solidariedade e ca-
ridade inventiva e criativa com 
todos os necessitados. Contem-
plando seu exemplo, urge em nós 
uma necessidade profunda de nos 
encarnar na realidade sofrida de 
nossos irmãos e oferecer uma res-
posta de ajuda que seja realmente 
efetiva e gratuita. Esse é um traço 
fundamental de sua espiritualida-
de, sempre atual. A fé cristã preci-
sa expressar-se em gestos concre-
tos, em obras de amor e serviço ao 
próximo. Somente assim, daremos 
autêntico testemunho do Evange-
lho e não nos perderemos no mun-

do da indiferença e do egoísmo.

1 ALMEIDA, Dalton Barros; 
MELO, Paulo Pereira de; VIEIRA, 
Brás Delfino. São Geraldo Maje-
la na Basílica de Curvelo: álbum 
ilustrado com textos biográficos 
e lições de vida. Curvelo: Editora 
Santo Afonso, 1982, p. 11.

2 Idem, p.20

Fr. Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.
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Mês das Crianças,
Mês da alegria

Outubro é um dos meses do 
ano mais esperados pelas 
crianças da Obra Social 

São Geraldo, é o mês em que as 
brincadeiras se intensificam, os 
olhares se abrilhantam e a alegria 
colore cada sorriso, cada gesto e 
todo lugar.
Outubro foi marcado pelas alegrias 
das inúmeras brincadeiras de roda, 
cantigas e jogos de recreação, que 
foram reavivados dos mais áureos 
tempos para mostrar as crianças 
do Projeto Construir o Amanhã 
que o importante para elas nesta 
fase da vida são as brincadeiras, a 
ludicidade, as danças e a inocên-
cia de ser criança.
Foram momentos repletos de des-
cobertas, tanto das crianças como 
das educadoras sociais, que des-
cobriram através das atividades 
lúdicas do passado uma forma de 
despertar sentimentos e sensa-
ções que muitas de nossas crian-
ças não conheciam.

A semana foi marcada pela alegria 
gostosa dos sabores, de comidas 
que fazem a alegria da criançada, 
o cardápio foi voltado para atender 
as vontades de nossos pequeni-
nos com cachorro-quente, picolé, 
balas, pirulitos, refrigerantes, bolo, 
etc.
São pequenos gestos de carinho 
que fazem com que o dia a dia de 
nossas crianças seja realmente vi-
vido de forma a proporcionar a elas 
uma infância feliz!!!

“sErEi pobrE Em fazEr a 
minha vontadE, E rico 

Em buscar a tua.”

Geralda Luciene dos Santos 
Coordenadora - Obra Social São 

Geraldo
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