EDITORIAL

“FAÇAM-NA CONHECIDA NO MUNDO INTEIRO”

E

ste foi o pedido feito pelo Papa Pio IX à Congregação do Santíssimo Redentor em 26 de abril
de 1866, ao confiar o ícone de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro aos Missionários Redentoristas.
Passados 150 anos, a devoção à Mãe do Perpétuo
Socorro está espalhada pelas casas e comunidades
da Congregação ao redor do mundo, entre elas a
Basílica de São Geraldo, em Curvelo, onde, todos os
sábados, acontece a Novena Perpétua em honra a
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cuja festa é celebrada no dia 27 de junho.
Gostaríamos de agradecer a todas as pessoas que
contribuíram para o sucesso de mais um Encontro de
Geraldos e Geraldas, que reuniu tantos devotos aos
pés do nosso querido Santo Irmão Redentorista no
dia 15 de maio. Além de mostrar como foi este belo
momento, nosso Informativo deste mês também traz
uma reflexão de Padre Assis sobre o amor ao próximo. Padre Ivo destaca o trabalho na Igreja no cam-

po da saúde, principalmente por meio da Pastoral da
Criança. O Frater Rodrigo destaca a Parábola do Filho
Pródigo, para exemplificar a misericórdia do Pai, sempre pronto a nos acolher.
Você poderá conferir ainda como foi a posse do
nosso novo Arcebispo de Diamantina, Dom Darci
José Nicioli, no dia 22 de maio, quando sacerdotes,
leigos e religiosos de toda a região se reuniram para
dar as boas-vindas ao novo pastor.
Aqui na Basílica também já estão em pleno vapor os preparativos para mais uma Romaria do Terço
dos Homens, que acontecerá no dia 19 de junho. Esperamos seu grupo para celebrar a devoção à Mãe
de Deus aos pés de São Geraldo. Você também está
convidado para o Arraiá de nossa Basílica, nos dias
24 e 25 de junho. E as atividades não param... Vem aí
mais uma edição da Oitava de São Geraldo, entre os
dias 27 de agosto e 4 de setembro. Contamos com
sua presença!
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"A GRANDE REVOLUÇÃO RELIGIOSA LEVADA A CABO POR JESUS CONSISTE EM TER ABERTO
AOS SERES HUMANOS OUTRA VIA DE ACESSO A DEUS, DIFERENTE DA VIA DO SAGRADO, A VIA
PROFANA DA RELAÇÃO COM O PRÓXIMO, A RELAÇÃO VIVIDA COMO SERVIÇO AO PRÓXIMO."
(JOSEPH MOINGI)

O MANDAMENTO REVOLUCIONÁRIO

A

cena: Jesus despedindo-se
de seus amigos discípulos,
num ambiente de amizade
e emoção; a palavrinha “filhinhos” o
transpira. “Jesus lhes dá o seu mandamento”: “Eu vos dou um novo
mandamento: que vos ameis uns aos
outros, assim como eu vos amei”. O
modo de amar nos é dado: como eu
vos amei. Ele coloca-se a serviço da
salvação da humanidade, dando sua
vida para a implantação do Reino do
Pai na terra. Jesus acrescenta que
este mandamento distinguirá os seus
discípulos. O discípulo é aquele que
se coloca a serviço de seus irmãos,
vivendo em comunhão de vida e trabalhando com eles pelo Reino do Pai,
no amor mais abrangente que beneficia a todos.
Dando-nos o seu mandamento,
Jesus está dando o caminho universal da salvação. “É um caminho novo,
que podemos qualificar “de “Revolucionário”. Revolucionário, pois não é
a via religiosa, mas a via profana de
relação de amor ao próximo, uma relação vivida no amor serviçal.
“Dando-nos o mandamento do
amor mútuo, Jesus está dando-nos
“o” Caminho Universal de acesso ao
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Pai”: Jesus o confirma com a sua parábola de juízo final.
A cena: um ambiente de vitória,
glória, recompensa, o Filho do homem (o Filho de Deus encarnado)
ressuscitado, glorificado, rodeado
dos habitantes celestiais e de todas
as raças humanas, convoca os que
formam fiéis ao mandamento de
amor. Vinde, benditos de meu Pai,
receber em herança o Reino que vos
está preparado desde a criação do
mundo. Eu estava com fome e me
destes de comer, estava com sede e
me destes de beber, estava nu e me
vestistes, estava na prisão e fostes
me ver, estava doente e fostes me
visitar. Os justos admirados: Senhor!
Quando foi que isto aconteceu?
A resposta de Jesus vai nos mostrar a sublimidade do seu mandamento do amor mútuo: “Na verdade
nos digo que cada vez que fizestes
isto ao menor de meus irmãos foi a
mim que o fizestes”.
Depois, Jesus vai mostrar aos
infiéis ao mandamento do amor mútuo, o motivo de sua reprovação: o
desprezo, a indiferença, a falta de misericórdia diante do sofrimento dos
irmãos, com quem Ele se identifica.

Deus, revelado em Jesus, é Amor
gratuito: a criação, a encarnação, a
redenção, a ressurreição, o reino, a
vida eterna são dons de seu amor. A
vida de Jesus foi uma constante doação de amor à humanidade que ele
veio salvar, tornando-se irmão nosso.
Este amor é vivido pelos discípulos
fiéis, em comunhão de vida com os
irmãos, privilegiando os pobres e
sofredores, e num amor mais abrangente, construindo com eles o Reino
do Pai: o mundo justo, fraterno, feliz,
sem marginalização, o mundo que
Jesus que oferecer ao Pai.
Pe. Jesu Assis, C.SS.R.

3

SAÚDE ALTERNATIVA
T

emos um Projeto missionário, no qual escrevemos algo sobre a saúde
alternativa.
Ou seja, nossa saúde não
pode depender somente de medicamentos, receitas, consultas
etc... O dia a dia de vida, nossa
alimentação nos garantem um
viver saudável. Tempos atrás,
escrevíamos em um de nossos
documentos de trabalho pastoral, chamado Projeto Pastoral Missionário: ”Nós afirmamos
uma correspondência entre
DEUS e a VIDA, como no-lo
mostram as Sagradas Escrituras. O Deus revelado em Jesus
Cristo é um Deus vivente e fonte
de vida, Criador(Gênesis). A Vida
é um dom gratuito e supremo.”
Cada vez bate mais forte a
urgência de um socorro eficaz
e imediato saúde do Povo, em
cada lugar de seu jeito, conforme a situação.
Um trabalho pela saúde, que
o Brasil assumiu anos atrás, é
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a Pastoral da Criança, nascida
no Sul do Brasil do coração e
da iniciativa de D..ra Zilda Arns,
pediatra de Curitiba. Ela, por
sua vez, a estendeu por todo
o Brasil, animando, convocando pessoas de boa vontade, de
criatividade, para que a coisa
acontecesse.
Ela vem sendo esquecida,
em muitos lugares, sendo que
temos no Brasil a Pastoral da
Criança, como já se disse acima!
Esta Pastoral privilegia a saúde da Criança e da Mãe, sobretudo, de variadas maneiras:
visitas, controle do peso, nutrição alternativa etc. Com isso se
aprende a tratar de si e dos outros, de maneira simples e natural, sem excesso de preocupação com gastos.
Mas, ela supõe também um
bom número e agentes de saúde! E a pessoa, ou família atendida, se transforma ela mesma,
num/a trabalhador/a desta área,
a partir da sua casa.

Tal trabalho deverá refletir,
pois, a graça comunitária, a Vida
Comunitária, que se readquiriu
junto aos outros, um ensaio pra
um mundo novo, onde verdadeiramente, a Vida seja plena para
todos, vivida solidariamente.
Cria-se, com isso, um ambiente novo, calmo, que deixa boa
recordação, que valoriza as sabenças populares nestas área
específica da Saúde e da Vida!
Experimente e verá que surgirá um Mundo Novo!
P.e Ivo, C.SS.R.
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Encontro reúne

Geraldos e Geraldas

N

o dia 15 de maio, os
“xarás” de São Geraldo
celebraram a vida na
Basílica dedicada ao Santo Irmão Redentorista. O Encontro
de Geraldos e Geraldas chegou à sua oitava edição e já
se tornou tradição no mês de
maio.

Graça

Alcançada

A programação começou
com a Celebração Eucarística
às 11h, presidida pelo Reitor
da Basílica de São Geraldo,
Padre Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R. Na bagagem dos
devotos, agradecimentos e pedidos ao Santo Redentorista.
Após a Missa, aconteceu

um almoço de confraternização
na Obra Social São Geraldo,
localizada atrás da Basílica. Os
participantes puderam se conhecer e revelar um pouco da
devoção ao Santo que trazem
no nome, devoção esta, muitas
vezes, herdada dos pais e dos
avós.
O dinheiro arrecadado com
o almoço foi revertido para as
obras de restauração da Basílica de São Geraldo, que continuam a pleno vapor.
Nossos agradecimentos a
todos os homônimos de São
Geraldo que estiveram conosco neste dia e também a todos
os voluntários que contribuíram
para o encontro e o almoço de
confraternização.

Em 1992, quando minha filha nasceu, ela teve displasia broncopulmonar e ficou sete dias internada. Os médicos já não estavam achando
mais veias para aplicar os medicamentos. Um médico chegou até mim
e disse: “vamos tentar mais uma vez, se não achar teremos que raspar
a cabeça dela para ver se achamos”. Chorei muito pensando na tamanha dor que ela sentiria Foi então que peguei com São Geraldo e pedi
que naquele momento ele mostrasse aos médicos uma veia. Na hora o
médico me chamou e disse que tinha conseguido encontrar. Foi uma
bênção muito grande. Desde então até os 20 anos, levei minha filha
vestida de São Geraldo até a igreja em Curvelo e deixava a roupa lá para
que outros devotos pudessem usar. Todos os anos que posso, continuo
indo até a Basílica.
Obrigada São Geraldo!
Maria Valéria de Freitas Maciel, de Sete Lagoas/MG

Se você teve uma graça alcançada por intermédio de São Geraldo,
escreva para a gente: www.basilicasaogeraldo.org.br
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O AMOR

DESCONCERTANTE

DE

“M

isericordiosos como
o Pai” é o lema do
Ano Santo da Misericórdia, aberto pelo Papa Francisco no dia 08 de dezembro de
2015, solenidade da Imaculada
Conceição, e que se estenderá
até a solenidade litúrgica de Je-
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DEUS

sus Cristo, Rei do Universo, 20
de novembro de 2016. De acordo
com as palavras do próprio Papa
Francisco, este Ano Santo “é um
tempo favorável para todos nós,
para que contemplando a Divina
Misericórdia, que supera todo limite humano e resplandece sobre

a obscuridade do pecado, possamos nos tornar testemunhas mais
confiantes e eficazes”. Trata-se de
um convite para que todos os fiéis
se abram a experiência da misericórdia divina (cf. Mt 11,28s.), “perfeição da essência divina”1, que
toca a nossa fraqueza humana,
salvando-a, e tornando-nos testemunhas da proximidade misericordiosa do Pai.
Jesus, através de seus gestos
e palavras, nos revela que o rosto
de Deus é misericórdia. E mais,
“Jesus não Se limita a anunciar
a mensagem de misericórdia do
Pai – também a vive” (Mc 1,41; Lc
7,13; Mt 15,32). No evangelho de
Lucas, encontramos talvez, a mais
profunda formulação da mensagem da misericórdia do Pai. Em
Lc 15,11-32, encontramos a narrativa evangélica comumente conhecida como a “parábola do filho
pródigo”, no entanto, a figura de
destaque desta parábola não é
a do filho rebelde, mas a do pai.
Seria melhor chamá-la, então, de
“parábola do Pai Misericordioso”, pois nela somos convidados
a reconhecer o amor e o perdão
incondicionais do pai, figura do
amor do próprio Deus que não
cessa de correr ao encontro de
seus filhos perdidos, oferecendo-lhes o seu perdão e sua misericórdia.
Como sabemos, a primeira
parte da parábola descreve a atitude do filho mais novo, que resolve separar-se do pai para ser
autônomo, para isso pede-lhe a
herança, envolve-se numa vida de
esbanjamento e devassidão, que
o levaram a uma situação extrema
e degradante. Nesse momento

A caminho com São Geraldo

de absoluta miséria e humilhação,
começa o processo de retorno
do filho à casa paterna. Ao ver de
longe o filho, o pai se compadece,
corre ao seu encontro, o abraça
e cobre de beijos (cf. Lc 15,20),
superando todas as expectativas
humanas. O filho espera tornar-se
um empregado do pai, mas este
é acolhido novamente, recebe túnica nova, anel e sandálias. O pai
restaura a sua dignidade de filho,
de ser humano. Encontramos
aqui, a revelação de amor desconcertante, que desafia nossa
lógica humana, pois o pai subverte os costumes vigentes em nome
de sua bondade: “A misericórdia
do pai ultrapassa toda a medida
esperada. Não se orienta pela justa distribuição de bens materiais,
mas sim pela dignidade filial. É
esse o critério do amor”2.
Quanto ao filho mais velho, incapaz de acolher a bondade do
pai e de perdoar, revela profundamente nossas atitudes e pensamentos, porque representa a nossa pequenez, marcada pela raiva
e pelo ciúme, que não nos permite
aceitar que Deus pode agir assim,
gratuitamente, sem pedir nada em
troca. De acordo com o filho mais
velho, o pai comete um erro atrás
do outro, pois é ele quem deveria levar a maior parte da herança,
já que o serve há tantos anos; e
ainda, o pai não deveria ter feito
o que fez, já que o filho mais novo
acaba na mais completa miséria
por levar uma vida libertina e dissoluta. Em outras palavras, o filho
mais velho, assim como nós, não
pode suportar que a misericórdia
possa ultrapassar tamanha medida. Nesta parábola, se conta a
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nossa própria história, pois somos
ao mesmo tempo, filhos transviados e mesquinhos, necessitados
de conversão para que possamos
redescobrir o rosto misericordioso
e desconcertante de Deus Pai.
“Sede misericordiosos, como o
vosso Pai é misericordioso ” (Lc 6,
36). Esta obra-prima do Evangelho
de Lucas nos convida a entrarmos
na dinâmica do amor desarmado
de Deus e participarmos de sua
alegria, assumindo um estilo de
vida que nos permita sermos reflexo do amor misericordioso e subversivo de Deus para com nossos
irmãos. Só “misericórdia de Deus
leva o ser humano a ‘regressar a
verdade acerca de si mesmo’”.3
Desta forma, viveremos uma nova
lógica, cujo horizonte é o próprio
amor sem limites de Deus por nós.
1
KASPER, Walter. A misericórdia: condição
fundamental do Evangelho e chave da
vida cristã [tradução: Beatriz Luiz Gomes].
2.ed. São Paulo: Edições Loyola; Portugal:
Princípia Editora, 2005, p. 90,
2
Idem, p. 92.
3
Ibidem, p. 92.

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

Oração por um
doente querido

S

ão Geraldo, quanto mais
medito em vossa vida, tanto
mais penso em Jesus. Como todos levavam os doentes a Cristo, assim os levavam a vós.
E ninguém voltava desconsolado, pois vosso coração misericordioso se espelhava no de
Jesus. Vós vos transformastes
em sentinela de Jesus Cristo. E
ainda hoje é assim. O amor infinito de Deus para conosco faz
com que milhares e milhares se
dirijam a vós, no intuito de alcançar não só favores espirituais,
mas também cura e saúde para
seus caros enfermos.
São Geraldo, o Espírito de
Deus me inspira a recorrer a vós
em favor desse doente querido.
(Nomear aqui o enfermo ou os
enfermos para os quais você deseja interceder: pai, mãe, irmão,
irmã, filho, filha, amigo, amiga...)
Recomendo-os a vós, do
fundo do coração, para se manifestar em nosso auxílio a glória
de Deus.
Santíssima Trindade, em cujo
nome Geraldo distribuía favores,
atendei a meus pedidos em favor
do querido enfermo, e seja-vos
dada honra e glória por todos os
séculos dos séculos. Amém.
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Fotos: Arquidiocese de Diamantina

NOVO ARCEBISPO DE

DIAMANTINA TOMA POSSE

A

Arquidiocese de Diamantina, da qual faz parte a
Basílica de São Geraldo,
acolheu no dia 22 de maio, Solenidade da Santíssima Trindade,
o seu novo Arcebispo, Dom Darci José Nicioli. Centenas de fiéis
saudaram o novo arcebispo durante a celebração de posse que

aconteceu na Praça da Catedral
Metropolitana de Diamantina.
Em sua homilia de início de ministério, Dom Darci falou do amor,
da misericórdia de Deus e das
convicções que orientação sua
ação pastoral na centenária Arquidiocese de Diamantina:
“Se Deus é amor, misericórdia

infinita, então toda pessoa e todas
as criaturas merecem ser respeitadas em sua dignidade. Nenhuma forma de vida, o homem ou
mulher pode ser considerado indigno de existir, pois toda manifestação de vida é reflexo da sabedoria de Deus. Ainda que seja
uma vida pequenina e severina é

Palavras de

Sabedoria

do Papa Francisco
8
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vida e precisa ser respeitada em
sua dignidade. Essas são convicções que motivam o meu coração
de pastor e, lhes digo, convicções
que orientarão o conteúdo programático do ministério pastoral que
hoje inicio nesta histórica e mais
que centenária Igreja particular de
Diamantina”, afirmou.
O Arcebispo destacou que é
dever do bispo pastor é ajudar a
Igreja local a encarnar o Evangelho no coração de seu povo também salientou o significado de iniciar seu ministério em Diamantina
na Solenidade de Santíssima Trindade. “Temos a garantia de que a
Igreja é obra de Deus e, portanto
não estamos sozinhos. A Trindade
Santa age na Igreja e no mundo.
O Pai envia seu Filho com a mis-

são de restaurar o que se perdeu.
Por sua vez, o Filho nos mostra o
rosto compassivo e misericordioso do Pai. Agora, em nosso tempo, somos possuídos pelo Espírito
que continua agindo em nós sua
Igreja”, ressaltou.
O Núncio Apostólico no Brasil,
Dom Giovanni d’Aniello parabenizou Dom Darci Nicioli e agradeceu
Dom João Bosco Oliver de Faria
pelos anos de dedicação e trabalho a Arquidiocese de Diamantina.
Criada em 1854, a Arquidiocese de Diamantina está entre as
12 primeiras dioceses do Brasil e
se tornou arquidiocese em 1917
Com uma extensão linear de quase 800 quilômetros, é composta
por 55 paróquias espalhadas em
34 municípios.

A nomeação de Dom Darci
para a Arcebispo de Diamantina
aconteceu no dia 9 de março deste ano, quando o Papa Francisco
acolheu a renúncia de Dom João
Bosco Oliver de Faria. Dom Darci
Nicioli é o nono bispo e oitavo arcebispo de Diamantina.
Fonte: www.a12.com

“Jesus nos convida a sermos seus discípulos, mas, para sê-lo, devemos nos
deixar atrair pelo Pai em direção a Ele. E a oração humilde do filho, que
podemos fazer é: ‘Pai, atrai-me para Jesus; Pai, faz-me conhecer Jesus’, e o
Pai enviará o Espírito para nos abrir o coração e nos levar até Jesus. Um cristão
que não se deixa atrair pelo Pai, para Jesus, é um cristão que vive em condição
de órfão; e nós temos um Pai, não somos órfãos.”
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Devotos aniversariantes do mês de junho
01/06 Daniela Correa Soares
01/06 Heldair Pereira Mariz
01/06 Rosália dos Reis Diniz
01/06 Rosana dos Reis Diniz
02/06 Rosemary da Silva Oliveira
03/06 Elson Lúcio Diniz
4/06 Félix Pereira dos Santos
04/06 Maria Conceição Nunes Silva
04/06 Maria dos Anjos Martins
05/06 Vicentina Rocha
05/06 Vera Lúcia Viana
05/06 Sheila Nara Guimarães
06/06 Terezinha Fernandes Leite
06/06 Maria Lúcia Ferreira de Faria
06/06 Marlon Melo Trindade
7/06 Celene Mendes Hipólito
07/06 Manuelina Soares de Oliveira
07/06 Maria de Fátima Machado Santana
07/06 Sebastião Aparecido Alves Trindade
08/06 Lindalva dos Reis Fonseca
08/06 Simone Marques de Souza
10/06 José Soares da Silva
10/06 Michele Fernanda de Souza
11/06 Amélia Palmira de Oliveira

12/06 Antonina Marcelina de Oliveira
12/06 Ivete Gomes de Oliveira
12/06 Maria Mendes Gonçalves
12/06 Sônia Maria R. Diniz
14/06 Djanira Souza Viana
14/06 Maria de Lourdes Benfica
15/06 Antônio Mario Matoso
16/06 Maria Eusíbia Valadares da Silva
16/06 Antônio Jarbas Alves
16/06 José Giovani Diniz
16/06 Maria do Socorro Batista Miranda
17/06 Cláudia Raimunda Gomes de Jesus
17/06 Raimunda Gonzaga Diniz
19/06 Cláudio Coutinho Fonseca
19/06 Leila Galvão Moreira
19/06 Fábio da Ressurreição Nadu
20/06 Aldrina de Fátima Gomes Mourthe
20/06 Geraldo Antônio Ferreira
20/06 Maria da Silva Gandra
20/06 Regina Rocha da Fonseca
20/06 Marilza Diniz Duraes
21/06 Juliana Nunes Martins
21/06 Mariléia Marinho da Costa
21 /06 Mary Regina Simões

21/06 Miriam Regina Simões
22 /06 Maria Eduarda Santos Mascarenhas
22/06 Maria José Ferreira Matoso
22/06 Geralda Pereira de Jesus
22/06 Jânia Cristina Pereira Diniz
22/06 Juvenal Ferreira da Cruz
23/06 Juscelino Pio Fernandes Neto
23/06 Edna Pereira Ramos
25/06 Benedita Alves das Neves
25/06 Elias de Jesus Raimundo Junior
26/06 Marcos Henrique Dutra Freire
27/06 Carla da Silva Souza
27/06 Eustáquio Guieiro
27/06 Mariza da Costa Moreira
28/06 José Maurilio dos Santos Costa
28/06 Sinara Silviany da Silva
28/06 Helena Moreira Rocha
30/06 Divanilde Almeida Diniz
30/06 Lúcia Maria Eulálio Diniz
30 /06 Maria Aparecida Mariz Santos
30/06 Olívio Rodrigues de Melo
30/06 Patrícia Leite Rocha
30/06 Mariuza de Jesus Bueno Cezar Ireno

Faça parte da Associação dos Devotos de São Geraldo.
Envie um e-mail com seus dados para basilicasaogeraldo@hotmail.com
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NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO

UMA LINDA HISTÓRIA

O

ícone de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro tem
origem oriental. De acordo com os registros históricos,
no século XV, um comerciante
roubou um quadro milagroso de
uma das igrejas da ilha de Creta
e o escondeu entre suas mercadorias. Durante a viagem escapou
milagrosamente de uma tormenta
em alto mar, até que conseguiu
chegar com o quadro em Roma.
Ao adoecer procurou um amigo que cuidasse dele e quando
estava para morrer revelou o segredo do quadro e pediu ao amigo que o devolvesse a uma igreja.
Mesmo tendo garantido que faria
a devolução do tesouro, o amigo
morreu sem cumprir a promessa
por conta de sua esposa.
Essa família romana ainda vivenciou o aparecimento da Santíssima Virgem à filha de seis
anos, pedindo que ela falasse à
mãe e à avó para levarem o quadro para a Igreja de São Mateus.
A mãe acatou a orientação e para
lá levou o quadro no dia 29 de
março de 1499. Aí ele foi venerado por 300 anos e a devoção começou a ser divulgada em toda a
Roma. Em 1798, quando a guerra
atingiu a Cidade Eterna, a igreja
e o convento que estavam sob
os cuidados dos Agostinianos irlandeses foram quase totalmente
destruídos. Parte dos religiosos se
mudou para um convento vizinho
e levou o quadro, que ficou oculto
por anos.
Os anos corriam, com vários
acontecimentos e parecia que o
quadro estava para cair no esque-
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cimento. Até que um jovem coroinha, Michele Marchi, que mais
tarde se tornou sacerdote redentorista, e visitava a igreja para onde
o quadro fora levado, escreveu ao
irmão Agostinho pedindo que não
se esquecesse do quadro. O irmão acabou morrendo sem que
seu desejo de que o quadro fosse
exposto à veneração pública fosse
atendido.

A Virgem de São Mateus

Já em janeiro de 1885, os Missionários Redentoristas compraram uma propriedade onde estavam as ruínas da igreja de São
Mateus. Em seguida, construíram
uma casa em honra ao Santíssimo Redentor e dedicada a Santo
Afonso, fundador da Congregação
Redentorista. Entre os noviços da
nova cada estava Michele Marchi.
Muito interessados em conhecer a
história do local, os Redentoristas
ficaram intrigados com os questionamentos de um pregador jesuíta
sobre o ícone de Maria, conhecido
como Virgem de São Mateus. Ouvindo os questionamentos dentro
do convento, Padre Michele Marchi disse que sabia onde encontrar
o quadro. Daí veio o interesse dos
redentoristas por saber mais sobre
o ícone e tentar recuperá-lo.
Padre Nicholas Mauron, Superior da Congregação, pediu à
Santa Sé que lhe concedesse o
ícone para ser colocado na Igreja
do Santíssimo Redentor e de Santo Afonso. O Papa Pio IX concedeu a licença e disse ao Superior
Redentorista: “Fazei-a conhecida
no mundo inteiro”. Em janeiro de
1866 os padres Michele Marchi e

Ernesto Bresciani receberam o
quadro. Em seguida, começou
o processo de restauração do
ícone e, em 26 de abril de 1886,
foi colocado novamente à veneração pública na igreja de Santo
Afonso, em Roma, onde se encontra até os dias atuais. Com
esse evento, começou o quarto
estágio da história: a difusão do
ícone no mundo inteiro.

Ano Jubilar

No dia 27 de junho celebramos a festa de Nossa Senhora
do Perpétuo Socorro, e nesta
data, no ano de 2015 , iniciou-se
o Ano Jubilar do Ícone Milagroso
de Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro. O Ano Jubilar celebra
os 150 anos da entrega formal
do quadro aos Redentoristas. O
quadro tem agora devotos em
110 países, seja onde os Redentoristas têm paróquia ou até uma
capela, em geral por conta da conhecida novena. Na Basílica de
São Geraldo a novena é rezada
todo sábado nas celebrações de
7 e 19h.
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