


que ouviram na escuridão. Por sua vez, Padre Jesu Assis, C.Ss.R., 
enfoca o tema “Ser Feliz”, destacando que São Geraldo “vivia feliz e 
alegre, mesmo em meio dos maiores sofrimentos espirituais e ma-
teriais”, enfatizando que “a felicidade autêntica é a do discípulo de 
Jesus, no amor mais abrangente que é a participação consciente na 
construção deste Reino”.

No dia 1º de agosto, em parceria com a Basílica de São Geral-
do, aconteceu no Mato do Engenho, bairro na periferia da cidade, a 
1ª Missão da Infância e Adolescência Missionária, coordenada pelo 
Padre Kennedy e pelo Reitor da Basílica, Padre Paulo. As crianças e 
adolescentes foram divididas em grupos de duas ou mais pessoas, 
com o acompanhamento de um adulto. Todas as famílias foram visi-
tadas e suas casas abençoadas.

No dia 2 de agosto, a Basílica recebeu 11 caravanas, incluindo 
Curvelo, com cerca de 300 fi éis para a III Romaria dos Vicentinos. 
Eles participaram da palestra com a Irmã Margarida Maria Lins, que 
abordou o tema “Tecendo a caridade”, e também da Missa em Ação 
de Graças celebrada pelo padre Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R., 
concelebrada pelos padres Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R., e Lúcio 
Bento, C.Ss.R.

Até o dia 6 de setembro, Curvelo (MG) será mais uma vez o 
cenário da inabalável fé de milhares de fi éis com a realização 
da Oitava de São Geraldo/2015, neste ano com o tema “Ge-

raldo, testemunho de serviço”. Esperamos a participação de mais 
de 70 mil devotos de todo o Brasil, que virão, a exemplo de anos 
anteriores, demonstrar seu fervor diante da imagem do padroeiro na 
Basílica de São Geraldo, na Praça da Igreja e na Sala dos Milagres, 
onde os peregrinos rendem graças, fazem súplicas e promessas e 
pedem sua intercessão diante de Deus. Conforme o Reitor da Basíli-
ca, Padre Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R., será um prazer e uma 
honra acolher todos vocês, devotos e romeiros, para juntos render-
mos graças a Deus pela vida de São Geraldo, que se tornou para 
todos nós um verdadeiro testemunho de serviço.

O Frater Rodrigo Costa, C.Ss.R., aborda nesta edição pinturas 
da Basílica que retratam o caminho espiritual de São Geraldo. É um 
convite à contemplação de sua vida de santidade, que nos ensina a 
estar em sintonia com Deus Pai em todos os momentos da vida. Já 
o Padre Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R., em seu artigo “Passar pra fren-
te”, nos fala sobre a importância da missão evangelizadora de levar 
adiante a Boa Nova, propagando na luz do dia as palavras de Jesus 
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O Irmão Geraldo, como Re-
dentorista, vivia feliz e 
alegre, mesmo em meio 

aos maiores sofrimentos espiritu-
ais e materiais. Você imagina “por 
que”?... E você? Alguma vez já 
se perguntou “Como e onde es-
tou buscando ser feliz?” Jesus 
provoca-nos: “Onde estiver o teu 
tesouro, aí estará também o teu 
coração”.

Teilhard de Chardin, teólogo e 
cientista da evolução, dá-nos uma 
preciosa ajuda nesta postura dian-
te da vida. Ele agrupa as pessoas 
de uma maneira geral, em três gru-
pos, de acordo com sua busca da 
felicidade: Pessimistas, Folgazões, 
Ardentes.

Os Pessimistas: olhando um 
verdadeiro cipoal de problemas 
em seu redor, sentem a vida como 
algo perigoso. Não se envolvem 
para não perder a harmonia (paz, 
alegria), evitando engajamentos 
que comprometam. É uma vida na 
defensiva. Aqui a palavra chave é 
“Fugir”.

Os Folgazões: buscam uma 
vida feliz no usufruir das coisas 
boas, visando desfrutar ao máxi-
mo os momentos prazerosos, na 
satisfação dos próprios desejos, 

gostos e inclinações naturais. Aqui 
a palavra chave é “Prazer”.

Os Ardentes: são aqueles que 
estão despertos, atentos à vida 
que é dinâmica, em evolução; que-
rem entrar na jogada, acompanhar 
esta dinâmica, contribuir. Aqui a 
palavra chave é “Crescer”.

Para Teilhard de Chardin: “O 
Homem feliz é aquele que, sem 
buscar diretamente a felicidade, 
encontra inevitavelmente a alegria, 
como acréscimo, no próprio fato 
de ir caminhando para sua plenitu-
de, para sua realização, para fren-
te”.

Perguntamos: Como a men-
sagem de Jesus (o Reino) pode 
encontrar entrada nestas diversas 
posturas diante da vida?

Entre os Pessimistas: na defen-
siva pessoal, medrosos, sem en-
gajamento na história, onde Deus 
está atuando, as portas do amor 
fecham-se numa postura que leva 
ao pessimismo existencial, não 
acreditando no ser humano.

Entre os Folgazões: a busca in-
saciável dos prazeres passageiros 
leva à resistência a tudo que exige 
sacrifício, renúncia e doação; leva 
ao hedonismo.

Entre os Ardentes: aqui a men-

“Onde estiver o teu 
tesouro, aí estará também

 o teu coração.”
(Mt 6,21)

SER FELIZ

sagem de Jesus (o Reino) encontra 
uma larga entrada, pois a proposta 
de Jesus é de um crescimento sem 
limites: “Sede perfeitos, sede san-
tos, sede misericordiosos como 
vosso Pai Celeste”. É a mística do 
Reino. O nosso Irmão Geraldo a 
entendeu e viveu plenamente: “En-
tro na Congregação Redentorista 
para ser santo”.

Deus continua sua obra criado-
ra e o Homem está sendo convo-
cado como parceiro nesta criação: 
O projeto de Jesus que é o Reino 
do Pai na terra. A felicidade au-
têntica é a do discípulo de Jesus, 
no amor mais abrangente que é a 
participação consciente na cons-
trução deste Reino.

Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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Aniversariante de agosto
25/08 - Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.

“Pra frente é que se anda”, diz 
um ditado popular!

O mesmo podemos dizer de 
outras tarefas de nosso cotidiano. 
Por exemplo: a vivência cristã, vi-
vência batismal, bons exemplos, 
bons modos, etc...

Depois de lavar os pés dos dis-
cípulos, a conclusão a que Jesus 
os conduz não é que eles lavas-
sem seus pés de mestre. Antes, 
a conclusão é que os discípulos 
lavem os pés uns dos outros, “vo-
cês devem lavar os pés uns dos 
outros!” (Jo.13,1-15). O serviço 

PASSAR PRA 
FRENTE!...

prestado suscita 
novos  serviços frater-

nos da parte de quem foi servi-
do, estendendo pra frente o gesto 
fraterno, a lição do  Mestre!

O mesmo se diz da evangeli-
zação!

Aquele (a) que escutou o anún-
cio da Boa Nova recebe, junta-
mente com ela, a tarefa de levá-la 
adiante, aos outros! Aliás, o pró-
prio Jesus já deixa claro também 
esta intenção missionária, quan-
do diz que aquilo que se escuta 
em segredo e no aconchego de 
uma reunião deve ser gritado do 
alto dos telhados: “O que estou 
dizendo a vocês na escuridão, re-

pitam na luz do dia. E o que vocês 
ouviram em segredo, repitam nos 
telhados” (Mt.10,27).

Na verdade, ninguém leva Je-
sus a ninguém! O Senhor precede 
o evangelizador com sua presen-
ça misteriosa, mas, ao mesmo 
tempo, efi caz, que suscita o lou-
vor e a ação de graças do próprio 
Jesus, quando diz:

“Ó Pai, Senhor do Céu e da Terra, eu 
te agradeço porque tens mostrado aos 
que não são instruídos aquilo que es-
condeste dos sábios e entendidos. Sim, 
Pai, isto foi feito por tua própria escolha 
e vontade” (Mt.11,25-26).

As reuniões, círculos bíblicos, 
estudos, etc.

São sempre obra da Trindade, 
da qual somos meros servos!

Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
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A Oitava de São Geraldo, ini-
ciada no dia 29 de agosto, 
terá no domingo, 6 de se-

tembro, a grande celebração em 
torno de São Geraldo Majela, Pa-
droeiro das Mães e de seus Filhos. 
No ano de 1906, chegaram os pri-
meiros Missionários Redentoristas 
a Curvelo. Além de carregarem em 
seus corações a força do anúncio 
missionário, trazem também a de-
voção a São Geraldo, que se tor-
nou uma grande referência para o 
povo de Curvelo e região; se es-
tendendo rapidamente para todo o 
Brasil. Penso que o ilustre e sau-
doso Padre Celso de Carvalho ilus-
tra bem, através de seus dizeres, 
a acolhida calorosa dispensada a 
São Geraldo pelo povo curvelano: 
“Se Curvelo se apraz de ser cha-
mada de Princesinha do Sertão, 
mais se orgulha de ter acolhido 
São Geraldo em seu coração”. Im-
possível falar de Curvelo sem citar 
São Geraldo, bem como a Oitava, 
que tem como sublime missão 
preparar os devotos e amigos dele 
para celebrarem a sua tradicional 
festa; tal grande e signifi cativa a 
importância que ela traz para o ce-
nário de Curvelo e, porque não di-
zer, também para os cenários onde 
se encontram espalhados os seus 
inúmeros devotos e romeiros, pa-
róquias e comunidades que o têm 
como padroeiro.

Mesmo vivendo um momento 
mundial de crise econômica, nos-
sas perspectivas são muito boas. 
Sabemos muito bem que os devo-
tos e romeiros de São Geraldo não 
medem esforços para se fazerem 

Oitava de
São Geraldo

presentes. Espe-
ramos que a Pra-
ça do Santuário, 
onde acontecem 
os festejos fi nais, 
a exemplo dos 
anos anteriores, 
se torne pequena 
para acolhê-los. 
Os preparativos 
começaram bem 
cedo. Tudo plane-
jado e sendo ela-
borado com muito 
carinho, gosto, 
dedicação e res-
ponsab i l i dade . 
Muitas equipes fo-
ram formadas, outras em prepara-
ção, de acordo com as necessida-
des e demandas que vão surgindo. 
Várias reuniões com o Conselho 
Pastoral da Basílica (CPB) e com 
a Equipe de Eventos, sempre bus-
cando caminhos de uma melhor 
organização; facilitadores de todo 
o processo. Para este ano, assim 
como acontece todos os anos, es-
tamos preparando algumas novi-
dades, que certamente agradarão.

Será um prazer e uma honra 
acolher todos vocês, devotos e ro-
meiros de São Geraldo, para jun-
tos rendermos graças a Deus pela 
vida de São Geraldo, que se tornou 
para todos nós um verdadeiro tes-
temunho de serviço. Desejo-lhes 
as mais diversas sortes de bên-
çãos de Deus Pai, por intercessão 
de nosso querido e glorioso São 
Geraldo.

Após a realização da Oitava, a 
Basílica de São Geraldo intensifi -

cará os preparativos para realizar o 
Tríduo e a Festa do Padroeiro das 
Mães, Gestantes e Crianças. O 
evento já tem data marcada: dias 
15,16, 17 e 18 de outubro. A pro-
gramação está sendo elaborada 
com todo carinho para que Cur-
velo (MG) mais uma vez seja palco 
de um grande momento de fé em 
honra ao Irmão Redentorista.

Todos os detalhes estarão na 
próxima edição do “A Caminho 
com São Geraldo” e também po-
dem ser acompanhdos no nosso 
site: www.basiliasaogeraldo.org.br

Pe. Paulo Roberto Gonçalves
Reitor da Basílica de São Geraldo



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco

6 A caminho com São Geraldo

Quem já visitou a Basílica de 
São Geraldo, em Curvelo 
(MG), certamente deve ter 

observado as diversas ilustrações 
que contam sobre a vida do Santo 
Irmão Redentorista. São fatos que 
dizem do seu caminho espiritual e 
nos convidam a contemplação de 
sua vida de santidade. São Geraldo 
nos ensina a estar em sintonia com 
Deus Pai em todos os momentos da 
vida, pois, em qualquer circunstância 
ou situação, somos chamados a re-
alizar nossa vocação de sermos san-
tos. Ao longo dos próximos meses, 

comentaremos cada ilustração que 
se encontra na Basílica e que está 
relacionada à vida e à espiritualidade 
de São Geraldo. Vamos adentrar de 
modo mais profundo nas imagens, 
descobrindo os ricos elementos da 
espiritualidade geraldina a que so-
mos chamados a vivenciar. Vamos 
começar por duas imagens que 
retratam a relação de São Geraldo 
com a Eucaristia: a comunhão mís-
tica e a conversa com o “Prisioneiro 
Divino”.

Assim dizem seus hagiógrafos 
sobre o episódio da comunhão mís-

tica: “Geraldo contava já seus sete 
anos de idade, quando assistindo à 
Missa, certo dia, reparou os fi éis re-
cebendo a comunhão. Aproximou-
-se, também ele, no intuito de co-
mungar, mas o celebrante saltou-o. 
Foi o bastante para desconsolar o 
pobre menino. Mas o bom Deus que 
nele se comprazia providenciou-lhe a 
consolação. Naquela noite o arcanjo 
Miguel trouxe-lhe a comunhão”1.  E 
ainda, em relação à imagem de Ge-
raldo prostrado em profunda ado-
ração diante do Santíssimo Sacra-
mento: “Geraldo estava um dia em 

São Geraldo e a Eucaristia



“A Eucarist ia não é uma oração privada ou uma bonita experiência 
espiritual,  não é uma simples comemoração daquilo que Jesus fez na 

Última Ceia. Nós dizemos, para entender bem, que a Eucarist ia é 
“memorial”, ou seja ,  um gesto que atualiza e torna presente o evento da 

morte e ressurreição de Jesus: o pão é realmente o seu Corpo oferecido por 
nós, o vinho é realmente o seu Sangue derramado por nós”.
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adoração diante do altar; de repente 
saiu uma voz do sacrário: - ‘Doidi-
nho, que estás fazendo?’ – ‘Vós sois 
mais doido que eu’, respondeu Ge-
raldo, ‘Vós que por mim fi cais encer-
rado neste tabernáculo’”2. É bastan-
te signifi cativo o fato de as pessoas 
que conviveram com Geraldo e a 

piedade popular terem conservado 
esses relatos, que nos transmitem 
sua profunda e íntima relação com a 

Eucaristia. 
Para São Geraldo, a Eucaristia 

era o centro de sua vida. Desde mui-
to cedo, o Santo Irmão viveu absorto 
pelo mistério de Cristo presente na 
Eucaristia. E cada vez que comunga-
va, experimentava uma íntima união 
com Jesus. Como também, realiza-
va contínuas visitas ao Santíssimo 
Sacramento, chegando a passar 
muitas horas em oração diante do 
tabernáculo.  Quando ingressou na 
Congregação Redentorista, seu ar-
dor e amor por Jesus sacramentado 
cresceram ainda mais. Sua relação 
com Jesus envolvida de familiarida-
de e espontaneidade: “Deixa-me 
ir embora que tenho o que fazer”, 
era a resposta de Geraldo a Jesus, 
sinalizando que sua profunda intimi-
dade com a Eucaristia não o levava 
a descuidar de seus compromissos. 
A Eucaristia também o levava à soli-
dariedade para com o próximo, pois 
embriagado por esta “loucura do 
amor”, o Santo Irmão soube fazer de 
sua vida uma “eucaristia”, dom e ser-
viço em favor dos irmãos.  A expe-
riência mística de São Geraldo com 
o mistério eucarístico possibilitou-lhe 
viver radicalmente o discipulado de 
Cristo e a disponibilidade para o ser-
viço dos irmãos.

Diante de Jesus presente na Eu-

caristia, o Santo Irmão compreendeu 
sua missão, sua vida foi tomada e 
transformada por sua comunhão ín-
tima com o Senhor. Geraldo passou 
a viver uma vida nova, uma vida en-
raizada no próprio Cristo, conforme 
nos lembra São Paulo: “Já não sou 
eu que vivo, mas é Cristo que vive 
em mim” (Fl 2,20).   

1 ALMEIDA, Dalton Barros; MELO, 
Paulo Pereira de; VIEIRA, Brás Delfi no. 
São Geraldo Majela na Basílica de 
Curvelo: álbum ilustrado com textos 
biográfi cos e lições de vida. Curvelo: 
Editora Santo Afonso, 1982, p. 9.

2 Idem, p. 14.  

Fr. Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.
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A Basílica de São Geraldo recebeu, 
no dia 2 de agosto, cerca de 300 
fi éis para a III Romaria dos Vicen-

tinos. Membros de Conferências Vicenti-
nas das cidades mineiras de Mendanha, 
Teixeiras, Três Marias, Inimutaba, Dia-
mantina, Pedro Leopoldo, Santa Luzia, 
Contagem, Corinto, Itabira, Augusto de 
Lima e Pedro Leopoldo, além de Curve-
lo, foram recebidos com café da manhã 
e, em seguida, participaram da palestra 
com a Irmã Margarida Maria Lins, que 
abordou o tema “Tecendo a caridade”.

Inicialmente, levantou alguns ques-
tionamentos sobre o que tem sido feito 
para mudar a forma de ver os pobres, 
em suas necessidades materiais e tam-
bém quando carecem de atos ou ações 
da parte de cada irmão. Irmã Margarida 
provocou uma refl exão sobre as “discre-
pâncias sociais que vemos, onde alguns 
ganham muito, outros pouco e ainda 
aqueles que não ganham nada”. Para 
ela, “a caridade é como o samaritano, 
que cura as feridas”. 

BASÍLICA RECEBE
VICENTINOS PARA III ROMARIA

Os coordenadores de Conferências 
presentes no evento se mostraram satis-
feitos com o tema e afi rmaram que vão 
levar para quem não pôde comparecer 
tudo que ouviram e puderam aprender. 
Adilson Rodrigues de Mendonça, do 
Conselho Particular de Nossa Senhora 
de Fátima, de Três Marias, é vicentino há 
29 anos e disse que começou a frequen-
tar as reuniões ao perceber que era “um 
movimento muito sério e motivador”. Ele 
conseguiu levar vários outros membros 
da família a Curvelo e participa da Roma-
ria à Basílica desde a primeira edição.

Também morador de Três Marias, 
Giumar Francisco dos Santos faz parte 
do Conselho Particular da Mãe da Igreja 
há 27 anos. Foi convidado por um vizi-
nho para ser vicentino e garante: “De 
‘cara’ foi uma experiência e tanto, pois 
passei a perceber as coisas de uma for-
ma completamente diferente”.  Sobre a 
palestra, declarou que foi de grande valia, 
pois “além de retratar o tema da campa-
nha deste ano, a palestrante também en-

fatizou que cada um tem sua maneira de 
tecer sua caridade”. Já Adilson destacou 
que “eventos como este são de grande 
valia para incentivar os que não vieram 
através do repasse das informações ab-
sorvidas, pois há uma grande e valiosa 
troca de experiências”. Os dois sintetiza-
ram o evento com duas palavras: “cres-
cimento espiritual”. 

O casal Francisco da Luz Cunha e 
Vanuza Conceição Silva Cunha, que per-
tence à Conferência de Nossa Senhora 
das Dores, em Mendanha, está há 13 
anos na caminhada junto aos Vicenti-
nos. Francisco relatou ter resistido por 
um bom tempo antes de entrar para o 
movimento, até que se sentiu tocado em 
meio à dor do outro e hoje se sente muito 
feliz pelo trabalho que pode realizar. Ele 
participa da Romaria à Basílica desde a 
primeira edição:

- Pena que nem todos puderam vir. 
Mas levarei da palestra as grandes lições 
sobre a caridade e que devemos espa-
lhar para todos os Vicentinos e os que 
acreditam em Deus – destacou.

Os Vicentinos participaram em segui-
da da Missa em Ação de Graças cele-
brada às 11h pelo Padre Paulo Roberto 
Gonçalves, C.Ss.R., Reitor da Basílica, e 
concelebrada pelos padres Luciano Sil-
veira Ivo, C.Ss.R., e Lúcio Bento, C.Ss.R.. 
Em sua homilia, Padre Paulo destacou 
que “mesmo a caridade sendo oculta 
aos olhos do homem, ela é sempre visí-
vel aos olhos de Deus”. E fi nalizou: “Não 
existe amor verdadeiro sem a expressão 
da caridade. A mais bela imagem de 
Deus é a do Deus caridoso”. O almoço 
de confraternização nas Barraquinhas de 
São Geraldo encerrou o encontro.

ABasílica de São Geraldo recebeu, ABasílica de São Geraldo recebeu, A Os coordenadores de Conferências 
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      Graça
Alcançada
Dona Nazaré das Graças da Silva 

participou da Oitava de São Geral-
do/2014 com o sobrinho-neto Ma-
teus Cardoso Cajango. Eles vieram 
em romaria de Belém do Pará (PA).  
A tia conta que trouxe o jovem de 17 
anos para agradecer o milagre, que, 
segundo ela, foi alcançado com a in-
tercessão de São Geraldo. 

Dona Nazaré conta que, aos 15 
anos, o sobrinho sentiu uma forte dor 
na barriga. A família tratou logo de 
levá-lo ao hospital e foi constatada 
apendicite supurada. Mateus seguiu 
para cirurgia, e os médicos afi rma-
vam que a situação era muito grave. 
Após o procedimento, ele fi cou muito 
debilitado por ter sido necessário re-
tirar parte do intestino. Em casa, não 
podia ingerir nenhuma alimentação 
sólida e chorava quando via os fami-
liares comendo.

Nesta época, ela já conhecia São 
Geraldo, vinha com as romarias de 
Belém e pedia que o Santo restabe-
lecesse a saúde do sobrinho-neto. E 
a graça foi alcançada. Dona Nazaré 
prometeu que depositaria na Sala de 
Milagres uma fi ta preta do tamanho 
correspondente à altura de Mateus, 
já que, no primeiro ano após a cirur-
gia, ele ainda estava em recupera-
ção. Dois anos depois, ela conseguiu 
que o sobrinho agradecesse pes-
soalmente sua cura. E fi naliza com 
lágrimas nos olhos: “Só de estar ao 
lado dele vivo e com saúde me sinto 
realizada”. Já Mateus afi rma: “Sinto-
-me muito grato a São Geraldo, pois 
tenho consciência do quanto eu es-
tava mal”. 

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

RESTAURAÇÃO DA BASÍLICA
COMO DOAR?
Os devotos de São Geraldo podem colaborar com as obras de restauração da 
Basílica de São Geraldo. O objetivo é deixar para as futuras gerações um legado 
de fé e culto às tradições de Curvelo, cidade que acolheu São Geraldo em seu 
coração.

AS FORMAS DE COLABORAÇÃO SÃO AS SEGUINTES:
- Adquirindo um carnê, na secretaria/loja da Basílica, que você vai quitando men-

salmente, no valor que estipular.
- Por meio de depósito bancário na Caixa Econômica Federal - Agência 0111, 

Conta Corrente 640-6, ou Banco do Brasil - Agência 103-1, Conta Corrente 
4028-2.

- Depositando a doação nos cofres da Basílica ou entregando na secretaria/loja 
da mesma.

- Participando do Painel de Doações – cada cota  vale R$ 10,00. Para cada cota, 
seu nome vai inscrito no Painel.

- Fazendo parte da Associação dos Amigos e Devotos de São Geraldo (informa-
ções na secretaria/loja da Basílica).

O Reitor da Basílica, Padre Paulo Roberto Gonçalves, ressalta que “para nós, o 
que importa não é a quantia doada, mas a generosidade do seu coração”.
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Foi atendendo ao pedido do 
Papa Francisco que o padre 
Kennedy Mendes Alves, vigá-

rio da Paróquia Sagrada Família, de 
Curvelo (MG), fundou a Infância e 
Adolescência Missionária: “Criança 
evangelizando criança”. A Infância 
e Adolescência Missionária tem 
como fi nalidade suscitar o espírito 
missionário universal nas crianças, 
desenvolvendo-lhes o protagonis-
mo na solidariedade e na evangeli-
zação e, por meio delas, em todo o 
Povo de Deus: “Crianças ajudam e 
evangelizam crianças”. São crian-
ças em favor de outras crianças.

Tomando como exemplo a vida 
de Jesus e de seus discípulos, a 
Infância Missionária tem em Maria, 
a mãe de Jesus, uma fi el testemu-
nha da autêntica ação evangeliza-
dora. Inspira-se também em São 
Francisco Xavier e Santa Teresinha 
do Menino Jesus, Padroeiros das 
Missões. Ambos viveram arden-
temente o carisma missionário 
universal, doando suas vidas pelo 
anúncio do Evangelho.

Na sua fi nalidade educadora e 
em seus métodos e organização, 

“EU NÃO QUERO UMA IGREJA TRANQUILA, 
QUERO UMA IGREJA MISSIONÁRIA!”

a Infância e Adolescência Missio-
nária adapta-se às necessidades 
locais e integra-se na ação pas-
toral e evangelizadora das Igrejas 
particulares, infundindo-lhes ardor 
missionário e abrindo horizontes 
de universalidade.

A Infância e Adolescência Mis-
sionária é uma escola do segui-
mento de Jesus, porque leva a 
criança a tornar-se um verdadeiro 
discípulo de Jesus, escutando, 
meditando e vivendo a Palavra de 
Deus e anunciando Jesus.

Depois de formado o grupo, 
Pe. Kennedy passou a se reu-
nir uma vez por semana com os 
membros do grupo, oferecendo-
-lhe uma substanciosa formação, 
conforme metodologia utilizada 
pelos grupos. 

No dia 1º de agosto, em parce-
ria com a Basílica de São Geraldo, 
aconteceu no Mato do Engenho, 
um dos bairros de periferia da ci-
dade de Curvelo, a 1ª Missão da 
Infância e Adolescência Missioná-
ria, coordenada pelo Padre Ken-
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nedy e pelo reitor da Basílica de 
São Geraldo, padre Paulo Roberto 
Gonçalves, C.Ss.R.. As crianças e 
adolescentes foram divididos em 
grupos de duas ou mais pessoas, 
com o acompanhamento de um 
adulto.  A programação constou 
de: 
8h: Missa de Envio dos Missioná-
rios
12h30: Partiu Missão - Passeata 
Missionária (Centro de Pastoral)
13h às 17h: Visitas e bênçãos nas 
casas

Todas as famílias foram visi-
tadas e suas casas abençoadas. 
No fi nal, foi servido um lanche na 
creche da comunidade, quando 
aconteceu a apresentação dos 
palhaços Frajolla e Mariola, com a 
presença do Geraldinho, masco-
te de São Geraldo, trazendo mais 
alegria para a criançada. 

MISSÕES DA 
INFÂNCIA E 

ADOLESCÊNCIA 
MISSIONÁRIA

O próprio Jesus foi quem pediu 
para sair e fazer discípulos entre 
todas as nações. Com este objeti-
vo primordial e atendendo ao apelo 
do Santo Padre, o Papa Francis-
co, realizamos as “Missões 2015”, 
promovida pela Paróquia Sagrada 
Família, Missionários Redentoristas 
e Infância e Adolescência Missio-
nária (IAM) da cidade de Curvelo 
(MG).

Após uma série de encontros 
de formação e espiritualidade, as 
crianças e adolescentes da IAM 
foram preparados para serem des-
de já “pequenas Igrejas em saída”, 
que não temem se sujar na poei-
ra, enfrentar distâncias ou deixar 

de lado suas comodidades. Foi 
com este espírito de entusiasmo 
missionário que visitamos o bairro 
Bela Vista 2 e Mato do Engenho, 
comunidade com situações delica-
das em nossa cidade. Visitar cada 
casa é dizer para a família que Je-
sus está ali, no meio de nós!

Ao fi nal da tarde daquele sába-
do ensolarado, após um pequeno 
repouso, tivemos a presença inusi-
tada de “Frajolla e Mariola”, palha-
ços animados que fi zeram a festa 
com a criançada; sem contar ainda 
a presença do “Geraldinho”, uma 
versão de São Geraldo em boneco 
para crianças. Durante estas ativi-
dades, as crianças conheceram o 
santo de maior devoção da cidade 
de Curvelo. Com o apoio da Pasto-
ral da Saúde, foi preparado um de-
licioso cachorro quente com suco 
natural.

Louvamos e exaltamos a Deus, 
que nos permitiu chegar até aqui, 
possibilitando os meios para que a 
sua obra acontecesse através de 
nossas mãos e talentos. Agrade-
cemos a todos que contribuíram 
com estas Missões. E já temos 
dois frutos: em breve, Missas serão 
celebradas nos bairros visitados; e 

outro bairro da Paróquia Sagrada 
Família receberá, no mês de outu-
bro, as Missões Parte 2.

PARTIU MISSÃO!

Padre Kennedy, Vigário Paroquial 
Paróquia Sagrada Família

Curvelo (MG)
Arquidiocese de Diamantina




