


ano quer que assumamos o nosso papel no cuidado com a 
nossa Casa Comum. 

Uma matéria especial foi produzida para homenagear com 
carinho nosso querido padre Assis, que neste mês comple-
ta 60 anos de Ordenação Presbiteral (Bodas de Diamante). 
Além de uma entrevista com o aniversariante, falamos com 
confrades que com ele conviveram ao longo de tantos anos 
dedicados à Congregação.

O fráter Rodrigo Costa dá continuidade aos textos sobre as 
pinturas internas da Basílica, o milagre da chave é o tema des-
ta edição. Geraldo demonstra sua confi ança em Deus quan-
do a chave da Casa do Bispo onde trabalhava caiu no poço. 
O Irmão Redentorista deixa a sua preocupação nas mãos de 
Deus, como devemos fazer em nosso dia a dia, quando tam-
bém passamos por atribulações.  

Trazemos também, um balanço das obras de restauração 
da Basílica. Algumas etapas já foram concluídas e você já po-
derá apreciar toda a beleza de nosso templo. Contamos com a 
sua colaboração também, para juntos zelarmos por este bem 
histórico tão importante. 

Neste mês iniciamos mais um Tempo Litúrgico. O Tempo 
da Quaresma. Este período em nossa Igreja pode ser 
considerado, no ano litúrgico, o tempo mais rico de en-

sinamentos.  Lembra o retiro de Moisés, o longo jejum do pro-
feta Elias e do Salvador. Foi instituída como preparação para o 
Mistério Pascal, que compreende a Paixão e Morte (Sexta-feira 
Santa), a Sepultura (Sábado Santo) e a Ressurreição de Jesus 
Cristo (Domingo e Oitava da Páscoa). Devemos viver a Qua-
resma com intensidade, renovando a espiritualidade, para a 
nossa própria ressurreição. Esse período nos chama à oração, 
à instrução religiosa, ao sacrifício e à caridade fraterna. O jejum 
e abstinência de carne se fazem para que nos lembremos de 
mortifi car os nossos sentidos, orientando-os particularmente 
ao sincero arrependimento e emenda de nossos pecados. 

Padre Assis traz em seu artigo uma refl exão sobre o Ano 
da Misericórdia convocado pelo Papa. O sacerdote nos nos 
convida a buscar em nosso interior a missão de sermos mise-
ricordiosos, para juntos construirmos uma sociedade melhor. 

Em consonância com essa necessidade de cuidar da nos-
sa casa e de nossos irmãos, a Campanha da Fraternidade de 
2016 nos chama à construção do Reino. A Campanha deste 
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Falando de Misericórdia, esta-
mos falando não de uma vir-
tude como outras, mas de um 

princípio básico da atividade missio-
nária do Cristão e do homem, em 
sua relação ao sofrimento no mundo, 
em todos os setores da vida (família, 
trabalho, sociedade, política etc.).

Falando de missão, falamos do 
grande movimento histórico desen-
cadeado por Jesus de Nazaré, para 
implantar na terra o projeto do Reino 
de Deus, para salvar a humanidade. 
A raiz deste movimento é o envio do 
próprio Filho de Deus para esta mis-
são. Deus amou tanto a humanidade 
que lhe deu o seu próprio Filho, para 
que o mundo seja libertado de seus 
males e tenha a vida plena, eterna 
(de Deus) por meio dele.

A história da humanidade é toda 
fermentada pela história da salva-

ção, centrada na 
presença do Filho 
de Deus na história. 
Uma presença per-

manente, libertadora, 
que visibiliza o coração 

misericordioso do Pai. 
Para isto Jesus comunica 

o seu Espírito Santo àque-
les que o acolhem e os convi-

da a realizarem com Ele as obras 
do Reino. A fonte deste convite é a 
comunhão de vida do discípulo com 
Jesus. “Quando cresce no cristão 
a consciência de pertença a Jesus, 
em razão da gratuidade e da alegria 
que produz, cresce também o ím-
peto de comunicar a todos o dom 
deste encontro” (CELAM). Todos os 
batizados são enviados a integrar o 
grande movimento do Reino. A Igre-
ja vem tomando consciência de que 
sua razão de existir é a Missão re-
cebida de Jesus. “É a serva da mis-
são” (Papa Francisco). A Igreja tem a 
missão primordial, pois age, à luz da 
fé em nome de Jesus; mas, o proje-
to do Reino acontece também fora 
de limites, onde Deus pode agir nos 
valores do Reino: fraternidade, parti-
lha, defesa da vida, luta pela justiça, 
valorização do pequeno, defesa dos 
pobres, desenvolvimento humano. É 
neste sentido de integração da hu-
manidade nas obras do Reino, aten-

“Não é a Igreja que faz a Missão,
mas é a Missão que faz a Igreja”

(Papa Francisco)

dendo a um anseio universal, que o 
Papa está convocando os discípulos 
de Jesus e todos os abertos de co-
ração para um “Ano Santo” de Mi-
sericórdia. É um grande movimento 
de espiritualidade missionária divina 
–cristã – humana, para ajudar a hu-
manidade a descobrir que Deus é 
misericórdia, que Jesus é a revela-
ção desta misericórdia, e que o ho-
mem é por natureza misericordioso.

Todo homem pode descobrir, 
bem lá no fundo de seu coração, 
esta presença de Deus Misericór-
dia, criado que é à sua imagem e 
semelhança. Há uma observação 
animadora de um antropólogo (René 
Girard) sobre o momento histórico: 
“Nunca uma sociedade se preocu-
pou tanto com as vítimas como a 
nossa...”

Pe. Jesu Assis, C.SS.R.

MISERICÓRDIA...
MISSÃO
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A Campanha da Fraternida-
de Ecumênica de 2016 
apresenta o tema “Casa 

Comum, nossa responsabilidade” 
e tem como lema “Quero ver o di-
reito brotar como fonte e correr a 
justiça qual riacho que não seca” 
(Am 5,24). O objetivo principal é 
assegurar o direito ao saneamen-
to básico para todas as pessoas 
e empenharmo-nos, à luz da fé, 
por políticas públicas e atitudes 
responsáveis que garantam a inte-
gridade e o futuro de nossa Casa 
Comum. 

O foco no saneamento básico 
aponta para uma ecologia integral 
e não meramente ambiental. E a 
Campanha da Fraternidade está 
em sintonia com a encíclica Lau-
dato Si: “todas as coisas e seres 
do mundo como realidades inter-
-relacionadas, formando um gran-
de todo”. Os pobres são os mais 
atingidos pelos problemas da Casa 
Comum, como fi ca evidente na 
questão do saneamento básico. A 
Campanha traz como dimensões 
básicas o cuidado com a criação e 
a luta pela justiça; e instaurar pro-

Campanha da Fraternidade 2016
cessos de diálogo para a refl exão 
crítica dos modelos de desenvolvi-
mento que orientam a política e a 
economia.

O Sistema Nacional de Informa-
ções sobre o Saneamento Básico 
(2013) mostra que: 82% da popu-
lação brasileira não têm acesso à 
água tratada; mais de 100 milhões 
de pessoas não têm acesso à co-
leta de esgoto; 39% dos esgotos 
são tratados e diariamente são 
despejados na natureza o equiva-
lente a cinco mil piscinas olímpi-
cas de esgoto sem tratamento. Os 
dados trazem outras informações 
preocupantes: pessoas utilizam 
fossas rudimentares em quintais 
ou lançam seus esgotos a céu 
aberto; 10,6% dos domicílios não 
são contemplados pelo serviço pú-
blico de coleta de resíduos sólidos 
(PNAD/2013); o Brasil está entre 
os 20 países do mundo nos quais 
as pessoas têm menos acesso aos 
banheiros. As consequências são 
doenças como cólera, hepatite, 
febre tifóide, infecções intestinais. 
No mundo, uma criança morre a 
cada 2,5 minutos por não ter aces-
so à água potável.

Os números são preocupan-
tes e exigem atitudes concretas, 
no nosso dia a dia, partindo dos 
pequenos atos que fazem a dife-
rença: conheça a realidade na sua 
casa, no seu bairro, na sua cidade; 
participe e exija que o tema sane-
amento básico se torne prioridade 
nos estados e municípios; eduque 
para a sustentabilidade; procure 
conhecer as estruturais legais exis-
tentes. Os cuidados com a nossa 
Casa Comum devem fazer parte 
da nossa rotina.

Fonte: CNBB
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O Pe. Jesú Ferreira de Assis nasceu no dia 16 
de janeiro de 1931, na cidade de Glória, atu-
almente Carnaíba, em Minas Gerais. Filho de 

José Ferreira de Assis e Maria Henriques de Assis foi 
batizado no dia 25 de janeiro de 1931. Em Juiz de 
Fora realizou a vestição no dia 24 de janeiro de 1950, 
os Votos Temporários em 25 de janeiro de 1951, os 
Votos Perpétuos em 22 de abril de 1954 e sua Or-
denação Sacerdotal, presidida pelo bispo D. Macedo 
(Aparecida) no dia 05 de fevereiro de 1956.

Ao logo de sua caminhada dentro da Província do 
Rio,  Pe. Assis ocupou diversos cargos, como Pro-
fessor em Congonhas entre os anos de 1957 e 1959. 
Foi coordenador de Missões. Esteve presente nas in-
serções de Mutum em 1970, Galileia em 1971, Vitó-
ria entre os anos de 1971 e 1973, onde também foi 
reitor da comunidade, no Belo Oriente entre os anos 
de 1974 e 1980 e em Conceição do Castelo entre os 
anos de 1994 e 1996.

 Foi Reitor em Coronel Fabriciano (1983 e mais 
tarde em 2006-2008), em Campos dos Goytacazes 
(1997-1999), no Rio de Janeiro (2000-2002) e em Juiz 
de Fora (2003-2005). Foi ainda formador da Comu-
nidade Vocacional São Clemente entre os anos de 
1987 e 1991 e formador da Comunidade Vocacional 
Dom Muniz entre os anos de 1991 e 1993. Atualmen-
te o Pe. Assis reside em Curvelo (MG), na Comunida-
de Redentorista da Basílica de São Geraldo.

TRAJETÓRIA DE MUITA

DEDICAÇÃO À
CONGREGAÇÃO REDENTORISTA

FOTO: ARQUIVO PROVINCIAL - PE. ASSIS O ÚLTIMO DA ESQUERDA PARA A DIREITA.

“Atender ao convite do confrade Pe. Lúcio para escrever umas 
linhas para os leitores (as) do Informativo  A Caminho com 

São Geraldo, sobre o confrade padre Assis... é mexer em muitas 
lembranças... boas e redentoras lembranças... mesmo sabendo do jeito 
modesto de ser do Pe. Assis, venho expressar aqui minha gratidão pela 
sua vida, neste contexto dos seus 60 anos de serviços ao Reino de Deus, 

como presbítero. Sem deixá-lo “sem graça”, no entanto, preciso dizer 
da qualidade de sua presença durante o tempo que Deus me presenteou 
para voltar a Curvelo (MG), lugar onde em 2003, fi z meu noviciado. 
Foram três anos de convivência harmoniosa. Convivência de mestre e 

discípulo. Não foi a toa que ele foi formador durante muito tempo... Sua 
presença me foi sempre incentivadora, amiga, confi dente, encorajadora 

e formativa.  Padre Assis é um cristão que testemunha seus valores, 
inspira confi ança, alegria e esperança. Como bom mestre, tem uma 
presença amorosa que se manifesta em sua compaixão. Homem da 
acolhida, desde a minha chegada, janeiro de 2012, demonstrou um 

sincero interesse por mim. Lembro-me bem, quando da minha chegada 
em Curvelo. Padre Assis estava junto dos demais confrades que foram 

me receber, literalmente, de braços abertos no estacionamento do 
bosque.  É como inspirou poetas e músicos... “O melhor lugar do mundo 

é dentro de um abraço”. E foi sempre assim, com um sincero e alegre 
abraço que ele me acolhia sempre depois de uma viagem... E olha... 

foram muitas viagem... muitos abraços... 

Gratidão e louvor: gratidão ao confrade Pe. Assis pela amizade, pelas 
confi dências, pela presença qualifi cada em minha vida e louvor a Deus 

pela sua vida e sua vocação. 
 Bendirei continuamente ao Senhor, seu louvor não deixará meus lábios. 

(Sl 33,2)”Com amizade,
Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, C.SS.R

SANT. NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – CAMPOS DOS GOYTACAZES (RJ)

Testemunho de amor a favor de uma Igreja Missionária

““Conhecer, conviver e realizar uma experiência pastoral 
com esse Missionário Redentorista, na Comunidade Voca-
cional São Clemente (Juiz de Fora) e Dom Muniz (Belo 

Horizonte), entre 1987 e 1993, foi oportunidade ímpar de 
participar de uma escola de fé e vida: a escola missionária.
Imbuído de espírito e prática missionária, despertava nos 

formandos a consciência de que os estudos acadêmicos eram 
uma base sólida e fecunda para novos Redentoristas, compro-

metidos com uma Igreja pobre e missionária; assim como o 
projeto e a mística missionária desta Província Redentorista.

Eis aí um genuíno fi lho de Santo Afonso, que tornou sua 
vida uma constante oração e ação através da simplicidade, 
generosidade e radicalidade com os desafi os do Evangelho.
Obrigado, Padre Assis! E louvado seja Deus pelos 60 anos 
de vida sacerdotal, com seu testemunho de amor a favor de 
uma Igreja Missionária e desejo de ver a realidade social e a 
eclesial responderem ao anseio dos pobres e abandonados.” Angelo Farias

MISSIONÁRIO LEIGO REDENTORISTA - BELO HORIZONTE (MG)
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As minhas raízes vocacionais estão 
lá no arraial do Glória (Caranaíba), 
lá na R. Benjamim  Constant da 

simpática Barbacena,  lá na convivência 
de uma família Cristã, lá na escola dos ir-

mãos  “Cordeiro”.  Apoiado  por 
um ambiente  favorável,  enca-
minharam - me para o Juvena-
to Redentorista S. Clemente em 
Congonhas do Campo, onde já 
estudava um irmão meu. Apesar 
das saudades “lá de casa”, vivia 
feliz; com o estudo organizado, 
esportes diversos,  teatros, mú-
sica, passeio etc... 

Mas esta tranquilidade foi 
quebrada pelas perdas: faleci-
mento de dois colegas semina-
ristas  e três  irmãos.  Foram os 
primeiros  puxões  para o trans-
cendente. 

60 Anos
de Sacerdote na C.SS.R. 

““Assis foi meu formador na Filosofi a e na Teologia. Pessoa sen-
sível e  disposta a ajudar com suas pontuações provocadoras. Sabia 
ser espontâneo e companheiro. Seu testemunho de simplicidade e a 

preocupação pastoral com os pobres, prediletos do reino de Deus, sempre 
foram marcas fortes. Posso dizer que é um confrade disponível para 

a Província, gerando projetos como o das missões inseridas, a criação 
do Ano SPES. Aliás, nunca se acostumou em trabalhar sem projetos. 

Homem estudioso lançou-se num caminho missionário de evangelização 
lúcida. Pode parecer um pouco “frio”, todavia tem um coração muito 
bom. Hoje, no auge de sua maturidade, vejo-o mergulhado numa vida 

profunda de oração, o que mostra a grandeza da pessoa que é. Parabéns, 
Assis, pelo seu Jubileu.””Pe. Vicente de Paula, C.SS.R.

FORMADOR DA COMUNIDADE DOM MUNIZ – BELO HORIZONTE (MG)

Celebrando Um Diamante.
            “Junto-me aos que agradecem e glorifi cam a Deus,

o doador de todos os bens, pelos 60 anos de Ministério Sacerdotal do 
Padre Assis em nossa Província do Rio de Janeiro: Te Deum laudamus!

            A imagem que guardo do Padre Assis é, como diziam os
antigos “semper idem”, isto é, sempre o mesmo ou sempre idêntico a si
mesmo: um diamante que, enquanto é lapidado, ajuda aperfeiçoar os

outros. Nossa caminhada para o ideal Redentorista e sacerdotal
inclui momentos de semelhança e diferença. Fomos coetâneos nos

Seminários Menor e Maior; pregamos juntos as “Santas Missões”  que
caracterizavam o apostolado dos antigos Redentoristas; pregamos as

“Missões em Três Etapas” em Dores do Turvo, MG, pela primeira vez 
na Província, trabalhamos na “Missão Inserida” por mais de um ano em 
Grão Mogol, MG, e juntos demos assistência na Paróquia de São Sebas-
tião de Coronel Fabriciano, MG. Diferente de mim, ele foi Professor no 
Juvenato, Formador de Confrades ainda estudantes; Reitor ou Superior 

em várias de nossas Comunidades e vice do Provincial.
            Signifi ca que ele tem uma bela folha de trabalhos

apostólicos prestados à Congregação Redentorista  e à Igreja no
Brasil.

            Confrade, Alegra-te! Já imagino o momento em que o
Santíssimo Redentor te irá dizer: “Entra para a alegria do teu

Senhor!” Prelibando este teu momento de glória, envio-te estes versos
latinos que resumem o que desejo te dizer:

            “Sit haec dies festa tibi, saeculorum saeculis,
             sit sacrata, digna laude, ne senescat tempore!”; e que

interpreto assim:
             “Grata te seja esta data para sempre;

              tão santa e sublimada que tempo algum venha embaçá-la!”
.

   Pe. Braz Delfi no Vieira, C.SS.R.
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA GLÓRIA – JUIZ DE FORA (MG)

Mais tarde, no seminário maior, uma 
experiência rica foi a convivência de es-
tudantes brasileiros,  peruanos e  holan-
deses.  

Após a ordenação  sacerdotal,  na 
casa do Rio, tive a felicidade de conviver 
com o Pe. Francisco Ferreira, experien-
te  missionário que me contagiou com 
seu entusiasmo missionário e seu amor 
à Congregação do Santíssimo Redentor 
(C..SS.R.).

A Província deu-me todas as chan-
ces, colocando-me no setor das mis-
sões. Tive oportunidade de participar 
durante três anos da experiência de 
uma paróquia missionária, em Goiabei-
ras (Vitória - ES), sob a orientação dioce-
sana de Dom Luiz Fernandes. Participei 
também, com os confrades  Pe.  Geral-
do Lima e Braz  Delfi no,  da elaboração 
de um projeto de renovação das  Mis-
sões Redentoristas, adaptando-as às  li-
nhas pastorais do Vaticano II, o  que re-
sultou na missão em três etapas. Com 
os colegas Pe. Portes   e Ribeiro inicia-
mos  também a experiência  de mis-
são inserida, em Mutum (MG), assumin-
do a paróquia por determinado período. 

Nesta rica temporada de missões 
tive duas paradas forçadas nos  traba-
lhos.  Um problema cardíaco de  nas-
cença.  Pratiquei diversos tipos de  es-
portes, sem perceber nada, no período 
de formação. 

Após muitos anos nas  mis-
sões,  a  Província me convoca para a 
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de Sacerdote na C.SS.R. 

““Pe. Assis, meus parabéns pela celebração do seu Jubileu de Ordenação Sacerdo-
tal, e meu agradecimento pelos 14 anos que trabalhamos juntos nas Santas Missões. 
Aprendi muito com você, com sua paciência, bondade e compreensão, simplicidade e 

coragem de enfrentar aquelas estradas quase intransitáveis no jipe. 
Assis, preciso refrescar um pouco nossa memoria destes 14 anos que trabalhamos 

juntos...
Em 1972, depois que você saiu de Mutum (MG) e veio para Galileia (MG), 

fi camos juntos alguns meses e depois você foi transferido para Goiabeiras, na grande 
Vitória (ES) substituindo o Padre Quintiliano Borges. Em Galileia, padre José 

Miguel e eu continuamos o trabalho, e em Tumiritinga (MG) também.  
Em 1975 até 1882 nos encontramos novamente na Missão Inserida nas cidades de 
Belo Oriente (MG), Mesquita (MG) e Joanésia (MG). Foi um longo tempo juntos. 
A nossa vida lá era atender as três localidades maiores. Ficávamos uma semana em 
cada paróquia em suas comunidades rurais. Você e eu saíamos segunda-feira para 
uma paróquia e no sábado você voltava para atender Belo Oriente e eu fi cava em 

Mesquita ou Joanésia. Cada paróquia tinha umas 15 comunidades rurais. Olha que 
a gente ia a cavalo a muitas delas... Lembra?

Em 1982 saímos da região da Diocese de Itabira e pegamos outra região. Eu fui 
para Campos dos Goytacazes (RJ) e você para outra cidade. De 1985 a 1987, 

novamente trabalhamos juntos. Agora, em Montanha (ES). Éramos três: Padres 
Assis, Waldo e Barbosa. Fizemos um bom trabalho a pedido do bispo de São Ma-

teus, D. Aldo. O trabalho principal foi formar comunidades de base, sempre 
a favor dos pobres. Fomos criticados e chamados de “padres vermelhos”. 

Em 1993, formamos a missa de Conceição do Castelo. Turma boa: Padres 
Assis, Waldo, Ronaldo, e Irmão Afonso Lopes. Depois, juntou-se à nossa 

comunidade o padre Montoya. Muito trabalho e muitas comunidades 
Você, Padre Assis, foi e acho que é ainda muito corajoso, pois fez a “igreja 

templo” em Belo Oriente e em Conceição (MG) reformou toda a igreja, tanto 
material como espiritualmente. 

Que São Geraldo e Nossa senhora do Perpétuo Socorro lhe dê saúde, paz e 
alegria. 

Mais uma vez, Parabéns!”Pe. Waldo José Pignaton, C.SS.R.
SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DO PERPÉTUO SOCORRO – CAMPOS DE GOYTACAZES (RJ)

formação de nossos  seminaristas. Fo-
ram  cinco  anos de convivência com 
os estudantes de  Filosofi a e dois com 
os de  Teologia.  Foram anos  abençoa-
dos, pois percebi claramente que estava 
precisando cuidar de minha saúde cris-
tã, sacerdotal e religiosa. 

Dois momentos foram  importan-
tes para amadurecer minha caminhada 
vocacional  missionária: A crise da vida 
religiosa e sacerdotal após  o Vatica-
no  II, com a saída de vários confrades, 
deixando a  C.SS.R  e o exercício   do 
sacerdócio. Hoje percebo que perma-
neci por certo brio pessoal, orgulho de 
uma palavra  dada.  Mas, certamente 
Deus viu mais do que  isto. Um segun-
do momento, que eu considero um pe-
ríodo de escuridão, quando eram dados 
passos para trás em relação ao Vatica-
no II. Para nós, empolgados com a Igreja 
de João  XXIII, foi motivo de purifi cação 
vocacional. 

Celebrei agradecido, em 2006, os 
50 anos de meu sacerdócio na C.SS.R., 
certo de que Ele me escolheu porque 
quis , conhecendo minhas fragilidades e 
minhas qualidades. 

Hoje, são 60 anos. A grande presen-
ça, luminosa nestes últimos 10 anos é o 
Papa Francisco. Sinto novamente a ale-
gria de uma Igreja feliz,  confi ante,  eco-
ando os ideais de  João  XXIII que nos 
encantaram  no passado. Sua mensa-
gem está sendo dada ao mundo: Uma 

comunidade cristã, se não for missioná-
ria, adoece e morre - o princípio básico, 
desta missão é a misericórdia  - O cris-
tão autêntico só pode ser um verdadeiro 
revolucionário - Os pobres constituem a 
essência da mensagem de Jesus. Agra-
decido, sinto a felicidade de participar de 
um Ano Santo da Misericórdia, a miseri-
córdia que me acompanha a vida inteira.

Pe. Assis, C.SS.R.



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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Certamente, você que lê essas 
linhas já se deparou com esta 
pergunta em algum momento 

de sua vida. Algumas vezes, temos a 
sensação de termos perdido a chave 
que abre as portas para o sentido de 
nossa existência ou ainda, não sa-
bemos a quem confi á-las em meio 
à fl uidez e fragmentação de sentido 
que experimentamos na sociedade, 
cultura e na vida interior.  Dentre os 
muitos fatos “milagrosos” aconteci-
dos na vida de São Geraldo, encon-
tramos um que foi conservado pela 
fé e religiosidade popular e que serve 

A QUEM CONFIAR AS
CHAVES DA NOSSA VIDA?

para iluminar e dar uma resposta a 
esta instigante pergunta. Na Basílica 
de São Geraldo encontramos a cena 
da chave encontrada. Fato extraordi-
nário, sem dúvida, mas também um 
convite a meditarmos sobre a abso-
luta confi ança que Geraldo tinha no 
seu “caro Deus” que se manifestava 
nas horas decisivas e no cotidiano da 
vida, de forma inesperada e surpre-
endente. 

Conta-se que quando Geraldo 
era um criado de D. Claúdio Albini, 
Bispo de Lacedônia, um homem de 
temperamento difícil, aconteceu que 

o bispo entregou a chave de sua 
casa para que Geraldo a arrumas-
se. Ao terminar o trabalho, Geraldo 
foi buscar água no poço da cidade, 
e colocou a chave na beira do poço. 
Enquanto retirava a água, a cha-
ve caiu dentro do poço. Quando se 
deu conta do que tinha acontecido, 
fi cou consternado e pensou logo na 
reação do bispo e no seu ataque de 
raiva. Algumas pessoas vieram aju-
dá-lo, mas não conseguiram. Nesse 
momento, Geraldo olha para o céu 
e reza: “- Senhor, afasta do Sr. Bis-
po esse desgosto”. Correu à casa e 



“A esperança é esta virtude cristã que nós temos como um grande dom do 
Senhor e que nos faz ver mais longe, isto é, além dos problemas, das dores, 

das dif iculdades, além dos nossos pecados”. Faz-nos “ver a beleza de Deus”.
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trouxe uma imagem do menino Je-
sus. Amarrou-o à corda e disse: “- Tu 
és o único que podes tirar-me des-
se apuro”. E desceu a imagem até o 
fundo do poço. Ao trazê-lo de volta, 
a imagem trazia as chaves em sua 
pequena mão. Vendo isso, as pes-
soas que estavam ao redor fi caram 
admiradas diante de tal milagre e a 
notícia se espalhou pela cidade. No 
processo de Beatifi cação, as teste-
munhas disseram que em recorda-
ção ao fato, o poço passou a ser 
chamado de “Geradiello” (o poço de 
Geraldinho). 

Apesar do caráter “fabuloso” e 
extraordinário desse fato ocorrido 
na vida de nosso santo irmão, cer-
tamente podemos encontrar um 
ensinamento sobre como podemos 
encarar as atribulações, os impre-
vistos e as dúvidas que assaltam a 
nossa vida. Desde pequeno, Geral-
do aprendeu a confi ar e a esperar 
em Deus, pois já havia experimen-
tado a gratuidade de seu amor, que 
não desampara e permite caminhar 
pela vida com serenidade, mesmo 
que tudo pareça escapar de nossas 
mãos. Quando jovem e adulto Ge-
raldo experimentou a necessidade 
e carência que assolavam seu povo, 
privando-os do necessário. Precisou 
trabalhar duro desde cedo para pro-
ver seu sustento e de sua família. So-
freu humilhações, maus tratos e ca-
lúnias, mesmo assim, não fugia das 
suas responsabilidades. A confi ança 
total que ele depositava em Deus e 
no seu amor providente, era a sua 
fonte de alegria e a luz necessária 
nas difi culdades cotidianas. Con-

tudo, Geraldo não era um alienado 
diante dos problemas da vida, sabia 
que vida não era fácil, mas sabia em 
quem havia confi ado a chave de sua 
vida.

Contemplando a vida de São Ge-
raldo somos convidados a uma ex-
periência de gratuidade e providên-
cia, numa atitude interior de quem se 
sabe amparado e cuidado por Deus. 
Geraldo nos ensina a confi ar a chave 
da nossa vida nas mãos de Deus. So-
mente assim, conseguiremos trans-
por os acontecimentos negativos e 
aprender com eles, se empenhando 
com aquilo que está no nosso alcan-
ce fazer, e entregando nas mãos de 
Deus aquilo que não depende de 
nós, não de forma alienada e passi-
va, mas com a mesma certeza que 
animou São Geraldo nas diversas si-
tuações da sua vida: “Tudo é possível 
àquele que crê!” (Mc 9, 23).

Rodrigo Costa Silva, C.SS.R. O jovem de Curvelo, Robson 
Araújo, junto com Vinícius 
Tinte e Marcos Paulo, fi ze-

ram no dia 24 de janeiro, na Igreja 
da Glória , em Juiz de Fora (MG), 
a Profi ssão Religiosa. Em uma 
celebração emocionante, presi-
dida pelo Superior Provincial, Pa-
dre Américo de Oliveira, C.SS.R., 
os  neo-professos deram mais um 
passo importante na formação vo-
cacional dentro da Congregação 
Redentorista (Província do Rio).

Avante, Robson Araújo.

O Redentor te chama pelo nome!

Nos passos do 
Redentor
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A Basílica de São Geraldo 
é um templo religioso de 
grande importância para os 

devotos do santo e também como 
um bem histórico, por ser a única 
no mundo dedicada exclusiva-
mente ao padroeiro.  Conscientes 
disso, os Redentoristas trabalham 
para restaurá-la e preservá-la. Vá-
rias pinturas internas retratam com 
uma beleza indiscutível as pas-
sagens principais da vida de São 
Geraldo.  O trabalho de restaura-
ção vem sendo executado desde 
agosto de 2013 pela empresa Gru-
po Ofi cina de Restauro, de Belo 
Horizonte (MG).  Com a gerência 
de Cláudio Antônio Ferreira e sob 
a coordenação de Maria Regina, a 

equipe conta com a dedicação de 
mais seis funcionários em Curvelo. 
A renomada empresa traz em seu 
currículo a recuperação do Palácio 
das Artes e a Igreja São José – 
também pertencente à Congrega-
ção Redentorista em Belo Horizon-
te (MG). A execução dos trabalhos 
foi dividida em cinco etapas: Eta-
pa 1 (Galeria – Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro e Sagrada Famí-
lia); Etapa 2 (Presbitério);  Etapa 3 
(Transepto , 1° vão da nave central 
e vitrais); Etapa 4 (2º Vão da nave 
central, átrio e coro). As etapas 1, 
2 e 3 já foram concluídas. A etapa 
4 está em andamento e a etapa 5 
(4°, 5° e 6° vãos da nave central) 
será executada durante este ano.

OBRAS DE RESTAURAÇÃO DA
BASÍLICA DE SÃO GERALDO

Faça sua doação através do carnê
ou depósito nas contas:

Caixa Econômica Federal: Agência: 0111 - Conta Corrente: 640-6
Banco do Brasil: Agência: 103-1 - Conta Corrente: 4028-2
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Decidi contar uma grande 
graça que eu alcancei em 
2015. Sempre tive grande 

fé neste Santo milagroso. Quan-
do eu era criança fazia novenas 
e alcançava as graças que pedia. 
Em 2014, no mês de   outubro 
mudei para Belo Horizonte (MG) 
para trabalhar no hospital na mi-
nha área. Deixei um serviço de 3 
anos e 7 meses para apostar em 
um sonho de instrumentador ci-
rúrgico. Tudo estava indo bem, 
até que o hospital passou a não 
ter mais limite da carga horária, 
acabava fazendo mais de 12 ho-
ras por dia, só com banco de ho-
ras para o hospital   e com esta 
crise tinha medo de pedir conta 
e não conseguir outro emprego. 
Até que um dia ao sair do hospi-
tal fui assaltado e o bandido le-
vou meu celular e o dinheiro que 
estava na minha carteira, mas os 
documentos fi caram comigo. Foi 
aí que me lembrei deste grande 
Santo, São Geraldo e comecei 
uma novena pedindo a ele força. 
Queria ter atitude, sair daque-

      Graça Alcançada

le serviço e voltar para a minha 
cidade que é Congonhas (MG). 
Um dia antes do meu aniversário 
criei coragem e pedi demissão  do 
Hospital, sem saber como iria fazer 
para arrumar outro trabalho. E no 
dia do meu aniversário ao chegar 
ao hospital fui surpreendido com 
uma mensagem de uma mulher 
que eu não conhecia, falando que 
ouviu falar do meu trabalho na clí-
nica onde eu trabalhei antes de ir 
para BH, e que estava disposta a 
me ajudar.  Seu esposo era bom-
beiro no Resgate e seu eu quises-
se trabalhar com eles de técnico 
de enfermagem, o Resgate estava 
contratando. Mandei meu currículo 
para ela, que iria pedir seu esposo 
para encaminhar para mim, só que 
por motivos de força maior ele não 
levou dia 09/06/2015, meu último 
dia no Hospital. Estava saindo  de 
lá feliz, só que antes de voltar para 
Congonhas queria ir até Curvelo na 
Basílica de São Geraldo e no dia 
10/06/2015 consegui visitar esta 
maravilha de Deus, que é a Basíli-
ca. Quando cheguei à Basílica, me 

emocionei, lágrimas corriam sobre 
meu rosto. Então visitei cada pe-
dacinho da Basílica e ao sair co-
nheci um senhor que me entregou 
uma mensagem e um desenho 
do rosto de Cristo. No outro dia, 
11/06/2015, fui ao escritório do 
Resgate e sai de lá com a carteira 
assinada e hoje moro em Congo-
nhas. E neste tempo de crise só 
tenho a agradecer este Santo tão 
milagroso que é São Geraldo.

São Geraldo Rogai por nós!

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




