


Reinado iniciado por Jesus. É missão de to-
dos nós anunciar, não só com palavras, mas 
com nossas vidas, a presença de Deus em 
nós, e em nossa Igreja. Uma Igreja de portas 
abertas e missionária, que vai ao encontro dos 
que ainda resistem à Boa Notícia de libertação 
proclamada por Jesus. 

O Santuário de São Geraldo seguirá em 
pleno vapor com a chegada de mais três Mis-
sionários Redentoristas, Padres José Carlos, 
Lúcio e Fonseca. Juntamente com os missio-
nários Padres Paulo, Mário, Assis, Ivo e Irmão 
Geraldo, o Santuário irá crescer com a sua 
participação e seu apoio. 

Eu sigo, anunciando o eterno amor de Deus 
por todos... Do modo como você, que me co-
nheceu aqui na Basílica de São Geraldo, ex-
perimentou: com um sorriso de menino nos 
lábios e a ternura de um irmão que abraça. 

Com carinho e amizade, 
Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, C.Ss.R. 

Queridos leitor e leitora, amigo e ami-
ga de São Geraldo, apresento-lhes a 
última edição do Informativo de São 

Geraldo, editado e revisado por mim. É com 
muita alegria, a alegria de ser um Consagrado 
a Deus, que me sinto grato ao Senhor por-
que me confi aste a missão de proclamar o teu 
eterno amor, também através desta ferramen-
ta de comunicação. Não podemos perder de 
vista, neste ano, o desejo do coração de nos-
so amado Papa Francisco, de fazer da Vida 
dos Religiosos, Consagrados e Consagradas, 
uma luz de alegria e esperança para os povos. 
A Campanha da Fraternidade nos re-lembra 
a missão de todos nós, cristãos, o serviço. 
Servir a Deus, aos irmãos na construção do 
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Expediente:

Sigo obediente:
“Aonde mandar eu irei

Seu amor eu não posso ocultar
Quero anunciar para o mundo ouvir

Que Jesus é o nosso Salvador”. 
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Bento XVI insistia numa Nova 
Evangelização, mesmo nas 
comunidades eclesiais. 

Percebe-se claramente a mesma 
orientação do Papa Francisco, prin-
cipalmente em sua insistência foca-
lizando a pessoa de Jesus, presen-
ça do Reino de Deus.  Uma área 
necessitada de uma nova evange-
lização, certamente, é a área das 
devoções aos santos, área desen-
volvida dispersivamente,  tornando-
se um emaranhado de devoções, 
um verdadeiro cipoal, quando a 
liturgia era em latim. Mesmo após 
o Concilio Vaticano II, continuou a 
dispersão, isto devido a posições 
divergentes dentro da própria igre-
ja. Duas atitudes pastorais frente a 
estas devoções têm sido prejudi-
ciais, digamos mesmo “desleais” ao 
povo: uma ignorando, desprezan-
do, até atropelando a religiosidade 
do povo. Um exemplo disso foi a 
retirada das imagens dos altares. 
Outra atitude é “deixando como 
está”, a titulo de respeito ao povo. 
Esta última atitude poderá ocultar 
inconsciente ou mesmo conscien-
te, o medo de perder adeptos ou 
até mesmo dinheiro. 

Hoje, a Igreja quer retomar a 
mística do Reino, revelada em Je-

“A religião corre o risco de ocultar a face de Deus, de barrar por práticas opacas o encontro 
direto e imediato com Deus, em uma fé que é adesão da criatura ao Criador”.

(Fr. Carlos Josafá, OP).

Uma Igreja em revisão

sus. “Sede perfeitos, sede santos, 
sede misericordiosos como Vosso 
Pai Celeste”. Para sair de uma es-
piritualidade infantil, ingênua, alie-
nante, é necessária a pregação da 
verdade toda de Jesus, para que 
haja o encontro pessoal, conscien-
te com Ele, motivo de verdadeira 
alegria e paz, e para que aconteça 
um novo e alegre entusiasmo pela 
causa do Reino. Principalmente 
porque a comunidade cristã deve 
ser o sinal de pertença do Reino, 
ainda que imperfeito. Santo Afon-
so, intuindo tudo isto, propôs-se 
promover esta santidade do dis-
cípulo de Jesus no meio popular. 
Em seus variados escritos sobre a 
vida devota, ele aborda refl exões 
conscientizadoras da vida cristã, 
sobretudo apresentando os santos 
como modelos do segmento de 
Jesus. 

È necessário perceber, purifi car 
as defi ciências, corrigir as defor-
mações e até mesmo os sinais de 
idolatria na religiosidade popular. 
Para isto é necessário distinguir 
entre Religião e a Boa Nova de Je-
sus. Jesus não trouxe uma nova 
religião, mas uma nova mensagem 
de vida. Esta área religiosa perten-
ce à natureza e à cultura humanas, 

sujeita por isto a desvios. É neces-
sário purifi car a vida devota, indi-
vidualista, dispersiva, que inspira 
falsa segurança, ignorando o ver-
dadeiro Deus revelado em Jesus. 
Ignorando o verdadeiro Deus reve-
lado em Jesus, o homem volta-se, 
em sua religiosidade natural, para 
um Deus indefi nido. Com um Deus 
indefi nido não se compromete, im-
pedindo, então, o empenho pelo 
crescimento do Reino, no segui-
mento de Jesus. O povo precisa 
conhecer a pessoa de Jesus, que 
o leve a uma espiritualidade liberta-
dora e que estabelece um encon-
tro pessoal consciente, alegre com 
Jesus e que impulsiona o discípulo 
na construção do Reino. 

Pe. Jesu Ferreira de Assis, C.Ss.R.
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Nossos Bispos, anos atrás, 
num de seus documentos a 
respeito da Família, falaram 

sobre este assunto, de maneira re-
almente interessante e de grande 
profundidade e grande conteúdo 
refl exivo.

Eles explicitaram a Família, do 
ponto de vista de seus relaciona-
mentos internos e humanos, assim: 
relacionamento Conjugal (esposa/
esposo), Parental (Pai/Mãe), Filial 
(fi lho/a) e Fraternal (irmãs/irmãos). 
Assim, disseram, se estabelecem 
os relacionamentos humanos den-
tro de uma família. Relacionamen-
tos que se tornam base para todos 
os demais em nível de pessoa e de 
grupo humano. Vejamos:

CONJUGAL: É o relacionamen-
to que se cria entre esta Mulher e 
este Homem, enquanto diferentes 
um do outro e complementares. É 
o amor que gera a mais profunda 
comunhão e vence a solidão do 
Adão( Gên.2,18.23), vence a soli-
dão do coração... Mas, fi ca ainda 
a última solidão!

Tal amor possui expressões 
próprias e exclusivas. Maneiras 
próprias de atingir o outro, o par-
ceiro (a) e de ser atingido por ela/
ele. Vence o egoísmo para desa-

QUATRO PONTOS DE  
VISTA SOBRE A FAMÍLIA

brochar o “nós”. Tem sua expres-
são máxima na relação conjugal, 
(1Cor. 7,1-6), em sua semelhan-
ça  com a vida íntima dos Divinos 
Três, em sua penetração-repouso  
eternos. É por isso, amor criador 
de vida, amor que vence a morte. 
Amor fonte de   outras vidas, Terno 
e devorador. Consome e acalma 
a pessoa toda. Por isso, deve ser 
cultivado “fora” dos fi lhos! E isso é 
bom para eles! Quando outro tipo 
de amor o  invade, penetra esse 
amor, atrapalha-o. Ele é exclusivo, 
sem ser “excludente”, pois, nasce 
da comunhão e gera comunhão. É 
um amor aventureiro/disciplinado, 
isto é, constante, fi el e se sacrifi ca 
pelo outro.

PARENTAL: O mesmo par, que 
vive o amor conjugal, poderá viver 
simultaneamente o amor paren-
tal (do latim parentes = Pai/Mãe). 
É o amor da mulher e do homem 
enquanto “fontes”. Amor gerador 
de novas vidas, amor pelas “crias” 
brotadas de seu íntimo, cada uma 
delas absolutamente única e irre-
petivel. Amor que garante a iden-
tidade do ser mãe/pai. Amor que 
extasia, deixa a pessoa encantada, 
com o mistério pessoal, brotado de 
si mesma (Sl. 127,3)

 Com isso, esse amor é capaz 
de gerar ternura para com a huma-
nidade toda. Abre o coração para 
os outros, mesmo não sendo seus 
fi lhos!

FILIAL: Quem nasce de tan-
to amor, só deveria passar para a 
frente amor. E o primeiro parcei-
ro desse amor é aquele (a), para 
quem se volta como  resposta do 
amor fonte original do qual veio e 
do qual nasceu. Amor que gera se-
gurança e tranquilidade (Sl.131,2), 
porque  ali temos a certeza de 
onde viemos. A fonte está aqui 
perto de mim. Quebra o isolamen-
to pessoal! Amor que faz brotar o 
sentido do “nós” a ser trabalhado 
lentamente!

FRATERNAL: Juntamente co-
migo vejo a multidão de rostos se-
melhantes ao meu!

É o amor de companheiro, de 
ajuda; amor de emulação e dispu-
ta, ciúme, zelo! Amplia e fortalece 
o sentido da pertença ao grupo 
humano, mais próximo ou mais re-
moto.

Amor que me ensina a ser para 
o outro: o largar-pegar da criança 
pequena, futuro largar-pegar-ga-
nhar-perder do jogo da vida. Ensi-
na a ser fraterno e solidário. Amor 
de companheirismo, amor de doa-
ção; gastar-me pelo outro.

 Não será que a redução “siste-
mática e comercial” do número de 
irmãos está reduzindo a fraternida-
de no Mundo de hoje?

Pe. Ivo, C.Ss.R.
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Por ocasião da abertura do 
Ano da Vida Consagrada, 
no domingo, 30 de novem-

bro de 2014, o papa Francisco 
enviou mensagem na qual faz um 
chamado para que os consagra-
dos “despertem o mundo!”.  Ins-
pirados na Exortação Vita Con-
secrata de São João Paulo II, o 
texto do Papa apresenta alguns 
objetivos, expectativas e os ho-
rizontes do Ano da Vida Consa-
grada, que prosseguirá até 2 de 
fevereiro de 2016.

O prefeito da Congregação 
dos Institutos de Vida Consa-
grada e as Sociedades de Vida 
Apostólica, cardeal João Braz 
de Aviz, em entrevista à Rádio 
Vaticano, apontou três objetivos 
principais  que o papa Francis-
co indica aos consagrados para 
a realização da própria vocação: 
“Olhar para o passado com gra-
tidão”, para manter viva a própria 
identidade, sem fechar os olhos 
diante das incoerências, resultado 
das fraquezas humanas; “Viver o 
presente com paixão”, vivendo o 
Evangelho a fundo e com espírito 
de comunhão; “Abraçar o futu-

2015 - Ano da Vida Consagrada
ro com esperança”, sem perder 
a coragem diante das inúmeras 
difi culdades que se encontrarão 
ao longo da Vida Consagrada, a 
partir da crise das vocações.

O Papa também alertou aos 
mais jovens para que não caiam 
na “tentação dos números e da 
efi ciência, tampouco àquela de 
confi ar exclusivamente nas suas 
próprias forças. A caridade não 
conhece limites e precisa de entu-
siasmo para levar adiante o sopro 
do Evangelho nos mais diversos 
ambientes sociais e culturais”.

Disse, ainda, que é necessá-
rio que os consagrados saibam 
transmitir a alegria e a felicidade 
da fé vivida em comunidade, por 
meio do testemunho do amor fra-
terno, da solidariedade, da par-
tilha que dá valor à Igreja. “Uma 
Igreja que deve forjar profetas vi-
sionários e capazes de interpretar 
os acontecimentos, denunciando 
o mal do pecado e da injustiça”.

Francisco não tem expectati-
vas de que os consagrados man-
tenham vivas certas “utopias”, 
mas que saibam criar “outros 
lugares”, onde se viva a lógica 

evangélica do dom, da fraterni-
dade, da diversidade e do amor 
recíproco. O lugar ideal para que 
isso aconteça são as comunida-
des dos Institutos aos quais se 
pertence e que não deve ser uma 
realidade isolada. Ao contrário, 
o Papa expressa seu desejo de 
que este Ano da Vida Consagra-
da seja a ocasião para que se es-
treitem os laços de colaboração 
entre as diversas comunidades, 
“no acolhimento de refugiados, 
na proximidade aos pobres, no 
anúncio do Evangelho, na inicia-
ção à vida de oração”.

Na Carta aos Consagrados e 
às Consagradas, Francisco res-
salta o papel dos leigos, “que, 
com os consagrados, partilham 
ideais, espírito e missão”. O Papa 
pede aos bispos que sejam so-
lícitos no promover nas respec-
tivas comunidades “os carismas 
distintos, apoiando, animando e 
ajudando no discernimento para 
que a beleza e a santidade da 
Vida Consagrada resplandeçam 
na Igreja”.

Fonte: site CNBB



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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Com o tema “Fraternidade: 
Igreja e Sociedade” e lema 
“Eu vim para servir” (cf. Mc 

10, 45), a Campanha da Fraterni-
dade (CF) 2015 buscará recordar a 
vocação e missão de todo o cristão 
e das comunidades de fé, a par-
tir do diálogo e colaboração entre 
Igreja e Sociedade, propostos pelo 
Concílio Ecumênico Vaticano II.

O texto base utilizado para au-
xiliar nas atividades da CF 2015 já 
está disponível nas Edições CNBB. 
O documento refl ete a dimensão 
da vida em sociedade que se ba-
seia na convivência coletiva, com 
leis e normas de condutas, organi-
zada por critérios e, principalmen-

te, com entidades que “cuidam do 
bem-estar daqueles que convi-
vem”.

Na apresentação do texto, o 
bispo auxiliar de Brasília (DF) e se-
cretário geral da CNBB, dom Le-
onardo Ulrich Steiner, explica que 
a Campanha da Fraternidade 2015 
convida a refl etir, meditar e rezar a 
relação entre Igreja e sociedade.

“Será uma oportunidade de 
retomarmos os ensinamentos do 
Concílio Vaticano II. Ensinamentos 
que nos levam a ser uma Igreja 
atuante, participativa, consola-
dora, misericordiosa, samaritana. 
Sabemos que todas as pessoas 
que formam a sociedade são fi lhos 

e fi lhas de Deus. Por isso, os cris-
tãos trabalham para que as estru-
turas, as normas e a organização 
da sociedade estejam a serviço de 
todos”, comenta dom Leonardo.

Proposta do subsídio
O texto base está organizado 

em quatro partes. No primeiro ca-
pítulo são apresentadas refl exões 
sobre “Histórico das relações Igreja 
e Sociedade no Brasil”, “A socieda-
de brasileira atual e seus desafi os”, 
“O serviço da Igreja à sociedade 
brasileira” e “Igreja – Sociedade: 
convergência e divergências”.

Na segunda parte é aprofunda-
da a relação Igreja e Sociedade à 
luz da palavra de Deus,  à luz do 
magistério da Igreja e à luz da dou-
trina social.

Já o terceiro capítulo debate 
uma visão social a partir do serviço, 
diálogo e cooperação entre Igreja 
e sociedade, além de refl etir sobre 
“Dignidade humana, bem comum 
e justiça social” e “O serviço da 
Igreja à sociedade”. Nesta parte, o 
texto aponta  sugestões pastorais 
para a vivência da Campanha da 
Fraternidade nas dioceses, paró-
quias e comunidades.

O último capítulo do texto base 
apresenta os resultados da CF 
2014, os projetos atendidos por 
região, prestação de contas do 
Fundo Nacional de Solidariedade 
de 2013 (FNS) e as contribuições 
enviadas pelas dioceses, além de 
histórico das últimas Campanhas 
e temas discutidos nos anos ante-
riores.

Fonte: Site CNBB 

CAMPANHA DA FRATERNIDADE

2015



“Onde estão os consagrados, 
sempre há alegria!” 

      Graça
Alcançada

Maria Luiza de Fátima Campos 
e Sérgio Emílio Oliveira visitaram a 
Basílica de São Geraldo junto com 
os fi lhos Larissa Oliveira, Ana Lui-
za Oliveira e José Alves de Oliveira. 
A família agradeceu a São Geral-
do pela recuperação da saúde de 
Larissa, que tem 9 anos e que ao 
nascer teve uma infecção. Por con-
ta disso, fi cou internada na UTI por 
21 dias e no desespero recorreram 
a São Geraldo. Prometeram visitar a 
Basílica e, desde então, Larissa tem 
se recuperado signifi cativamente 
da difi culdade de se locomover. Há 
nove anos, a garota e os irmãos se 
vestem como São Geraldo e partici-
pam da missa dominical. De acordo 
com a mãe, assim que a fi lha estiver 
caminhando bem, todos irão acom-
panhar a Procissão do padroeiro na 
Oitava.

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
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Ao meu bom povo de 
Curvelo, os meus agra-
decimentos  por mais 

quatro anos vividos neste chão, 
com  a acolhida de um irmão. 
Foi um  tempo de muitas realiza-
ções e alegrias, apesar de estar 
trabalhando, nesta comunidade,  
na Basílica  de  São Geraldo, so-
mente nos fi nais de semana. 

Estou indo para a cidade de 
Coronel  Fabriciano  administrar 
a Rádio Educadora de Cel. Fa-
briciano,  AM 1010 e FM 107,1. 

É IMPOSSÍVEL PASSAR PELO SERTÃO 
E NÃO RENOVAR A ALMA...

Acompanhe-nos pelas redes 
sociais.

Rezem comigo neste ano 
em que estou completando 
os meus 25 anos de padre, as 
minhas bodas de prata. Uma 
caminhada vivida com muitas 
alegrias até aqui. Um  grande 
louvor a Deus e um muito obri-
gado a minha Comunidade Re-
dentorista, aos colaboradores 
da Basílica de São Geraldo e a 
todos vocês.

Pe. Antônio Luiz de Oliveira. C.Ss.R.




