


um ano e meio executando o serviço. As naves laterais já 
estão concluídas. O presbitério fi cará pronto para a Pás-
coa e aí os andaimes serão montados na nave central. 
Inevitável certo transtorno (fora do horário das missas), 
mas o resultado é muito positivo.

No mais, na edição deste mês do “A Caminho com 
São Geraldo”, além dos artigos dos padres Assis e Ivo, 
vocês receberão notícias do lançamento da Carteirinha 
“Sou Amigo do Geraldinho” para as crianças. Evento que 
aconteceu aqui na Praça da Basílica, festa bonita que 
contou com a presença de mais de 550 crianças.

E, a partir deste mês, o Frater Rodrigo Costa, C.Ss.R., 
estudante de Teologia em Belo Horizonte (MG), fará parte 
da equipe de articulistas do nosso jornal. A ele nossas 
boas vindas.

A comunidade Redentorista deseja a todos uma boa 
Páscoa. Seja a ressurreição do Senhor a nossa força e 
vida.

Missionários Redentoristas
Basílica de São Geraldo

Os Missionários Redentoristas estão presentes 
em Curvelo (MG) desde o início do século pas-
sado. Chegaram e pouco depois começaram a 

construção daquela que seria a única Basílica dedicada a 
São Geraldo no mundo. Prestes a completar 100 anos, a 
construção passa por uma ampla reforma e restauração 
de suas pinturas. Há alguns anos foi trocado todo o telha-
do e também a estrutura de madeira. Trabalho bem feito 
coordenado pela comunidade Redentorista e com amplo 
apoio dos fi éis de Curvelo e devotos de São Geraldo que 
moram em outras cidades.

Quanto à restauração: o interior da Basílica é rico em 
detalhes artísticos que retratam cenas da história de São 
Geraldo desde a infância até o entardecer de sua vida, 
fato que aconteceu aos 29 anos.  Pinturas quase cente-
nárias e que necessitavam de restauro.

A comunidade Redentorista, na pessoa do Reitor da 
Basílica, Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R., com o 
apoio dos fi éis, iniciou a obra de restauração de todo in-
terior do templo. Processo delicado e feito com zelo e 
profi ssionalismo. A equipe de trabalho já está há mais de 
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Torna-se cada vez mais evidente 
a mística missionária que o Papa 
Francisco quer para a vida da 

Igreja, a mola propulsora que marca 
toda a atuação de Jesus na implanta-
ção do Reino do Pai na terra. É a partir 
de sua experiência de misericórdia do 
Pai que ele inicia na história, e o reco-
menda aos discípulos, este princípio 
de ação missionária: “Sede misericor-
diosos como Vosso Pai Celeste é mi-
sericordioso”. Precisamos recuperar 
este aspecto do Cristianismo; mas, 
libertando a misericórdia de uma con-
cepção apenas sentimental e moralis-
ta (uma virtude a mais); não havendo 
apenas enquanto se concretiza em 
obras assistenciais, mas, sobretudo 
enquanto deva penetrar mais e mais 
todos os setores da vida humana. Este 
espírito de misericórdia vai exigir vigi-
lância constante sobre as causas do 
sofrimento humano. Jon Sobrino fala 
de “uma atitude radical de amor que 
deve inspirar a atuação do ser humano 
diante do sofrimento do outro”.

Jesus revela Deus um Pai compas-
sivo, com entranhas de mãe, sempre 
inclinado sobre suas criaturas. Jesus 

PRINCÍPIO BÁSICO DA AÇÃO MISSIONÁRIA
TENHO COMPAIXÃO DESSA GENTE (MC 8,2)

concretiza esta compaixão do Pai, 
voltando-se para os sofredores e as 
vítimas de injustiças. A dinâmica de 
sua vida revela-se no suspiro diante da 
multidão faminta: “Tenho compaixão 
dessa gente”.

Então, punha-se a curar os doen-
tes, a tocar os leprosos, a perdoar os 
pecadores, a comer com os marginali-
zados, a privilegiar os pobres; passan-
do por cima de leis civis e religiosas. 
É esta compaixão ativa e solidária que 
levará os discípulos a construírem um 
mundo mais humano e feliz: é Deus 
reinando.

A compaixão de Deus aparecerá 
no fi nal da história, quando da presta-
ção de contas universal; presentes to-
das as nações, raças e línguas, cultu-
ras e religiões. A compaixão para com 
os sofredores decidirá o julgamento: 
“Eu sofria com fome, doente, na pri-
são, nu, na miséria e viestes a mim 
compassivos”.

Hoje, há sinais de esperança nes-
ta linha de atuação, além de ser o ca-
minho aberto por Jesus. René Girard 
(antropólogo) percebe no momento 
histórico uma virada antropológica, 

em meio a tantas crises geradoras de 
sofrimentos: “Nunca uma sociedade 
se preocupou tanto com as vítimas 
como a nossa... nenhum período his-
tórico, nenhuma sociedade até agora 
conhecida falaram das vítimas como o 
fazemos nós” (cfr “Jesus e o dinheiro”, 
Pe. Pagola). Solidifi ca esta esperança a 
acolhida signifi cativa que o Papa Fran-
cisco tem recebido, em suas andan-
ças missionárias, com sua proposta de 
compaixão como princípio básico da 
ação missionária.

Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.

PRINCÍPIO BÁSICO DA AÇÃO MISSIONÁRIA

Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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Estudiosos do comportamento 
humano fazem esta distinção e 
esta explicação!

Existem.
A atração sensível.
Fascínio profundo da vida rica e 

plena de valores, de ser. Aqui o laço 
se baseia em uma misteriosa profun-
didade no nível do ser profundo e da 
vida, indo além da atração sensível, 
intelectual e profi ssional (relaciona-
mento primário, encantamento!). Há 
limites e perigos, mas as vantagens 
e possibilidades com relação à inte-
gração da sexualidade são, de longe, 
superiores.

Sinal de plenitude de amor, resul-
tado de um itinerário de amor ascen-
sional e bem medido (parecido com a 
dinâmica conjugal!).

Elementos que se descobrem en-
tre dois adultos afetivamente unidos: 
confi ança / conhecimento sempre 

mais profundo / conscientização re-
cíproca das riquezas do ser / ternura, 
desejo de preservar e proteger o ou-
tro / tendência de vê-lo sem sua inte-
gridade e totalidade / retidão (apenas 
ver, sem abusar em nada do outro) / 
lucidez.

Esta relação tende a durar para 
sempre, porque necessita de toda 
uma vida, de toda uma eternidade 
para ser plenamente ela mesma.

O olhar de ambos é orientado 
pelo coração, isto é, favorece a com-
preensão profunda do outro, ama-se 
a imagem do outro porque traz paz, 
segurança, certeza e confi ança. Não 
se pode fechar os olhos ao limite do 
outro, nem o outro nada faz para 
mascará-lo.

“É uma graça divina encontrar na 
própria vida uma pessoa afetivamen-

te equilibrada, que ajude a fazer a 
experiência de uma relação criativa. 
A experiência de amar e ser amada 
tem um tamanho poder vitalizante 
que a pessoa recebe com ela um be-
nefício enorme  e defi nitivo”. (Luciano 
Cian)

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

NÍVEIS DA AMIZADE
“Amigo é coisa para se guardar /

No lado esquerdo do peito / Dentro do coração”
(Milton Nascimento)
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Cruzes não faltam à nossa 
vida...! Porém, muitas vezes, 
não gastamos o nosso tem-

po para entendê-las e reconhecer o 
seu valor para o nosso crescimento 
humano e espiritual. Também são 
poucos os que as compreendem à 
luz do mistério Pascal de Cristo, que 
transforma nossa vida de crucifi ca-
dos em uma vida de ressuscitados, 
que converte o nosso caminho de 
cruz em caminho de glória e liber-
tação. Aproxima-se mais uma vez a 
celebração da Paixão, Morte e Res-
surreição de Jesus, centro e ápice 
de nossa fé cristã. Não será oportu-
nidade para contemplarmos a nossa 
vida à luz desse mistério de amor e 
nos inserirmos na dinâmica de Re-
denção que nele se encerra?

Por que um Redentor? Por que 
uma cruz? São perguntas que po-
deríamos fazer ao contemplarmos 
o Cristo na cruz e percebermos o 
aparente silêncio de Deus diante 
do sofrimento humano, e a experi-
ência de abandono que Jesus vive 
na cruz: “Meu Deus! Meu Deus! Por 
que me abandonaste?”. Na cruz nos 
deparamos com o paradoxo de um 

Deus que sofre, que experimenta a 
fraqueza humana e o abandono, um 
“Deus que não nos ajuda por sua 
onipotência, mas por sua fraqueza 
e sofrimento”, como nos recorda o 
teólogo alemão, vítima do nazismo, 
Dietrich Bonhoeffer. Por isso, a in-
compreensão daqueles que não 
se deixaram tocar pelo mistério do 
amor de Deus pela humanidade, 
para quem a cruz era “escândalo 
e loucura”, porque situada fora do 
cálculo humano, da razão lógica. Há 
que se mudar a visada para compre-
endê-la à luz de uma outra lógica, a 
do mistério da Fé: “Ele me amou e 
se entregou por mim” Gl 2, 20.

Santo Afonso compreende bem 
esse mistério escondido no madeiro 
e nos lembra   que: “A cruz é inse-
parável da vida. Se queres ter paz, 
terás de carregá-la pacientemente. 
Se assim a carregas, ela te levará a 
Jesus”. Essa perspectiva não assus-
tou os grandes místicos da tradição 
cristã. Pelo contrário, eles compre-
endiam que a cruz é a maior prova 
do amor de um Deus pessoal, que 
se relaciona com o ser humano, que 
é o Deus cristão, que se inclinou até 

a nossa humanidade. Isso é mistério 
PASCAL. A cruz é anúncio da nossa 
própria divinização e ressurreição, 
como nos lembra Santa Edith Stein, 
mística e mártir de Auschwitz: “A 
loucura da cruz é o começo da ver-
dadeira felicidade”.

Da cruz de Cristo surge um ape-
lo para que nos unamos a Ele em 
seu sacrifício redentor, assumindo e 
entregando a nossa vida, “o pacote 
todo”, para sermos transformados 
por seu amor oblativo e assim reen-
contrarmos a vida com Ele. Mas é 
também convite para estarmos em 
pé diante das lutas e sofrimentos do 
cotidiano, com a confi ança de que 
nosso Deus é compaixão e por isso 
sofre conosco, morre conosco, toca 
nossos frágeis corações. A cruz 
de Cristo é a resposta de Deus ao 
nosso sofrimento humano. É a pro-
clamação de um amor que é essen-
cialmente misericórdia e, desta for-
ma, partilha íntima da dor dos que 
sofrem, homens e mulheres, crucifi -
cados diariamente sobre a cruz, víti-
mas de tantas desventuras.

A Semana Santa, longe de ser 
um tempo para celebrar a dor e o 
sofrimento, é uma grande oportu-
nidade, verdadeiro retiro espiritual, 
para a comunidade cristã celebrar 
e reviver a Paixão de Jesus, entrega 
de amor, que encontra sua máxima 
expressão na cruz. A contemplação 
do Mistério da Cruz nos lembra que 
não é o nosso esforço puramente 
humano que nos pode salvar, mas 
sim, a participação no Mistério da 
Paixão de Cristo. Desta forma, po-
demos olhar para a cruz com o co-
ração agradecido, porque redimidos 
e libertos por Jesus.

Rodrigo Costa

A LINGUAGEM DA CRUZA LINGUAGEM DA CRUZ



6 A caminho com São Geraldo

A Praça da Basílica de Curvelo 
(MG) foi palco de muita ale-
gria no dia 14 do mês pas-

sado, quando aconteceu o lança-
mento  da Carteirinha “Sou amigo 
do Geraldinho”. Mais de 550 crian-
ças, vindas de todos os cantos e lu-
gares, de perto e de longe da cida-
de, estiveram presentes, fazendo 
a Carteirinha, tornando-se assim 
suas amigas e membros da grande 
família do Geraldinho. E aproveita-
ram muito, se divertindo com as 
brincadeiras como pula-pula e es-
correga, correndo por toda exten-
são da praça e ainda se deliciando 

com as guloseimas. Eram 15h15 
de um sábado de sol quando os 
seminaristas Rodrigo Costa e Mar-
dson Fernandes começaram os 
trabalhos de animação, dando um 
toque especial através de músicas 
religiosas infantis, acompanhadas 
de coreografi as próprias. Em se-
guida, os frateres da Comunidade 
Vocacional Dom Muniz, de Belo 
Horizonte, chamaram o anfi trião 
da festa, o querido mascote Geral-
dinho, que, após o anúncio solene, 
fez a festa das crianças, ansiosas 
pela sua chegada desde o início .

O reitor da Basílica de São 
Geraldo, Padre Paulo Roberto 
Gonçalves, C.Ss.R., considerou 
o evento muito bom e acima das 
expectativas, mostrando que real-
mente o Geraldinho caiu nas gra-
ças das crianças: “Um pedacinho, 
ou quem sabe, uma expressiva 
parte do Céu na Praça da Basíli-
ca de São Geraldo. Foi assim que, 
do altar monumento da Praça da 
Basílica de São Geraldo, tive a gra-

ça de contemplar com os olhos de 
Deus”.

No encerramento, a chegada 
dos palhaços Frajolla e Mariola 
também foi anunciada por meio 
de muita expectativa e alegria. Sua 
apresentação contou com a inten-
sa participação das crianças no 
sorteio das camisas “Sou amigo 
do Geraldinho” e dos DVDs “Fra-
jolla e Mariola”. Felizes, as crian-
ças dançaram no palco ao lado do 
querido mascote de São Geraldo.

faz a festa na Praça da Basílica
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Bastante satisfeito, Padre Paulo 
demonstrou sua empolgação ao 
afi rmar que “foi belo e encantador 
de se ver crianças, de todos os ta-
manhos e idades, acompanhadas 
de seus pais, formando uma gran-
de ciranda de alegria. Um trenzinho 
da fantasia, onde até eu entrei na 
ciranda, pegando carona no trem 
da alegria”.

Além da Equipe de Coordena-
ção (Equipe do Geraldinho – Pe. 
Paulo, Aparecida, Lucinha, Frajolla, 

Mariola e fi lho, Erê, Eric, Gabriella, 
Dicilda Trindade), que foi criada 
recentemente, com o objetivo de 
pensar, articular, traçar e defi nir os 
próximos passos do Geraldinho, 
a festa teve uma equipe de apoio 
com cerca de 80 pessoas.

Além da Carteirinha, cada 
criança tem agora uma Ficha de 
Cadastro, que servirá como canal 
para que todas possam ser infor-
madas e convidadas para os próxi-
mos eventos do Geraldinho.

 

Pais também 
se divertem
Carolina Veol é a mãe das pe-

quenas gêmeas Luísa e Laura, que 
conheceram o mascote Geraldinho 
durante a festa e fi zeram o com-
promisso de continuarem trazendo 
as crianças. Além de adorar o Ge-
raldinho, a mãe disse que “eventos 
assim são importantes para que 
haja um maior envolvimento das 
crianças com a evangelização”. 
Nathalia Sampaio, mãe da peque-
na Liz Sampaio, diz que conheceu 
o Geraldinho no Tríduo de São 
Geraldo, em outubro de 2014, e 
considerou a iniciativa muito boa 
para poder atrair as crianças e as 
tornarem desde já devotas de São 
Geraldo.

Continua na página 8
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O próximo evento
com o mascote Geraldinho já tem 
data marcada: será no próximo dia 
11, sábado. A Missa de Páscoa,   às 
15 horas, na Basílica de São Geral-
do, especialmente dedicada para 
as crianças, terá sua companhia. O 
reitor Padre Paulo Roberto Gonçal-
ves, C.Ss.R., destaca que todas as 
crianças cadastradas e que fi zeram 
a Carteirinha “Sou Amigo do Geral-
dinho” receberam um convite do 
mascote para participar.

Queridas crianças,
 

Hoje é um dia muito espe-
cial. Penso que para todos 
nós, mas de maneira mui-

to expressiva e linda para vocês. 
Dia em que, ao fazer a Carteirinha 
“Sou Amigo do Geraldinho”, vocês 
passaram a fazer parte da grande 
família do Geraldinho.

Essa noite eu tive um sonho. 
Sonhei com essa Praça da Basílica 
cheia, lotada de crianças. Crianças 
nascidas há poucos dias, crianças 
pequenas, grandes. Crianças tra-
zendo para a nossa Praça de São 
Geraldo um brilho, um colorido es-
pecial. Crianças vindas de longe ou 
de perto. Essa nossa bela e encan-
tadora tarde promete: muita alegria, 
brincadeiras, divertimento.

Daqui a pouco, o Geraldinho vai 
entrar em cena. Ele deseja acolher 
todas vocês, com aquele seu jeito 
alegre e simpático: sorridente, ca-
tivante e carismático. O Geraldinho 
fez questão de enviar para vocês 
um convite e ele deseja receber 
vocês com muito carinho, com 
um sorriso especial para esta festa 
linda e legal que preparamos para 
vocês.

Vamos juntos viver uma tarde 
inesquecível, aqui na Praça da Ba-
sílica. Vamos rezar, cantar, brincar, 
nos divertir bastante, na compa-
nhia do Geraldinho, do Frajolla e 

da Mariola. Vamos desfrutar das 
guloseimas, preparadas para vo-
cês. Vocês são nossos convidados 
especiais.

Desejamos que ao fazer a Car-
teirinha do Geraldinho vocês se 
sintam realmente como membros 
da grande família do Geraldinho. 
Nós as vemos como um pedaci-
nho do Céu aqui na Terra. Vocês 
são anjos que Deus enviou-nos 
para trazer a sua luz viva, que há 
de fazer ressuscitar a verdade que 
vive escondida em cada um de 
nós.

Cada uma de vocês é um belo e 
lindo refl exo da beleza e da pureza 
de Deus para todos nós. Não fos-
se a presença de vocês, queridas 
crianças, provavelmente nossos 
jardins não estariam tão fl oridos e 
coloridos. Vocês trazem para nós 
o sorriso mais puro e belo de Deus.

Gostaria de prender todas as 
borboletas, que visitam constante-
mente os jardins das matas e das 
casas de Curvelo, e trazê-las para 
soltá-las no meio de vocês; juntos, 
correríamos atrás delas, mesmo 
sabendo que elas vão pousar em 
nossos ombros, sobretudo nos 
ombros de vocês. Pois, borboleta 
gosta muito mais de criança. Gos-
taria também de colher uma fl or 
nos jardins do Convento de São 
Geraldo para ofertá-la a cada uma 
de vocês. Vamos de maneira fan-

Mensagem para
as Crianças

tástica fi car juntos e entrar nesse 
balão. Vamos voar e cantar alegre-
mente. Todas vocês devem saber 
que cabem em nosso coração e, 
de maneira muita terna e carinho-
sa, no coração do Geraldinho. Va-
mos viajar nesse balão, o balão da 
alegria. Vamos fazer a cidade de 
Curvelo ainda mais feliz. Vamos 
convidar todas as pessoas para 
viajar conosco nesse balão cheio 
de alegria e felicidade. O mundo 
fi cará muito mais divertido com a 
presença iluminadora de cada uma 
de vocês. Sejam muito bem-vindas 
e sintam-se totalmente à vontade.
 

Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.
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Representantes das cidades 
de Curvelo, Inimutaba, Buritizeiro, 
Corinto, Pirapora, Morada Nova 
e Três Marias estiveram reunidos 
no dia 15 do mês passado no Sa-
lão da Basílica de São Geraldo. O 
objetivo do encontro foi debater e 

decidir acerca dos próximos even-
tos deste ano. Além disso, o Padre 
José Carlos Campos, C.Ss.R., foi 
apresentado como novo membro 
e Diretor Eclesiástico da Liga Cató-
lica de Curvelo e da Federação da 
Arquidiocese de Diamantina.

Encontro das
Ligas Católicas

Passe o Dia 
das Mães na 
Basílica de 
São Geraldo

Data: 08/04
Irmão Geraldo Pereira Neves, C.Ss.R.

ANIVERSARIANTE
DO MÊS

Que tal passar o Dia das 
Mães aos pés do seu 
padroeiro? A Basílica de 

São Geraldo preparou uma pro-
gramação especial no dia 10 de 
maio para acolher você, Mãe, 
seus fi lhos e seus familiares. 
Uma ótima oportunidade para 
rezar a São Geraldo, pedindo 
sua intercessão para toda a fa-
mília. 

Venha celebrar conosco esta 
data e participe de nossas Ce-
lebrações Eucarísticas. Você 
ganhará um lencinho de São 
Geraldo e ainda concorrerá a 
um quadro com a imagem do 
santo. A Basílica de São Geral-
do está de portas abertas para 
recebê-la. 



Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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A Obra Social São Geraldo con-
tinua a executar suas ativida-
des em busca da promoção 

do indivíduo através de seus projetos, 
que são realizados diariamente dentro 
da instituição.

Como forma de levar nossas crian-
ças do Projeto Construir o Amanhã a 
uma maior interação com a Comuni-
dade Redentorista, nosso coral infantil 
foi convidado para ajudar nas celebra-
ções Eucarísticas do Santuário Basíli-
ca de São Geraldo.

As crianças prontamente se mo-
bilizaram mediante a orientação dos 

educadores sociais e se empenharam 
nas Ofi cinas de Música, a fi m de levar 
da melhor forma a mensagem evan-
gelizadora através das canções ento-
adas durante a celebração.

É nesse sentido de promover a 
socialização através da interação com 
a comunidade que a Obra Social São 
Geraldo busca transformar a realidade 
não só de nossos usuários, mas tam-
bém da comunidade a qual o indiví-
duo encontra-se inserido.

No Projeto Profi ssionalizar e Incluir 
iniciou-se a Ofi cina de Informática para 
a Terceira Idade, onde são atendidos 

OBRA SOCIAL: 
CORAL É DESTAQUE NA BASÍLICA

OBRA SOCIAL: 
idosos da comunidade em geral, que 
buscam a ofi cina com o intuito de for-
talecer os laços de convivência, como 
forma de interação com a sociedade e 
como fuga das doenças neurológicas 
peculiares a esta faixa etária.

Assim vamos caminhando e bus-
cando, através das realizações diárias 
e contínuas, levar a Copiosa Reden-
ção aos que por ela buscam.

Geralda Luciene dos Santos
Coordenadora

Congregação Redentorista
Obra Social São Geraldo

“Serei pobre em 
fazer a minha 
vontade, e rico em 
buscar a tua.”
(São Geraldo Majela)



Acolhamos a graça da Ressurreição de Cristo! 
Deixemo-nos renovar pela misericórdia de Deus, 

deixemo-nos amar por Jesus, deixemos que a força do 
seu amor transforme também a nossa vida, tornando-

nos instrumentos desta misericórdia, canais através 
dos quais Deus possa irrigar a terra, guardar a criação 

inteira e fazer f lorir a justiça e a paz.

      Graça
Alcançada

“Eu conheci São Geraldo através 
da minha madrinha Cristina Sauma 
Castro, que todo ano vai a Curvelo. 
Sempre tive pedras nos rins e lem-
bro-me dela ao lado da cama rezan-
do e pedindo a intercessão de São 
Geraldo. Em março do ano passado 
comecei a ter dores muito fortes na 
pelve (bacia) e depois de três meses 
fui diagnosticada com Cistite Inters-
ticial, ou Síndrome da Bexiga Dolo-
rosa. Minha madrinha me entregou 
o lenço de São Geraldo, que posi-
cionei sobre minha bexiga nos dias 
21 e 22 de dezembro, e pedi para 
que as dores parassem, pois não 
aguentava mais. Sentia dores todos 
os dias, desde 16 de março, e 23 de 
dezembro de 2014 foi meu primeiro 
dia sem dor.    Foi maravilhoso, não 
sabia o que era isso. Desde esse dia, 
as medicações foram diminuindo e, 
em 10 de fevereiro passado, acabei 
o tratamento com o urologista. Não 
uso mais remédios contra as dores. 
Agora, elas acontecem com menos 
frequência, já sei como controlar e 
são suportáveis sem a medicação”.

Mariana Bechara (Belém – PA).

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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A Basílica de São Geraldo 
se prepara mais uma vez 
para receber, no dia 17 de 

maio, o 7º Encontro dos Geraldos 
e Geraldas,  homens e mulheres 
que trazem o nome do nosso pa-
droeiro. A maior parte das pessoas  
recebeu o nome do santo como 
sinal de homenagem, devoção e 
promessa ao Irmão Redentorista. 
É uma oportunidade para se reu-
nirem em agradecimento a Deus 
pelo dom da vida, em uma Mis-
sa celebrada especialmente para 
eles. No ano passado, dezenas de 

pessoas assim batizadas participa-
ram da celebração e concorreram 
a uma belíssima imagem do santo 
sorteada no fi nal da celebração. 
Em seguida, se encontraram para 
um almoço saboroso, servido na 
Obra Social São Geraldo. 

Participe você também e fi que 
de olho em nossos meios de co-
municação para conhecer, em bre-
ve, a programação do evento, pelo 
nosso site:
www.basilicasaogeraldo.org.br

e nossa página no facebook:
facebook.com/BasilicaDeSaoGeraldo




