EDITORIAL

PREPARATIVOS PARA A OITAVA

A

o se aproximar mais uma edição da Oitava de São Geraldo,
é com o coração repleto de alegria que nossa comunidade
Redentorista preparou a programação do evento, na expectativa de receber na última semana de agosto milhares de fiéis em
nossa Curvelo. Mais uma vez, a “Princesa Graciosa do Sertão de
Minas Gerais” reunirá seus fiéis e romeiros de todo o Brasil para mais
uma emocionante e grandiosa demonstração de fé. A programação
está nas páginas 6 e 7.
Motivado pela celebração do Santíssimo Redentor, no 3º domingo de julho, o Frater Rodrigo Costa, C.Ss.R., escreveu sobre o mistério redentor de Jesus Cristo, realizado por meio de seu ministério,
morte e ressurreição. Já em seu artigo, o Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.,
abordou as duas figuras com que Jesus gostava de se identificar:
Mestre e Pastor.
Por sua vez, o Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R., relembrou as
palavras do Conselho Mundial das Igrejas. Para ele, embora veicu-

ladas há algum tempo, permanecem como brado de alerta contra o
desencanto que toma conta do planeta, diante das tristes notícias
envolvendo instituições, autoridades e poderes, desde a política até
o futebol.
Também noticiamos a visita do mascote Geraldinho a São José
da Lagoa (distrito de Curvelo) junto com os palhaços Frajolla e Mariola, em uma apresentação voltada para as crianças da catequese, e
a celebração de Corpus Christi na Basílica de São Geraldo. Por fim,
destacamos que Redentoristas da Província do RJ-MG-ES participarão pela primeira vez da ExpoCatólica, de 2 a 5 de julho, no Expo
Center Norte, em São Paulo, apresentando em seu estande a Casa
de Retiros São José, localizada em Belo Horizonte (MG) e a Casa de
Retiros Seminário da Floresta (Juiz de Fora-MG). A grande atração
é a devoção e a beleza de nossa Basílica.
Que todos tenham uma boa caminhada até nosso próximo encontro.
Redentoristas da Basilica de São Geraldo
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Jesus,

MESTRE E PASTOR

“

Eu sou o Caminho,
a Verdade e a Vida...
ninguém vai ao Pai
senão por mim.”
(Jo 14,6)

“T

enho compaixão dessa
gente”, suspirou Jesus
diante da multidão atenta, sedenta de ser ensinada e cuidada nos caminhos da vida. Uma
cena que lembra as duas figuras
com que Jesus gostava de se identificar: Mestre e Pastor. Jesus apresentava-se como Mestre, como
único Mestre, mas um mestre com
postura de amor serviçal; único,
porque só Ele é íntimo do Pai, como
Filho, só Ele conhece os caminhos
da plenitude da vida para os seres
humanos que estão no coração do
Pai e é seu enviado para mostrá-los a nós. Há homens que se julgam mestres em vários setores da
vida humana, mas os caminhos da
plenitude, vida eterna (salvação) só
os pode mostrar verdadeiramente
os que aprenderam Dele e o fazem
em seu nome, em seu poder, à luz
do Espírito Santo, como serviço no
amor. A outra figura querida de Jesus, diríamos mesmo o coração de
sua mensagem da verdadeira vida,
o coração do Mestre: “Eu sou o
Bom Pastor”. O Pastor caracteriza-se pela ação de “cuidar”: ele vai à
frente das ovelhas, chama-as pelo

A caminho com São Geraldo

nome, dialoga com elas, defende-as dos inimigos, alertando-as nos
perigos, mostrando-lhes as férteis
pastagens, curando-lhes as feridas do caminho; vai ainda também
buscar a ovelha desgarrada e que
não encontra o caminho de volta ao
rebanho.
Jesus revela Deus, um Pai amoroso e compassivo, que quer dar a
todos a vida plena, feliz, e para isto
cuida de todos: Jesus concretiza,
visibiliza este amor misericordioso
do Pai, voltando toda sua vida para
os sofredores, os marginalizados,
os pobres, os doentes, os angustiados, os ignorantes, as ovelhas
desgarradas.
Jesus quer missionários os seus
discípulos, seguindo seu caminho
de Mestre e Pastor; um discípulo que o escuta, dialoga com Ele,
aprende Dele e mostra aos irmãos
o caminho da verdadeira vida; um
discípulo participando da vida dos
irmãos. Esta missão vai exigir dos
discípulos uma convivência íntima
com Jesus, permanecendo unidos
a Ele, como os ramos vivos na videira. Vai exigir também uma atenta
vigilância sobre tudo que está fazen-

do o irmão sofrer, que está ameaçando ou estragando sua vida. Esta
atenção começa por dar comida
ao faminto, fazer as obras assistenciais necessárias, porém, vai mais
adiante: faz do amor misericordioso
o princípio básico de sua atividade
missionária em todos os setores da
vida a seu alcance (família, trabalho,
sociedade, política, economia). É o
discípulo aprendendo do Mestre e
Pastor, à luz do seu Espírito Santo.
É a grande corrente divino-humana
mostrando o caminho da verdadeira vida, à disposição de todos. É
Deus Reinando.
Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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BOM SENSO

EM GRANDE

ESCALA

O

mundo inteiro vive momentos de desencanto
com autoridades e poderes, até mesmo na área do lazer! Futebol, por exemplo. Assim
sendo, fará bem tomarmos conhecimento da mensagem que,
redigida faz muitos anos, continua
um brado para nos alertar a todos! Veja o que disse o Conselho
Mundial das Igrejas!
“É chegado o tempo em que o
Movimento Ecumênico tem que
assumir, através de palavras e
ações, um maior compromisso
mútuo, obrigatoriedade e solidariedade. A promessa da aliança de
Deus com nossa época e o nos-

so mundo exige uma resposta de Jovens;
nossa parte.
Que os Direitos Humanos são dados por Deus”.
Por isso proclamamos:
Catecismo Ecumênico Ético-Social
“Que todo exercício do poder tem
de prestar contas a Deus;
Que Deus está do lado dos pobres;
Que todas as raças e todos os
Povos possuem igual valor;
Que Mulher e Homem são criados
à imagem de Deus;
Que a verdade faz parte de uma
comunidade de Pessoas livres;
A paz de Jesus Cristo;
Que Deus ama a Criação;
A dignidade e o engajamento dos

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

Aniversariantes de julho

16/07 - Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
23/07 - Pe. Mário Ferreira Gonçalves, C.Ss.R.
26/07 - Pe. Tarcísio Generoso da Fonseca, C.Ss.R.
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SANTÍSSIMO REDENTOR

A

Congregação Redentorista celebra no 3° domingo
do mês de Julho a festa
de seu titular, isto é, o Santíssimo
Redentor. Celebramos o mistério
redentor de Jesus Cristo, que se
realizou por meio de seu ministério, morte e ressurreição: “Se toda
a vida de Cristo foi ‘amor pelos
seus’, a Paixão é o momento em
que ele ‘os amou até o fim’”. A solidariedade de Deus para com o
ser humano se manifesta de modo
pleno e definitivo em Jesus. Falar
de Jesus como Redentor significa
falar do infinito amor de Deus por
nós, que foge a toda compreensão humana. Contemplando Jesus Redentor, descobrimos nossa
missão no mundo, pois somos
convidados a fazer da nossa vida
uma continuação da presença e da
obra redentora de Deus no mundo. Mas, qual é o significado da
palavra redentor? Como podemos
compreender o mistério redentor
de Jesus Cristo?
Na Sagrada Escritura encontramos o termo go’el, que é traduzido
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como redentor, salvador, libertador,
resgatador. Trata-se de uma instituição do povo de Israel, que tem
suas raízes no contexto familiar e
tribal, e era utilizado para designar
a pessoa que tinha a responsabilidade de vir em socorro do parente
mais próximo, diante de uma situação de empobrecimento e dívidas. O go’el entra em ação para
resguardar a integridade de seu
protegido e garantir que a justiça
fosse realizada. O go’el faz resgate
da propriedade e da pessoa que
foi alienada de sua liberdade e de
seus bens. Com o tempo, esse
termo se tornou uma metáfora teológica e passou a ser associado a
Deus. O próprio Deus é o redentor
de Israel e sua ação é chamada de
redenção. A atividade do redentor
se expressa na consolação, no auxilio e no fortalecimento da esperança (cf. Is 41,8-20).
A figura do go’el também foi associada a Jesus, pois ele a encarna
de modo mais pleno. Ele é a encarnação do Deus Redentor do povo
de Israel. Na sinagoga de Nazaré,
Jesus revela todo o programa do
seu ministério redentor: “O Espírito do Senhor está sobre mim, pois
ele me ungiu, para anunciar a Boa-Nova aos pobres: enviou-me para
proclamar a libertação aos presos
e, aos cegos, a recuperação da
vista; para dar liberdade aos oprimidos e proclamar um ano aceito
da parte do Senhor” (Lc 4,18-19).
Jesus se torna próximo de sua
gente, se torna seu parente mais
próximo. São muitos os relatos
que nos falam desta proximidade
e de sua ação redentora. Ele não
teme ir mais ao fundo das misérias
humanas, Ele se mistura com nossa condição humana, para resga-

tá-las, a fim de que cada homem
e mulher experimentem a libertação e a redenção, tenham vida em
abundância (Jo 10,10). Sua solidariedade chega ao extremo, através
de sua vida doada, revelação máxima do compromisso e do amor
de Deus pela humanidade.
Tocados e envolvidos pelo mistério redentor de Jesus, encontramos o nosso lugar no mundo
e na Igreja. Somos testemunhas
da libertação operada em nós por
Cristo, que rompe com nossas
cadeias e algemas e nos permite
viver como filhos e filhas libertos e
reconciliados de Deus Pai. A solidariedade e o amor para com o
próximo e a luta pela justiça e pelos direitos humanos devem ser
expressão concreta de nossa fé e
participação no mistério de Cristo
Redentor.
DUFOR, Xavier Léon. Vocabulário
de Teologia Bíblica. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 859.
Fr. Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.
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OITAVA DE

SÃO GERALDO
DIA 29 DE AGOSTO
SÁBADO

“O Filho do Homem não veio para ser
servido, mas para servir” (Mc 10, 45)
(Participação especial dos Movimentos,
Associações, Ministérios e Pastorais da
Basílica de São Geraldo).
5h – Alvorada. Repique de sinos. Carreata de táxis, seguida de bênção para
os taxistas.
7h – Missa na Basílica.
12h – Repique de sinos e fogos.
15h – Missa para os idosos e doentes na
Basílica.
17h – Grande cortejo de veículos.
Saída do Posto Denise I.
19h – Abertura da Oitava. Missa
presidida por Dom João Bosco Óliver
de Faria na praça da Basílica (estreia do
Coral Gregoriano São Geraldo).
20h30 – Apresentação da Banda Show
Comel (nas Barraquinhas de São
Geraldo).

DIA 30 DE AGOSTO
DOMINGO

“Aquele que quiser ser o primeiro, seja o
servo de todos” (Mc 10, 44)
(Participação especial da Paróquia
Santo Antônio e dos Servidores Municipais).
7h/9h/11h – Missas na Basílica.
18h30 – Procissão com a imagem de
São Geraldo, saindo da Prefeitura Municipal em direção à praça da Basílica.
19h – Missa na praça, presidida

6

pelo Pe. Elberth Antônio Fernandes
Tolentino, pároco da Paróquia Santo
Antônio.
20h30 – Apresentação do Coral Jesus
Amigo (nas Barraquinhas de São
Geraldo)

DIA 31 DE AGOSTO
2ª FEIRA

A fé sem obras é morta
(Participação especial da Paróquia Imaculada Conceição e da Família Rotária
de Curvelo)
6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica.
19h – Missa na praça, presidida pelo
Pe. Carlos Dupin, pároco da Paróquia
Imaculada Conceição.
20h30 – Apresentação da Academia
Corpo (nas Barraquinhas de São
Geraldo)

DIA 1º DE SETEMBRO
3ª FEIRA

Discípulos e missionários: sal da terra e luz
do mundo
(Participação especial da Paróquia Bom
Jesus e Obras Sociais de Curvelo).
6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica.
9h30 – Visita das escolas à Basílica.
18h30 - Procissão com a imagem de
São Geraldo, saindo da Matriz do Bom
Jesus em direção à praça da Basílica.
19h - Missa na praça, presidida pelo
Pe. Lindomar Boaventura Campos,

2015

pároco da Paróquia Bom Jesus.
20h30 – Show com Walkíria e DJ
Alessandro Oliveira (nas Barraquinhas
de São Geraldo).

DIA 02 DE SETEMBRO
4ª FEIRA

“Batizados num só Espírito para ser um só
corpo” (1Cor 12, 13)
(Participação especial da Paróquia Santo Antônio de Inimutaba, dos motociclistas, das mães e das crianças).
6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica.
9h30 – Visita das escolas à Basílica.
18h – Concentração dos Motociclistas
na Praça da Estação.
18h30 – Motociata com a imagem de
São Geraldo para a
Praça da Basílica.
19h - Missa na praça, presidida pelo
Mons. Renato da Conceição Silva,
pároco da Paróquia de Santo Antônio
de Inimutaba.
20h30 – Show com Frajola e Mariola,
apresentação de mágica e participação
especial do Geraldinho.

DIA 03 DE SETEMBRO
5ª FEIRA

Por uma Igreja a serviço dos pobres
Dia da Caridade
(Participação especial da Paróquia São
Judas Tadeu, dos alunos e professores
das Faculdades de Curvelo e do Terço
dos Homens das Paróquias de Curvelo).
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6h – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica.
18h30 – Procissão com a imagem de
São Geraldo, saindo da FAC (Faculdade de Administração de Curvelo).
19h - Missa na praça, presidida pelo Pe.
Renato Diniz Magalhães Filho, pároco
da Paróquia de São Judas Tadeu.
20h30 – Cantina Italiana e Show com
Alisson e Viviane (nas Barraquinhas de
São Geraldo).

DIA 04 DE SETEMBRO
6ª FEIRA

Redentoristas: missionários fervorosos
na caridade
(Participação especial da Paróquia Sagrada Família, do Circuito Guimarães
Rosa e das Escolas Estaduais, Municipais e Particulares de Curvelo).
6h00 – Terço da Aurora.
7h/15h – Missas na Basílica.
19h - Missa na praça, presidida
pelo Pe. José Leonardo Silva
Lopes, pároco da Paróquia
Sagrada Família.
20h30 - Apresentação do
Grupo Trama: Oﬁcina
de Teatro e Dança (nas
Barraquinhas de São
Geraldo) e, logo após,
apresentação musical

A caminho com São Geraldo

Alison e Natan.
24h - Saída da 3ª Cavalgada Noturna
de Jataí e Saco Novo à Basílica de São
Geraldo.

DIA 05 DE SETEMBRO

SÁBADO
“Eis a serva do Senhor!” Maria, modelo
de Vida Consagrada
(Participação especial do Instituto
Secular das Cooperadoras da Família,
da Comunidade Católica Palavra Viva,
dos Religiosos(as).
6h – Acolhida da Cavalgada Noturna
de Jataí e Saco Novo.
7h/15h – Missas na Basílica.
12h – Leilão de gado.
16h – Consagração das crianças a São
Geraldo (na Basílica)
18h30 – Procissão
com a imagem de
São Geraldo, saindo
da Comunidade das

Cooperadoras da Família, em direção à
praça da Basílica.
19h – Missa Vocacional, presidida pelo
Promotor Vocacional da Província Redentorista MG-RJ-ES, Pe. Bruno Alves
Coelho, C.Ss.R.
20h30 – Show com Chico Lobo (nas
Barraquinhas de São Geraldo)

DIA 06 DE SETEMBRO
DOMINGO

São Geraldo, servo bom e ﬁel
5h/7h/9h/11h/15h - Missas
Logo após a Missa das 15h: Solene Procissão com a imagem de São Geraldo.
12h30: Reza do Terço dos Homens (na
Praça)
Obs.: Neste dia, na Basílica,
haverá atendimento individual de
conﬁssões das 7h às 14h30.
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BASÍLICA PARTICIPA DA

R

edentoristas da Província do
RJ-MG-ES participarão pela
primeira vez da ExpoCatólica, de 2 a 5 de julho, no Expo
Center Norte, em São Paulo, tido
como o mais equipado Centro de
Eventos da América Latina, apresentando em seu estande a Casa
de Retiros São José, localizada em
Belo Horizonte (MG) e a Casa de
Retiros Seminário da Floresta em
Juiz de Fora (MG). A grande atração é a devoção e a beleza da Basílica de São Geraldo, em Curvelo
(MG). Os participantes poderão venerar a relíquia milagrosa do Santo
que arrasta multidões de peregrinos todos os anos para a Oitava,
na última semana de agosto, além
de se divertir e fotografar com o
mascote “Geraldinho”. A ExpoCatólica é considerada a maior Feira
de negócios e promoção do segmento católico da América Latina. A previsão é de que o evento
reunirá cerca de 300 expositores
distribuídos nas áreas Comercial
(livros e artigos religiosos), Vocacional (Congregações, Dioceses,

Graça

Alcançada

Movimentos e Comunidades) e do
Turismo Religioso, com santuários
e destinos de fé de vários países
do mundo, com um público estimado em 50 mil pessoas. Para
obter mais informações, acesse o
site: expocatolica.catholicus.org/
expo-2015.

Acompanhe pelo facebook da Basílica:

www.facebook.com/BasilicaDeSaoGeraldo

O casal Messias Ribeiro e Maria
José, da cidade de Morada Nova
(MG), fez uma promessa a São Geraldo pedindo intercessão para o
filho Marco Aurélio. Recorreram ao
Santo depois que o filho recebeu o
diagnóstico de um possível tumor
maligno. Assim, entregaram o filho
a São Geraldo e, assim que ele realizou outro exame, foi constatado
que o tumor havia sumido. O casal
atribuiu a cura de Marco Aurélio a
um milagre de São Geraldo. A família visitou a Basílica a fim de cumprir
a promessa, participando de uma
missa e rezando o terço em honra
ao Santo.
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

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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Crianças da
região se
divertem com
Geraldinho

FESTA DE CORPUS CHRISTI

N

o dia 4 de junho, foi celebrada na Basílica de
São Geraldo, em Curvelo
(MG), a festa de Corpus Christi. A Celebração Eucarística foi
presidida pelo Reitor da Basílica,
Padre Paulo Roberto Gonçalves,
C.Ss.R., e concelebrada por sacerdotes da Comunidade Redentorista da Basílica e também
pelo Pároco da Matriz de Santo
Antônio, Pe. Elberth Antônio Fernandes Tolentino. Logo após a
Missa, os fiéis seguiram em procissão com o Santíssimo para a
Matriz de Santo Antônio, onde
permaneceram por um tempo
em adoração, para depois receberem a bênção final.

No dia 30 de maio, o mascote
Geraldinho foi a São José da Lagoa (distrito de Curvelo - MG) junto
com os palhaços Frajolla e Mariola, em uma apresentação voltada
para as crianças da Catequese.
Na ocasião, cerca de 70 crianças
tiveram a oportunidade de fazer a
carteirinha “Sou amigo do Geraldinho. No dia 6 de junho, às 17h, o
mascote Geraldinho participou no
Cine Virgínia, de Curvelo (MG), novamente das apresentações dos
palhaços Frajolla e Mariola e do
mágico Klaus. Cerca de 300 pessoas, entre crianças e acompanhantes, participaram do evento.
Ainda no sábado, a atração seguiu
para as barraquinhas de Santo Antônio, em Inimutaba, por ocasião
do sétimo dia da novena de Santo
Antônio.

“A humanidade é chamada a tomar consciência da necessidade de
realizar mudanças de estilo de vida, de produção e consumo, para
combater o aquecimento global ou, pelo menos, as causas humanas que o
provocam e o agravam(... )A humanidade ainda possui a capacidade de
trabalhar em conjunto para construir a nossa casa comum”.
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III ROMARIA DO TERÇO DOS HOMENS À

C

erca de 450 pessoas participaram da III Romaria do
Terço dos Homens à Basílica de São Geraldo em Curvelo
(MG) no dia 21 de junho. As caravanas foram acolhidas a partir
das 8 horas da manhã e a Reza
aconteceu às 10h, antecedendo a
missa presidida pelo reitor da Basílica de São Geraldo, Padre Paulo
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Roberto Gonçalves, C.Ss.R.. Em
seguida aconteceu o almoço de
confraternização nas barraquinhas
da Obra Social São Geraldo. Participaram do encontro 17 romarias
(todas de Minas, exceto a do Filhos
de Maria, de Santa Gertrudes (SP):
Terço dos Homens Dom Silvério
(Dom Silvério), Imaculada Conceição (Curvelo), Paróquia Santa Cruz
(Contagem), Comunidade São Judas Tadeu (Várzea da Palma), Nossa Senhora da Conceição (Várzea
da Palma), Unidos pela Fé (Buenópolis), São José Operário (Belo
Horizonte), Santa Maria Mãe de
Misericórdia (Belo Horizonte), Nossa Senhora da Conceição (grupo
de Pedro Leopoldo que levou o andorzinho esse ano), Paróquia São
João Batista (Itamarandiba), T.H.
Sabará (Sabará), Filhos de Maria
(Belo Horizonte), T.H. Pará de Minas (Pará de Minas), T.H. de Felixlândia (Felixlândia), T.H. de Várzea
da Palma (Várzea da Palma) e Senhor Bom Jesus (Sete Lagoas).
A III Romaria Terço dos Homens
em Curvelo foi conduzida pelo

Irmão João Batista de Viveiros,
C.Ss.R., membro da Coordenação
da Romaria Nacional do Terço dos
Homens ao Santuário de Nossa
Senhora Aparecida. Para ele, “o
Terço leva os homens a se voltarem a Deus e para a igreja; quando o coração se volta para Deus,
modifica o homem, levando-o a
justiça; esse momento então leva
à família, onde o homem se volta
melhor dentro de casa, dando força para o testemunho e retorna
como autoridade e exemplo aos filhos; também leva para o caminho
da vocação, onde a Reza do Terço
assume essa bandeira, a fim de interceder pela mesma”.
Irmão Viveiros acrescentou que
“a partir da convivência em grupo,
então, o homem perde sua vergonha/timidez, se envolvendo de
forma cada vez mais dinâmica uns
com os outros e com a igreja, mudando o homem. Desta forma, vão
sendo cativados por Nossa Senhora e vão construindo seu espírito
de liberdade, afinal, homens gostam de participar, e a partir daí sentem gosto pela oração; próximos à
palavra, os homens são levados a
Cristo, fazendo-os tender a tomar
gosto em ser cristãos, fazendo-os
perseverar e a crescerem na fé, o
que os levam a continuar. Devemos lembrar que oração é diálogo
com Deus; quando o homem começa a rezar, ele deixa Deus ser
na vida dele. Quando ele se volta a
Deus muda tudo, é como a água,
que colocamos em um vaso de flor
e vemos apenas o resultado após
a flor que estava murcha reflorescer. Assim é a vida: ganha sentido
através da oração que é levada a
Deus”.
Participando praticamente de
todos os momentos, desde a preparação inicial até a execução da III
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BASÍLICA DE SÃO GERALDO
ajuda na coordenação do Terço,
Romaria, o reitor da Basílica, Padre
que existe há cinco anos, com
Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R.,
encontro todas as quartas, as
disse que esse foi o momento de
19:30, com 400 inscritos. Par“reviver momentos de envolvimenticipando de todas as edições,
to e graça naquilo que é bem esconsidera muito importante o
pecífico do Terço dos Homens:
momento de hoje e, no ano passua espiritualidade cristológica e
sado, foi o seu grupo que levou
mariana. Muito mais do que um
a imagem peregrina de São Geexercício de pura piedade, como
raldo, repassada este ano para 3. O senhor Jacir de Paula, tammuitos pensam, percebemos que
bém de Sabará, disse que já
a cidade de Pedro Leopoldo.
a cada dia os grupos de Terços
tem um ano de Terço (assim
Segundo ele, quando o Terço
dos Homens vêm buscando uma
como é o tempo de existência
lhes foi proposto, fora muito
maneira evangelizadora e prática
do mesmo). Conforme afirmou,
bem aceito tanto nas cinco codentro da Igreja, fruto daquilo que
a oração em sua vida lhe troumunidades nas quais o Terço é
contemplam, meditam e rezam no
xe tudo, pois, sempre esteve no
formado, como pela paróquia a
Terço: os mistérios da vida”.
seio da igreja, desde pequeno, o
que pertencem. Desde então,
- Fica cada vez mais claro que
que o leva a ter sua própria vida
muita coisa melhorou na vida
o investimento, a motivação e o
como uma graça.
não só dele, como na de todos
apoio nesse caminho é um grande
os homens que participam ferportal de evangelização; conforme
vorosamente, onde graças à inium pedacinho da letra do Hino do
ciativa fortaleceram-se os laços
Terço dos Homens: que pode mude amizade e paz na família.
dar o mundo... Todos ganhamos
com este reflorescer. Conforme
destaquei em minha homilia, dirigida aos diversos grupos de Terço
dos Homens presentes na Praça
da Basílica, quando uma boa parte
de fiéis da Igreja Católica achava
4. Os senhores Gelson Carvalho
que o Terço estava com seus dias
de Souza, Gilberto Carvalho de
contados, ele ressurge gloriosaSouza, Francisco dos Santos e
mente, com toda sua força e beEucyr Viana dos Santos vieram
leza, no coração dos homens do
pela primeira vez à Romaria em
Brasil. Deus seja louvado – enfati- 2. Os senhores Geraldo Matias
Curvelo e elogiaram o evento,
Tomás, Jair Amâncio e José
zou.
dizendo que rezar faz bem à
Estevam, da Romaria vinda de
saúde espiritual. Eles ressaltaSabará (MG) pela primeira vez,
ram que a oração sempre abre
dizem que depois que entraram
um espaço para com Deus,
para o grupo do Terço só têm
fortalecendo assim o elo com o
a agradecer. O convite foi feito
Pai. A reza do Terço, dessa forpelo já falecido Padre Lázaro
ma, causou a aproximação ene hoje o Terço continua com o
tre os integrantes do grupo, que
Padre Eudes e Gilberto à frente.
onde se tornaram uma grande
Com muita alegria, dizem ter refamília. Além de louvar a Deus
cebido muitas bênçãos através
através da oração, Eucyr Viana
da oração, onde uma delas seria
1. O senhor João Bosco, do Terço
comemorou seu aniversário no
a vinda à Romaria, pois o modos Homens da Paróquia Cristo
dia da Romaria.
mento foi de grande edificação.
Redentor do Barreiro de Cima
(Belo Horizonte - Minas Gerais),
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