EDITORIAL

AOS AMIGOS DE SÃO GERALDO

N

o dia 16 de maio, aqui na Basílica de São Geraldo, aconteceu o encontro dos religiosos que pertencem à Arquidiocese
de Diamantina. São sete as Congregações, sendo que nós,
Redentoristas, somos a única Congregação masculina. A temática
do encontro girou em torno do “Ano da Vida Consagrada”, proposto
pelo Papa Francisco.
No mesmo dia, às 15 horas, o Reitor da Basílica, Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R, uma equipe de leigos e o mascote “Geraldinho” apresentaram o filme “Se eu tivesse um nariz verde” para mais
de 150 crianças que compareceram ao salão da Basílica.
Domingo, dia 17, Festa da Ascensão do Senhor, na missa das
11 horas, o reitor presidiu a Missa em Ação de Graças pelas pessoas
que se chamam Geraldo ou Geralda. Não são poucos aqueles que
carregam na própria identidade o nome em louvor a São Geraldo.
Em seguida, foi servido um almoço nas barraquinhas, tudo preparado por uma equipe de voluntários amigos aqui de Curvelo.

E eis que estamos em junho: frio em certos lugares e festa junina
por outros tantos.
Na vida da Congregação Redentorista, celebraremos, no dia 27,
a festa de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Ano que vem completam-se 150 anos da presença do Ícone sob a responsabilidade
dos Redentoristas. Foi o Papa Pio IX que, em 1866, entregou-o aos
Redentoristas com a missão de torná-lo conhecido mundo afora. E
assim se fez!!! No artigo deste mês, o Frater Rodrigo Costa, C.Ss.R.,
nos apresenta o Ícone e sua importância teológica.
E, no mesmo dia 27, será ordenado em Ipaba (MG) nosso confrade Diácono Paulo Roberto Morais, C.Ss.R. Nas mãos daquela que
protege nossa Congregação há quase 150 anos, entregamos a vida
e o ministério do nosso jovem confrade.
Bom mês de junho para você e sua família.
Redentoristas da Basilica de São Geraldo
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JESUS,

REVELAÇÃO DO
REINO DO PAI
“... Em Jesus, o Reino de Deus, Deus Ele mesmo, vem para bem perto de nós.
O Reino de Deus, consequentemente deve ser compreendido a partir da vida de Jesus.”
(Schillebeeckx)

O

discípulo de Jesus é um
missionário para fora e para
dentro das próprias comunidades eclesiais. Hoje, há uma
generalizada convicção no sentido
da urgência de se refazer a tecitura destas comunidades. O ponto
de partida desta necessária nova
evangelização é colocar o Reino
de Deus no centro inspirador de
todas as transformações necessárias, numa Igreja comprometida
com a pessoa de Jesus, cuja vida é
a própria revelação do Reino. Uma
evangelização que manifeste como
o fez Jesus, um Deus sempre inclinado sobre suas criaturas, com um
amor misericordioso, cujo próprio
Reinado visa à vida plena para a
humanidade (salvação). Jesus afirmou que veio para estabelecer aqui
o Reino do Pai e conclama os seus
seguidores para realizá-lo com Ele,
pois é em beneficio deles mesmos.
Afirmou também que a maior prova
de seu amor ao Pai e à humanidade é dar sua vida até à morte. Aos
que o acolhem e permanecem com
Ele (Jo 15,5), dá-lhes como norma
de vida o amor e como missão o
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serviço do Reino, para curar a humanidade (Lc 9,2).
Este é o ponto de partida de
uma nova evangelização: o Reino
como fruto do amor compassivo
do Pai; do amor obediente e oblativo do filho e do compromisso dos
discípulos com a pessoa de Jesus,
fruto de seu amor e da comunhão
com os irmãos neste projeto que
beneficia a todos.
Jesus orienta os que o seguem
nesta dinâmica do Reino: Ele é o
único Mestre, mas com postura
de amor serviçal. No seu grupo,
homens e mulheres unidos a Ele,
como filhos e filhas de Deus, numa
fraternidade que inclui interesses e
ideais comuns e se concretiza, sobretudo num amor misericordioso
como princípio básico da atividade
missionária em todos os setores da
vida humana (família, trabalhos, seriedade política, economia).
Jesus partilha com os discípulos
tudo que aprendeu na intimidade
com o Pai e confia-o aos discípulos,
como amigos, mesmo correndo o
risco de não ser correspondido.
A maior prova de amor da par-

te dos discípulos será, então, dar a
vida pelo Reino, como Jesus, como
prova de gratidão pelo chamado a
pertencer ao grupo dos escolhidos,
associados à missão divina do Reino (Jo 15,16).
Gastar a vida a serviço do Reino
será a prova de amor mais abrangente, pois construirá um mundo
fraterno, justo, feliz para todos; o
mundo que Jesus quer apresentar
ao Pai. O mundo em que o Pai Reine de fato.
Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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BASÍLICA DE

S( ÃO GERALDO
!)
EM REFORMA

N

ossa presença aqui em Curvelo vem de 1906, quando
chegaram nossos primeiros
confrades vindos da Holanda: Ir. Filipe Winter, Pe. José Gossens e Pe.
Tiago Boomars. Já chegaram com a
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incumbência de ser presença missionária Redentorista
no sertão de Minas e também de trazer com eles o
Irmão Geraldo Majela, que
acabara de ser canonizado
(1904). Poucos anos depois,
deram início à construção do
Santuário e do Convento de
S. Geraldo, no terreno próximo à Igreja de N. Sra. do
Rosário. Foram acolhidos pela
família Alves Ribeiro, moradores nas
proximidades do terreno ganho para
construir o que se pensava: o Santuário e o Convento.
Deram logo início às atividades
pastorais missionárias, com a Oitava, nos meados de outubro, encerrando-se com o dia da festa: 16.
Desde o começo este trabalho foi
muito bem aceito pela população,
que, inclusive, ganhou de presente
a imagem do Santo, esculpida toda
em madeira preciosa e vinda da Holanda, ofertada por uma pessoa miraculada do Santo.
E assim é que o povo vem sempre chegando, desde então!
Com o tempo foi criada a revista
de S. Geraldo, espalhada por muitos
lugares no Brasil.
O trabalho diário é o atendimento
pastoral: confissões, aconselhamento, bênçãos, visitas a enfermos e,
atualmente, presença também nos
Meios de Comunicação (Rádio Comunitária) e em momentos catequéticos para jovens e adultos, com os
grupos de leitura bíblica pelos bairros, etc. Tudo vem ganhando boa
aceitação, graças a Deus!

Ultimamente, isto é, no início de
2015, foi criada uma organização
tendo em vista as crianças, com
o nome “Sou amigo do GERALDINHO”. As crianças que se inscrevem
recebem uma carteirinha com sua
foto, datas de sua vida, filiação. No
dia do lançamento (13.03.15), foram
inscritas mais de 500 crianças, aqui
na Praça da Basílica, o mesmo acontecendo na cidade de Alto Rio Doce,
por ocasião da ordenação de nosso
confrade Pe. Bruno Alves Coelho,
C.Ss.R.
No momento, vivemos a reforma
da pintura interna da Basílica, coisa
que já se fez mais de uma vez! De
vez em quando, Pe. Paulo Roberto
Gonçalves, C.Ss.R., promove uma
campanha, para auxiliar nas despesas das obras, que levarão ainda um
bom tempo.
E, assim, vamos anunciando a
Copiosa Redenção e tornando mais
conhecido nosso querido Irmão.
Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
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RELIGIOSOS
SE REÚNEM
NA BASÍLICA
Religiosos e religiosas que integram a Arquidiocese de Diamantina se reuniram, no dia 16 de maio,
na Basílica de São Geraldo. Em
pauta, uma reflexão sobre o Ano
da Vida Consagrada, proposto
pelo Papa Francisco para 2015.

P

articipar de pelo menos uma
missa para agradecer a intercessão de São Geraldo
é compromisso de grande parte
das pessoas que recebe alguma
graça. E assim fez a família de Maria José Oliveira e Wander Antônio
Moreira. Além da filha Ana Clara
Oliveira Moreira, foram à Basílica
acompanhar o casal, a mãe e a tia
de Maria José, Adalgisa Martins
de Oliveira e Maria Aparecida da
Silva, respectivamente. Uma parte
da família saiu de Belo Horizonte e
outra de Santa Luzia (MG). Todos
se reuniram para uma visita especial à igreja dedicada ao Santo
do qual são devotos e de quem
acreditam ter recebido auxílio em
vários momentos. Wander se lembra de graças alcançadas em sua
família. O irmão Magno do Carmo
Moreira, na época recém-nascido,

Graça

Alcançada

recebeu o diagnóstico de meningite. Quando não havia mais
chance de cura e todos já tomavam providências para um possível sepultamento, a avó então pediu a intercessão de São Geraldo
pela vida do neto, que conseguiu
se recuperar e hoje está com 48
anos e muita saúde.
Wander também recorreu ao
Santo quando, em 2006, encontrava-se em depressão. Ficou tão
debilitado que chegou a pensar em
tirar a própria vida. Em uma noite
sonhou com sua avó, que pediu
a ele para rezar para São Geraldo
e fazer um molde da cabeça para
levar à Sala de Milagres. Seguiu a
orientação que recebeu em seu
sonho e afirma estar curado.
Maria Aparecida também recebeu uma graça através de São
Geraldo quando sua mãe, Adal-

gisa Martins, pediu ao Santo que
intercedesse pela filha que estava
tirando a carteira de motorista.
Maria Aparecida já estava desistindo, pois enfrentava dificuldades
e não conseguia a habilitação.
A mãe pediu ao Santo que não
deixasse Maria Aparecida perder
a esperança e que assim que o
objetivo fosse alcançado deixaria
na Sala de Milagres um molde de
uma cabeça, o que fez de imediato.

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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PERPÉTUO SOCORRO:
UM ÍCONE DO MISTÉRIO DA

D

entre os inúmeros títulos
dados a Maria, encontramos o de “Perpétuo Socorro”, particularmente caro aos
Redentoristas. Trata-se de uma
“devoção teológica”, pois nos
apresenta uma catequese sobre o mistério da Redenção. O
centro do quadro não é Maria,

REDENÇÃO

mas Jesus, pois só podemos
compreender Maria ao lado de
Jesus. Maria é representada num
quadro, obra de arte bizantina, dos
cristãos-católicos de língua grega.
É chamado de Ícone da Paixão,
porque nele contemplamos Maria,
associada ao mistério redentor de
seu filho Jesus. Ela é mãe que aco-

lhe, educa, vem em nosso auxílio e
nos oferece o socorro que traz em
seus braços, Jesus. Em 2016, comemoraremos o 150° aniversário
da restauração do culto público a
Maria, com o título de Mãe do Perpétuo Socorro, e estão previstas
diversas comemorações em todo
o mundo. É uma oportunidade única para redescobrir o testemunho
de fé que Maria nos apresenta,
plenamente dedicada a seu Filho,
ensinando-nos acolher sua obra
de redenção.
A imagem da Mãe do Perpétuo Socorro está associada a uma
tradição antiga, segundo a qual, o
Ícone foi levado da Ilha de Creta
para Roma no final do século XIV,
e colocado na Igreja de São Mateus. Durante cerca de 300 anos,
o Ícone foi venerado nessa Igreja,
até que esta foi destruída pelas tropas napoleônicas em 1798, e com
isso o quadro ficou desaparecido
por um longo tempo, até que foi
redescoberto em 1866, e confiado aos Missionários Redentoristas
pelo Papa Pio IX no dia 26 de abril
de 1866, para que difundissem e
propagassem a sua devoção. Eles
a expuseram na Igreja de Santo
Afonso, em Roma, e com o tempo
a devoção foi crescendo e se espalhando por todo o mundo.
O quadro em que está representada a imagem de Maria é um

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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Ícone, verdadeira obra de arte que
nos convida à meditação e à oração. Pode-se dizer que o Ícone
é uma janela aberta para o céu,
comunica o mistério de Deus por
meio da beleza, tocando o coração das pessoas. É como se fosse
uma pregação, em que tudo comunica algo: as cores, as formas,
as letras, etc. Não há uma preocupação em retratar a beleza física, mas a transformação realizada
pelo Espírito. A cor básica do Ícone
do Perpétuo Socorro é o ouro, que
significa a luz, reflexo da presença
de Deus. As cores revelam a identidade de Maria e de seu Filho, o
manto azul que envolve o corpo
da Virgem representa a maternidade. Maria veste uma túnica de cor
vermelha, distintivo das virgens. A
cor do rosto de Maria e do menino
é marrom, significando que essas
pessoas fizeram a experiência de
viver plenamente sua humanidade.
A cor verde associada ao amarelo,
que veste o menino, indica sua divindade e realeza.
O rosto de Maria é sério, seus
olhos revelam uma terna tristeza.
Sua boca é pequena, mostrando-nos que é necessário silenciar o
coração para guardar as palavras
do Senhor (Lc 2,51). O olhar de
Maria está voltado para aquele
que contempla, e não para Jesus,
seus olhos nos acompanham e de-

monstram sua proteção constante.
Maria segura com a mão esquerda
o menino e com a direita aponta-o, demonstrando claramente seu
papel de conduzir-nos a Jesus (Jo
2,5). Do lado esquerdo de Maria,
encontramos um grande Menino,
de corpo inteiro, que apresenta traços adultos. Parece que Jesus se
surpreende e se assusta ao contemplar o anjo que lhe apresenta
os sinais da paixão, por isso suas
duas mãos se firmam no apoio
materno. Poderíamos citar ainda
tantos outros símbolos e imagens
presentes no Ícone. Cada vez que
nos aproximamos dele para contemplá-lo descobrimos uma perspectiva nova. É preciso ter sensibilidade e fé para compreender sua
mensagem.
Mas, o que significa invocar
Maria, como Mãe do Perpétuo
Socorro? Primeiramente, é preciso deter-se sobre a identidade de
Maria apresentada no Ícone, através das letras gregas “MP-ΘY”,
ela é Mãe de Deus, porque gera
Jesus, e continua realizando a sua
maternidade na vida de cada um
de nós, que se caracteriza fundamentalmente por abrir os nossos
olhos e corações para acolher a
salvação realizada no mistério da
Paixão de seu Filho, reconhecendo
n’Ele o nosso socorro perpétuo,
o único mediador. Maria é aquela

que “cuida, com amor materno,
dos irmãos de seu Filho que, entre perigos e angústias, caminham
ainda na terra, até chegarem à pátria bem-aventurada” (LG. 62). Ao
invocarmos Maria como Mãe do
Perpétuo Socorro, lembramos que
ela é solidária com as dores da
humanidade, por isso se apressa
junto ao seu Filho, suplicando por
cada um de nós, para que a redenção se realize plenamente em
nossas vidas, e assim poderemos
ser juntamente com ela, colaboradores do plano da salvação.
Fr. Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.

“Ternura! O Senhor nos ama com ternura. O Senhor conhece aquela
bela ciência dos carinhos, a ternura. Não nos ama com as palavras. Ele se
aproxima e nos dá o amor com ternura. Proximidade e ternura! E este é
um amor forte, porque nos faz ver a fortaleza do amor de Deus”.
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7º ENCONTRO DE GERALDOS E GERALDAS,
NA BASÍLICA DE SÃO GERALDO

A

celebração das 11h do dia
17 de maio, na Basílica de
São Geraldo, foi dedicada
às pessoas que têm Geraldo ou
Geralda na composição do nome,
em referência ao Santo Protetor
das Crianças e Mães. A missa foi
presidida pelo Reitor da Basílica,
Padre Paulo Roberto Gonçalves,
C.Ss.R., que recebeu os presentes
para o 7º Encontro dos Geraldos
e Geraldas. Cerca de 50 homens
e mulheres com o nome participaram do encontro. Ao final da celebração foi sorteado um quadro do
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Santo e o ganhador foi Geraldo Homero, da cidade de Curvelo (MG),
que participou da missa junto com
a esposa Aparecida Claudino.
A assistente social Geralda Luciene dos Santos foi batizada com
este nome por ter sido salva junto
com a mãe em um parto de risco.
Geralda conta que a mãe, com
problemas cardíacos, não podia
ter o terceiro filho. Na visita ao obstetra, o médico informou que seria
uma gravidez complicada e que o
pai teria que escolher entre a mãe
ou a filha. Mas, seu pai, sendo um

homem de muita fé, prometeu a
São Geraldo que se a esposa e
a filha se salvassem, a menina se
chamaria Geralda. E tudo acabou
bem com as duas.
Atualmente, a assistente social
vê também como uma graça em
sua vida poder desempenhar suas
atividades na Obra Social São Geraldo, que pertence à Basílica. Ela
acrescenta que, ao se deparar
com situações de dificuldades,
sempre recorre ao Santo Irmão
Redentorista.
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Crianças
se reúnem
para tarde
de filme com
Geraldinho

C

erca de 200 crianças se
reuniram no dia 16 de maio
para uma tarde de filme com
Geraldinho, no Salão da Basílica de
São Geraldo. O encontro, que começou às 15h, foi regado a pipoca
e suco para a criançada. Os amigos do mascote do Santo Protetor
das Crianças e das Mães acompanharam o filme “Se eu tivesse um
nariz verde”. Integrante da Equipe
de Coordenação responsável pelas ações com o mascote junto
com o Padre Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R., a arte-educadora
Dicilda Trindade disse que a escolha do desenho partiu da ideia de
trazer para as crianças a reflexão
do quanto é importante manter a
própria identidade e que, muitas
vezes, ela é deixada de lado pela
necessidade de fazer parte de um
grupo e ser aceito nele.
- Na perspectiva de Deus somos únicos. Cada um é muito especial, por isso somos diferentes.
Fomos criados tal como somos,
com um propósito. E existe alguém que pode nos ajudar a sermos nós mesmos. A questão do
consumismo e da moda também
foi trabalhada - declarou.
Dicilda se mostra muito feliz
com a reação das mães e demais
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familiares, que têm aderido à proposta de aproximação das crianças da vivência cristã e da história
de São Geraldo. Ao final da exibição foi feita uma reflexão sobre
o filme. Os amigos Marcos Paulo
Andrade e Kailane Gomes entenderam bem a mensagem do filme:
“Devemos gostar de nós mesmos,
do jeito que somos, pois a moda é
passageira, assim como nós aqui
na Terra”.
Além de terem gostado muito
do filme, elas elogiaram a coordenação dos Amigos do Geraldinho
pela iniciativa. As acompanhantes
das crianças também se mostraram satisfeitas. Camila de Oliveira é mãe das meninas Sophia e
Sthefany e conta que as filhas não
perderam nenhum encontro dedicado às crianças. “As atividades
estão muito interessantes. Achei
que o filme, apesar de curto, deixou os pequenos bastante entretidos”, afirmou. Ana Grace Soares
e a irmã Ana Paula Soares, mãe
da pequena Maria Luíza, disseram que desde a primeira iniciativa
se sentiram satisfeitas: “Assim as
crianças são trazidas para a Igreja
e, consequentemente, aumenta o
convívio familiar em atividades cristãs, entre pais e filhos”.
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OBRA SOCIAL SÃO GERALDO CONSTATA
AVANÇOS EDUCACIONAIS E COMPORTAMENTAIS

A

Obra Social São Geraldo se solidifica
a cada dia com os
avanços apresentados por
nossos usuários e na resposta que recebe da comunidade
curvelana sobre a importância
da sua atuação no cenário do
município.
Grandes avanços educacionais e comportamentais
são apresentados por nossas
crianças do projeto “Construir
o Amanhã” e nos são relatados não só pelas famílias,
mas também pelas instituições escolares nas quais nossas crianças estão inseridas.
Já no projeto “Profissionalizar e Incluir”, a aceitação
pelo mercado de trabalho de
nossos usuários é notório,
visto que alguns conseguiram
uma colocação antes mesmo
do término de seus cursos.
A inclusão das pessoas com
deficiência tem sido favorecida e facilitada através dos
cursos de Libras e Braille, que
vêm incluindo e facilitando a
comunicação entre ouvintes e
não ouvintes e a leitura e os
estudos entre os deficientes
visuais.
Estas são pequenas amostras do trabalho realizado na
Obra Social e que nos trazem
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“Serei pobre em fazer
a minha vontade, e rico
em buscar a tua.”
(São Geraldo Majela)

a certeza que o caminho a ser
trilhado é conquistado aos poucos e que é através de pequenos gestos de solidariedade,
respeito e inclusão que construímos grandes obras.
Rendamos graças a Deus
por isso.
Geralda Luciene dos Santos

Assistente Social-Coordenadora
Congregação Redentorista
Obra São Geraldo
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Restauração
destaca beleza
do Presbitério
da Basilica

G

raças aos nossos colaboradores, a restauração da
Basílica de São Geraldo
avança a cada dia. Quem esteve aqui no final do mês de maio
e acompanha nossas atividades
na internet e mídias sociais pôde
constatar que os trabalhos no
presbitério já foram concluídos. O
local, assim como os corredores
laterais, teve suas cores e traços
restaurados, tornando ainda mais
belo o espaço. Mais uma etapa desta obra que começou em
agosto de 2013, com o objetivo de
garantir a preservaçao de um dos
principais patrimônios de Curvelo e
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do devoto de São Geraldo. A Basílica é a única dedicada exclusivamente ao Santo Protetor das Mães
e Crianças em todo o mundo.
As doações para a restauração podem ser feitas por meio
do carnê adquirido na Lojinha
ao lado da Basílica ou de depósito bancário nas seguintes con-

tas: Caixa Econômica Federal
(CEF) - Agência 011, Conta Corrente 640-6 ou Banco do Brasil
- Agência 103-1, Conta Corrente
4028-2.
Continuamos contando com a
colaboração dos devotos de São
Geraldo, para concluirmos os trabalhos até 2017.
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