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EDITORIAL
“E O VERBO SE FEZ CARNE
E HABITOU ENTRE NÓS” (JO 1,14)

á nos preparamos para a chegada do Messias, o Deus
Conosco, o Verbo Encarnado. Nascido de uma virgem,
adotado por um carpinteiro, o Filho de Deus veio até
nós como Redentor da humanidade. Mas será que compreendemos sua mensagem? Neste mês, nosso Informativo quer levar você a refletir sobre o verdadeiro sentido do
Natal. No que ou em quem você coloca sua esperança?
Nas luzes do Natal que se fazem brilhar em cada esquina
ou na Verdadeira Luz que brilha nas trevas?
Padre Assis destaca a dinâmica de um Reino que
aposta no amor e serviço aos mais pobres e abandonados, como fez São Geraldo. Pe. Ivo aponta as relações
familiares como pilar de uma sociedade que deve primar
pelo amor e pela justiça. Padre Paulo nos lembra que,
como os Reis Magos, devemos caminhar ao encontro do
Cristo que vem. E o Fráter Rodrigo salienta que, na humil-

dade da manjedoura, Jesus se fez criança para viver entre
nós de forma plena e definitiva.
Um Feliz e Santo Natal a todos vocês e que o Menino Jesus nasça em cada coração todos os dias do novo
ano que se inicia. A nós, resta apenas agradecer e pedir
a Deus as mais profundas bênçãos para você, devoto, e
sua família.
“Muitos cristãos costumam preparar com bastante antecedência em suas casas um presépio para representar
o nascimento de Jesus Cristo. Mas há poucos que pensam em preparar seus corações, a fim que o Menino Jesus
possa neles nascer e repousar. Sejamos nós desse pequeno número: procuremos dispor-nos dignamente para arder desse fogo divino, que torna as almas contentes neste
mundo e felizes no céu.”
(Santo Afonso Maria de Ligório, em seu livro
“Encarnação, Nascimento e Infância de Jesus Cristo).
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A DINÂMICA
DO REINO
“... se não nascer do alto, ninguém
pode ver o Reino de Deus ”(Jo 3,30)

“J

esus traça, em sua despedida, as linhas-mestras de seu
movimento de seguidores,
uma comunidade alimentada por
Ele e dedicada totalmente a abrir
caminhos para o Reinado do Pai,
numa atitude de serviço humano e
fraterno, com a esperança posta no
reencontro da festa final” (Pagola,
“Jesus ”).
Duas cenas evangélicas expressam o espírito destas linhas–mestras: a Ceia Eucarística e o Lava-pés. Completam-se ...
- A narrativa do Lava-pés, que
encontramos só em João, é feita
com grande solenidade, expressando a importância de sua mensagem, solenidade que se percebe
pelo uso abundante de verbos: “...
levantando–se da mesa ... tirou o
manto ... tomando uma toalha... colocando a cintura... pôs água numa
bacia ...começou a lavar os pés dos
discípulos ... e a enxugá-los com a
toalha com que estava cingido (Jo
13,4-5)”. Por detrás das palavras,
João quis mostrar a morte de Jesus
(iminente) como serviço humano e
fraterno, salvífico.
- João não narra a Ceia Eucarística, mas no seu discurso sobre
o pão (C.6) ajuda-nos a entender o
seu sentido. O pão é para manter a
vida, Jesus é o pão descido do céu,
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dádiva do Pai, seu Filho, capaz de
dar a vida nova, abundante, eterna
(de Deus). “Comer a carne de Jesus,
beber o sangue de Jesus”. Tudo que
comemos e bebemos transforma-se
em vida para nós. Assim é Jesus, alimento para nossa vida, com a diferença: o pão material que comemos
transforma-se em nós, e na comunhão eucarística Jesus nos transforma n’Ele. (cfr. Sto.Afonso) = “Quem
de mim se alimenta viverá por mim”
(6, 57).
É a vida nova no Espírito (“nascer do alto”, Jo 3,3). O discípulo de
Jesus, alimentado por Ele, identificando–se com Ele, consciente e
vivencialmente, torna-se presença
sua viva.
- A palavra de Jesus “O pão que
eu vos darei é minha carne como comida para a vida do mundo” (6,51),
interpretada no sentido material, foi
motivo de alguns admiradores murmurarem: somos gente civilizada,
não comemos carne de gente. Jesus
insiste: “Se não comerdes a carne
do Filho do Homem e não beberdes
o seu sangue, não tereis a vida em
vós” (6,53). Foi a vez de alguns discípulos se afastarem: É dura demais
esta exigência (6,60) – Então Jesus,
voltando–se para os escolhidos,
desafia-os: Também vós quereis ir
embora? Pedro, liderando: “Senhor,

a quem iremos?! Tu tens palavras de
vida eterna, e nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus”.
- Voltando ao Lava-pés. Chegada
a sua vez, Pedro reage: não me lavarás os pés, é coisa de escravo. Jesus
ameaça-o: se não te lavar os pés,
não poderás continuar como meu
discípulo, pois queres impedir minha
postura serviçal. Pedro cedeu, pois
amava Jesus. Encerrando a cena,
Jesus alerta: “Eu que sou vosso mestre e senhor vos lavei os pés, dando-vos o exemplo para que façais como
eu fiz” (Jo 13,15).
Foi assim a vida de Geraldo: alimentado por Jesus, abriu-se para o
Reino, colocando–se a serviço dos
pobres e sofredores.
Pe. Jesu Assis, C.Ss.R.
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Com isso, esse amor é capaz de
gerar ternura para com a humanidade toda. Abre o coração para os outros, mesmo não sendo seus filhos!

FILIAL

QUATRO PONTOS DE
VISTA SOBRE A FAMÍLIA

N

ossos Bispos, anos atrás,
num de seus documentos a
respeito da Família, falaram
sobre este assunto, de maneira realmente interessante e de grande
profundidade e grande conteúdo
reflexivo.
Eles explicitaram a Família, do
ponto de vista de seus relacionamentos internos e humanos, assim: relacionamento Conjugal (esposa/esposo), Parental (Pai/Mãe), Filial (filho/a)
e Fraternal (irmãs/irmãos). Assim,
disseram, se estabelecem os relacionamentos humanos dentro de uma
família. Relacionamentos, que se tornam base para todos os demais, em
nível de pessoa e de grupo humano.
Vejamos:

ísmo para desabrochar o “nós”. Tem
sua expressão máxima na relação
conjugal (1Cor 7,1-6), em sua semelhança 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 filhos! 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,
fiel e se sacrifica pelo outro.

CONJUGAL

O mesmo par, que vive o amor
conjugal, poderá viver simultaneamente o amor parental (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 irrepetível. Amor que garante a
identidade do ser mãe/pai. Amor que
extasia, deixa a pessoa encantada,
com o mistério pessoal, brotado de
si mesma. (Sl. 127,3)

É o relacionamento 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 de Adão ( Gên.2,18.23),
vence a solidão do coração... Mas,
fica ainda a última solidão!
Tal amor possui expressões próprias e exclusivas. Maneiras próprias
de atingir o outro, o parceiro(a) e de
ser atingido por ela/ele. Vence o ego-
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PARENTAL

Quem nasce de tanto amor, só
deveria passar para a frente amor.
E o primeiro parceiro 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 segurança e
tranquilidade(Sl.131,2), porque ali
temos a certeza de onde viemos. A
fonte está aqui perto de mim. Quebra
o isolamento pessoal! Amor que faz
brotar o sentido do “nós” a ser trabalhado lentamente!

FRATERNAL

Juntamente comigo vejo a multidão de rostos semelhantes ao meu!
É o amor de companheiro, de
ajuda; amor de emulação e disputa,
ciúme, zelo! Amplia e fortalece o sentido da pertença ao grupo humano,
mais próximo ou mais remoto.
Amor que me ensina a ser para o
outro: o largar-pegar da criança pequena, futuro largar-pegar ganharperder do jogo da vida. Ensina a ser
fraterno e solidário. Amor de companheirismo, amor de doação; gastarme pelo outro.
Não será que a redução “sistemática e comercial” do número de
irmãos está reduzindo a fraternidade
no Mundo de hoje?
Pe. Luciano Silveira Ivo, C.Ss.R.
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Nat
al
TEMPO PROPÍCIO PARA ACOLHER O

O

“MISTÉRIO DA SIMPLICIDADE”

Natal do Senhor, que ora
se desenha no chão de
nossa história, no solo do
nosso ser, não só nos faz compreender a imensa e inefável, a
insondável e inesgotável beleza
e bondade de Deus, mas, muito
mais do que isso: sentir o quanto
Ele nos ama e porque nos ama
contempla-nos, de maneira bela
e encantadora, com a presença
do “Mistério da Simplicidade”,
que se encarnou, de maneira
simples e singela no coração da
humanidade, revelando a plenitude do amor divino a todos
os homens e mulheres, que se
prostram reverentes ao mistério maior da vida: o “Mistério da
Simplicidade de um Deus” que
se faz pequeno e humano e vem
habitar entre nós.
Neste tempo fecundo, carregado de muitas luzes e esperanças, somos chamados, assim
como os reis magos, a seguir a
estrela do oriente e deixar que
ela nos conduza para o lugar
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onde renascerá este grande e
expressivo mistério de amor e
simplicidade: a tácita gruta de
Belém; a silenciosa e serena
morada do divino, ornada de
cores e luzes, anjos e animais, e
de tantas outras coisas que nos
revelam a realidade do amor
mais puro e simples de Deus,
convidando-nos a reconhecer
aí, o estrado de nossa pequenez
e simplicidade. Lugar este, onde
contemplaremos, com os olhos
interiores, com os olhos da fé: o
humilde e sereno casal: Maria e
José, aguardando alegremente
o fruto da promessa e do amor
de Deus Pai: o Filho Primogênito, o Messias; anunciado pelos
profetas, esperado pelo povo.
Maria e José nos convidam a
fazer o mesmo: fazer de nosso
coração a morada do Divino.
Vamos pois, irmanados na
mesma fé, nas mesmas inspirações e motivações, no mesmo espírito de oração, que nos
chegam através desse Tempo

Litúrgico (Tempo do Advento),
sobretudo através dos textos
bíblicos. Somos convidados a
realimentar nossa esperança.
Que assim como os reis magos, possamos chegar, guiados
pela “Estrela Guia”, à morada
do “Mistério da Simplicidade”
e dizer: “Vimos a sua estrela e
viemos adorá-lo”.
Pe. Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R
Reitor da Basílica de São Geraldo
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Ó adorável Criança,
é por mim, eu o sei...!
N

a expectativa de celebrarmos, mais uma vez, a chegada do Deus que se fez
criança, frágil e pobre, e que veio
morar no meio de seu povo, esta
intuição de Santo Afonso ao contemplar o presépio toma conta do
nosso coração mais uma vez. Ficamos extasiados diante do Mistério da Encarnação do Filho de
Deus: “poder caber no pequeno é
próprio da característica de Deus”.
Celebramos o momento em que
Deus vem ao encontro da humanidade de forma plena e definitiva.
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Na Encarnação, Deus se coloca
definitivamente do lado dos seres
humanos. É por cada um de nós
que Deus se abaixou até nós, inclinou-se até as nossas misérias.
Deus se fez gente por mim, por ti,
por todos nós todos. Diante da delicadeza de Deus e da profundidade deste mistério, Afonso exclama:
“Tu que habitas na comunhão do
Pai colocaste na manjedoura teu
amor por nós”.
Uma vez mais somos convidados a fazer do nosso coração uma
manjedoura aconchegante para

acolher a encarnação do Amor enlouquecido de Deus em nós. Mas
para isso é preciso desarmar o coração, fazer-se criança de novo, ou
seja, sentir-se “menino” de Deus.
Somente a partir da nossa abertura de coração, a ternura do Deus
Criança nos tocará e transformará
a nossa pobre fragilidade humana.
O poeta português Fernando Pessoa no belíssimo texto “O guardador de rebanhos” pinta a vida
do Jesus Menino como a vida de
qualquer criança que vive ao nosso
redor, na inocência, na pureza e no
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Graça

sorriso límpido diante de um gesto
de carinho. Vale a pena conferi-lo
na íntegra como preparação para
celebrarmos o Natal:
“... Hoje ele vive na minha aldeia
comigo. É uma criança bonita de
sorriso natural, limpa o nariz com
o braço direito, chapinha nas poças d’água, e colhe as flores, gosta
delas e esquece. Atira pedras nos
burros, colhe as frutas dos pomares, e foge a chorar e a gritar dos
cães. Só porque sabe que elas não
gostam que toda gente ache graça, ele corre atrás das raparigas
que levam as bilhas na cabeça. E
levanta-lhes a saia...”
E o poeta continua compondo
belas imagens sobre a criança que
fugiu do céu e se fez eternamente
humano e menino, que o ensina
tantas coisas. Lendo esse belíssimo conto, lembro-me da advertência de Jesus nos evangelhos:
“Na verdade vos digo: se não vos
converterdes e não vos tornarem
como crianças não entrareis no
Reino dos Céus. Portanto, aquele
que se fizer pequeno como esta
criança é o maior no Reino dos
Céus” (Mt 18, 3-4). Sim, é preciso deixar nascer aquela parte da
criança divina que nos falta tanto!
É preciso deixar que o Menino nos
ensine e converta o nosso coração. Para acolher o Deus Criança
é necessário demorar-se com Ele,
para brincar, contar histórias, num
belíssimo pacto de amizade. Ser
amigo do Deus Criança, dar-lhe a
mão como faz uma criança, já pensou nisso?
Acreditar no mistério da Encarnação do Amor que nos redime, li-
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berta, encurta as distâncias, ergue
o que está caído, purifica, abençoa
e transforma vidas, e ter a confiança de uma criança que segura
as mãos do Pai e vai... Todo esse
mistério contido numa frágil e pobre criança: “Ó adorável criança,
é por mim, eu o sei...” Que neste
Natal possa o nosso coração sentir
a surpresa de Deus, que nos toca
através da vinda de seu Filho, e
renova nossas alegrias e esperanças mais profundas. Que quando
chegar o Natal, possamo-nos fazer criança de novo e repetir com
o poeta:
“Pega-me tu ao colo, e leva-me
para dentro da tua casa, e deitame na tua cama. Despe o meu ser
cansado e humano. Conta-me histórias, caso eu acorde, para eu tornar a adormecer. E dá-me sonhos
teus para eu brincar...” Bom Natal
a todos!

Alcançada

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
Rodrigo Costa Silva, C.Ss.R.
a São Geraldo e ao realizar outro
exame foi constatado que o tumor
havia sumido. O casal atribuiu o
milagre a São Geraldo. No dia 16
de fevereiro de 2014, a família foi à
Basílica 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
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dade da pastoral passa também por
esta dinâmica voltada para o interior
de cada um. “O objetivo principal é
propiciar a todos, à luz da Palavra de
Deus, reflexões que os ajudem em
suas ações dentro da comunidade
no dia a dia”. O sacerdote salientou
ainda que as reflexões foram conduzidas de maneira sábia e criativa pelo
pregador.
O tema e a condução do encontro agradaram também aos participantes. O coordenador do Terço dos
Homens, Frederico Lopes, acredita
que encontros assim aumentam o
conhecimento e o envolvimento entre todos. Quanto ao tema afirmou
ter gostado muito: “falar de Maria
no sesquicentenário de recebimento
pelos Redentoristas não poderia ter
sido melhor. As passagens bíblicas
foram muito bem exploradas pelo
Padre Vicente”. A coordenadora
lhido pelo Reitor da Basílica, Padre da Pastoral da Acolhida, Cleonice
Paulo Roberto Gonçalves, C.Ss.R., Maria de Miranda, saiu do encontro
junto com o pregador do encontro,
Padre Vicente Ferreira, C.Ss.R., formador da Comunidade Vocacional
Dom Muniz, em Belo Horizonte, a
fim de contemplar o Ano Jubilar da
Mãe do Perpétuo Socorro (18862016).
De acordo com Padre Paulo, “é
impossível pensar um Conselho Pastoral formado pelos coordenadores
de cada pastoral, movimentos, associações e ministérios, sem um tempo de parada para um revigorador mais fortalecida espiritualmente e
espiritual”. Ele acredita que a quali- com mais ânimo, além de achar que

RETIRO: TEMPO PARA O

FORTALECIMENTO ESPIRITUAL

A

pós um ano de muito trabalho, muitas vezes sem tempo
para uma reflexão mais profunda acerca das atividades corriqueiras, é importante que seja feita
uma pequena parada. Foi com este
objetivo que a Basílica de São Geraldo proporcionou aos coordenadores
e agentes das diversas pastorais um
Retiro Espiritual. O encontro aconteceu na Casa de Retiros São José, em
Belo Horizonte (MG), entre os dias 31
de outubro e 02 de novembro e contou com a participação de 40 participantes. O tema do Retiro, “Maria,
ícone do amor de Deus”, foi esco-

“Maria, Ícone do amor
de Deus” foi o tema do
encontro de coordenadores e agentes de pastorais
da Basílica na Casa de
Retiros São José

Palavras de

Sabedoria
Papa Francisco
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as equipes ficam mais próximas. “O
tema e as reflexões foram proveitosos. Cada ano é diferente. Saímos de
lá com mais conhecimento, abastecidos com a graça de Deus e mais
dispostos a continuar nossa caminhada, seja em casa, no trabalho ou
servindo a comunidade”.
Adma da Conceição coordena os Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão e para ela momentos como estes são essenciais
para refletir sobre a misericórdia,
construção, disseminação e vivência do Reino de Deus. “É importante para interiorizar-se, fazendo uma
restauração na sua vida de cristão”.
Adma afirmou ainda que o tema foi
muito proveitoso, já que “possibilitou
discutir a sociedade tradicional contemporânea e pós-contemporânea

no contexto da Igreja e Cristianismo
sobre a ótica.
Coordenando a Liturgia, Sônia
Marques fala com entusiasmo da
oportunidade de ter participado do
retiro: “Nas correrias da vida, não temos muito tempo para parar e refletir.
Estamos sempre preocupados com
trabalho, família, casa . O retiro é um
tempo que tiramos para meditar sem
preocupações com horários .É tempo de graça e de bênção para nós”.
Quando questionada sobre o tema
afirma: “Foi maravilhoso. Sempre
aprendemos um pouco mais sobre
Maria. Ela foi um exemplo para todos nós. As palestras foram ótimas e
eu particularmente aproveitei muito.
Aprendi um pouco mais sobre nossa
mãezinha querida que está sempre
presente em nossa vida”.

“Hoje há tanta necessidade de pessoas que sejam testemunhas da misericórdia
e da ternura do Senhor, que chacoalha os acomodados, reanima os que não têm
confiança, acende o fogo da esperança. Nosso testemunho e consolo podem ser
importantes hoje em muitas situações, por exemplo, junto a quem está oprimido
por sofrimentos, injustiças e abusos; com aqueles que são escravos do dinheiro, do
poder, do sucesso, da mundanidade. Coitadinhos, vivem de falsas consolações!.
Todos somos chamados a consolar nossos irmãos, testemunhando que somente Deus
pode eliminar as causas dos dramas existenciais e espirituais”.
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CORRIDA RÚSTICA DE

SÃO GERALDO

E

m sua terceira edição, a
Corrida Rústica de São Geraldo reuniu cerca de 40
participantes das cidades mineiras
de Curvelo, Serro, Grão Mogol,
Esmeraldas, Martinho Campos e
Contagem, na manhã do dia 15
de novembro. A largada foi dada
às 8h30, na Praça da Basílica e o
percurso foi de 10km. Os primeiros classificados foram premiados
com troféus, medalhas e dinheiro.
Confira a tabela de classificação
em nosso site: www.basilicasaogeraldo.org.br

CRIANÇAS FAZEM A
FESTA COM GERALDINHO

A

conteceu no dia 25 de outubro em São José da Lagoa,
a Festa das Crianças, com
a participação especial do Geral-
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dinho e da dupla Frajola e Mariola. A meninada se divertiu com o
mascote e pôde conhecer mais de
perto a história de São Geraldo.
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Programação

Final de Ano
Basílica de São Geraldo | Curvelo | MG

27/11/2015 - Sexta-feira

18h30 - Inauguração da Casa do Papai Noel e das
luzes natalinas na Praça da Basílica
20h - Show com Frajola e Mariola na Praça da Basílica

30/11/2015 - Segunda-feira

Início do mutirão de confissões nas Paróquias da Forania

11/12/2015 - Sexta-feira

18h30 - Visitação à Casa do Papai Noel na Praça
da Basílica
20h - Apresentação cultural: Musical AJA – Coral Jesus Amigo
20h - Confraternização – Colaboradores Convento e
Obra Social SG na Obra Social São Geraldo

13/12/2015 - Domingo

19h30 - Confraternização dos MECEs no Salão São
Geraldo

11h - Celebração de Abertura da Porta Santa na Basílica de São Geraldo
14h30 - Confraternização da Pastoral dos Surdos na
Residência Dona Margarida

04/12/2015 - Sexta-feira

18/12/2015 - Sexta-feira

02/12/2015 - Quarta-feira

18h30 - Visitação à Casa do Papai Noel na Praça
da Basílica
20h - Espetáculo teatral Comédia – “Concessa Tecendo Prosa” na Praça da Basílica

06/12/2015 - Domingo

15h - Confraternização Apostolado da Oração no
Salão São Geraldo

08/12/2015 - Terça-feira

20h - Apresentação do Coral Lírico da Basílica na
Matriz Imaculada

20h - Apresentação cultural: Espetáculo teatral –
Uma história de Natal – Trama Oficina de Teatro e
Dança Grupo de Seresta Encontro com a Saudade

19/12/2015 - Sábado

20h - Lançamento CD Tesouros (Poesia e Viola – Pe.
Vicente e Chico Lobo na Sede OAB – Curvelo

20/12/2015 - Domingo

9h - I Corrida kids Geraldinho nas Barraquinhas de
São Geraldo

27/12/2015

10h - Confraternização Liga Católica no Salão São
Geraldo
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