


Mais uma vez, seguramos o lançamento 
da edição de nosso informativo para poder-
mos partilhar com vocês o nosso segundo 
grande tesouro: Tríduo de São Geraldo. Um 
caminho orante e espiritual à luz da Palavra 
de Deus que ilumina as vidas de milhares 
de pessoas. Disse o segundo, já que o pri-
meiro é a Oitava, celebrada mês passado. 
Em sintonia com a igreja atenta à situação 
de fragilidade de nossas famílias, o Tríduo 
propiciou, à luz da Palavra de Deus e da 
refl exão do pregador, fortalecermos nos-
so caminhar rumo à santidade, a exemplo 
de São Geraldo. A oração, o testemunho, 
a ação e a vida de santidade foram temas 

que iluminaram esses dias. Avancemos, 
pois, famílias, dons de Deus na graça e na 
ação frutífera para nossa sociedade. 

Continuamos nossa meditação sobre a 
fé e a ação, que você já sabe, ser de suma 
importância na vida do cristão. Deus espe-
ra de nós bons frutos. É na ação que eles 
são apresentados, partilhados, colocados 
a serviço do próximo, de um modo espe-
cial, aos preferidos de Deus: os pobres, as 
crianças, os mais velhos, enfi m, todos os 
sofridos desta Terra. 

“Fazei tudo o que Ele vos disser”, sem 
dúvida nenhuma, foi a grande Palavra deste 
mês. Jesus nos fala, fala ao nosso coração, 
ao nosso entendimento, toda vez que toma-
mos nossa Bíblia para ler e orar. Retomar a 
fonte pura do Evangelho é, como nos disse 
o Papa Francisco, retomar a fonte de nos-
sa alegria. Que nossas casas, nossa família, 
nossa vizinhança e demais grupos possam 
descobrir o verdadeiro valor da Palavra de 
Deus em nossas vidas. 

 
 Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, C.Ss.R. 
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Vivia a Igreja dos primei-
ros tempos um ardoroso 
debate entre os cristãos 

vindos do judaísmo e os cristãos 
vindos dos gentios: um debate a 
respeito da necessidade ou não 
de passar pelo judaísmo para ser 
considerado cristão. Neste con-
texto, o apóstolo Paulo promoveu 
uma coleta em benefi cio da Igre-
ja Mãe, Jerusalém, empobrecida 
por seguidas perseguições e pas-
sando por grave carestia material. 
A iniciativa de Paulo foi em vista 
das necessidades materiais da 
Igreja de Jerusalém, mas o que o 
motivou não foi apenas o socorro 
material aos necessitados, mais 
do que isto, foi uma oportunida-
de para as comunidades cristãs 
fundadas por ele manifestarem 
sua comunhão com a Igreja Mãe. 
Pelas longas referências so-

bre esta coleta em suas Cartas, 
percebe-se a grande importância 
que Paulo atribuía a esta iniciati-
va, que ele qualifi cava de “serviço 
sagrado” (2Cor 9,12). Tanto assim 
que ele encarregou Tito, seu prin-
cipal auxiliar, de levar esta coleta 
a Jerusalém, chefi ando os repre-
sentantes de cada comunidade. 
A motivação de Paulo: “O que 
deve impelir as comunidades da 
Ásia Menor é o fato de que elas 
se tornaram partícipes do misté-
rio de Deus em Cristo e, portanto, 
são uma nova humanidade”. (cf. 
Del Prete, “A Semente”). 

A comunidade cristã segue 
Jesus Cristo que, “embora fosse 
rico, se fez pobre por nossa cau-
sa, para enriquecer-vos por meio 
de sua pobreza”. (2Cor 8,9). A ge-
nerosidade de Jesus é a medida 
para os cristãos: partilhar os dons 

espirituais (carismas) e os mate-
riais, distribuídos por Deus (2Cor 
8,15). Os cristãos são membros 
do corpo de Cristo, têm uma vida 
de comunhão quando colocam 
em comum seus dons recebidos. 
As comunidades da Macedônia 
ofereceram de sua pobreza, par-
ticipando desta campanha de so-
lidariedade, transformando assim 
sua pobreza em fonte de riqueza 
por sua generosidade. Um sinal 
visível de comunhão com o corpo 
de Cristo. Para Paulo, era impor-
tante esta coleta missionária: as 
comunidades vindas dos pagãos 
reconhecem a Igreja de Jerusa-
lém como Mãe, estão em sintonia 
com suas tradições apostólicas. 
Paulo, pelo que já tinha sofrido 
em defesa de suas comunidades, 
tinha esta preocupação, como ele 
dizia: “Não quero sofrer em vão”. 
A coleta mostrava a unidade de 
suas comunidades cristãs, no 
momento em que as portas da fé 
eram abertas aos gentios sob sua 
responsabilidade. 

Esta coleta paulina motiva-nos 
hoje a participar da atual coleta 
missionária. É um instrumento de 
comunhão com o Corpo de Cris-
to entre as comunidades cristãs. 
Mais que uma ajuda material aos 
necessitados, mais que um dese-
jo de expansão da Igreja, seja um 
empenho para que mais pessoas 
se coloquem a serviço do Reino. 

Pe. Jesu Ferreira de Assis, C.Ss.R.

“DEUS AMA QUEM DOA
COM ALEGRIA”.

2COR 9,7

COLETA MISSIONÁRIA PAULINA
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Dando sequência a nossa re-
fl exão sobre Fé e obras em 
Tiago, convido você a tomar a 

sua Bíblia, o Novo Testamento, e ler 
ou reler o texto da Carta de Tiago 2, 
1426. Após essa leitura ou releitura, 
cabe-nos uma pergunta importante: 
O que são mesmo obras para Tiago? 
É dar roupas e alimentos (Tg 2,15), é 
dar agasalhos e comida (Tg 2,16); é o 
lado visível da fé (Tg 2,18). Isso marca 
uma grande diferença, pois crer em 
Deus até o demônio crê (Tg2, 19). A 
diferença está em fazer o bem: Tg 
2,21-22: Em Abraão operava fé e 
obras (ele se dispõe a oferecer seu 
fi lho (Gn 22,1-14); Tg 2,25: Raab foi 
justifi cada porque acolheu os emis-
sários de Josué (Js 2,1-21); Tg 2,26: 
as obras são o “espírito” da fé, princí-
pio vital dela. 

O autor de Tiago elenca uma série 
de atitudes, virtudes que são obras 
frutos da fé: Tg 3, 1-12: “domar a 
língua”; Tg 3,13-18: manter a paz, 
ser humilde, misericordioso, sem fi n-
gimento; Tg 4,1-10: não cobiçar; Tg 
4,11-12: não falar mal dos outros; Tg 
13-17: em tudo falar: “se o Senhor 
quiser...”; Tg 5,7-11: ser paciente, 
não queixar dos outros, perseverar; 
Tg 5,12; não jurar, cuidar dos doen-
tes, confessar os pecados, orar uns 
pelos outros, cuidar dos que se des-

viam do caminho do Evangelho. 
Para Tiago, as obras são a prova 

da fé, a manifestação dela. Não nega 
o ensinamento Paulino sobre a salva-
ção pela fé, mas afi rma que esse só 
é autêntico quando traduzido pelas 
obras. Paulo e Tiago não se contra-
dizem, mas acentuam dois aspectos 
diferentes do mesmo processo de 
salvação. A catequese de Tiago, di-
rigida àqueles que permaneciam fi éis 
às suas raízes judaicas, cristãos que 
se serviam da herança paulina para 
exprimir uma interpretação heleni-
zada e conformista do Cristianismo, 
propõe uma fé como compreensão 
nova da existência, libertação das leis 
da sociedade e da religião. Fé teste-
munhada pelas boas obras para com 
todos os irmãos da comunidade, so-
bretudo os mais pobres.  

Atualizar a mensagem de Tiago 
é deixar-se inundar pelo espírito da 
caridade e compromisso de fé para 
com os pobres e marginalizados. Ser 
testemunho vivo da fé cristã através 
das obras do amor e assim chamar a 
atenção da sociedade para a partilha 
e a promoção efetiva da vida. A fé se 
mostra nas mudanças que introduz 
na vida concreta a exemplo do pró-
prio Cristo. 

Hoje, o texto de Tiago estaria 
destinado a todas as pessoas que 

vivem os contra-valores modernos 
que vão na contramão do Evangelho: 
individualismo, hedonismo, acumu-
lação de bens e divisas, exploração 
alheia, egoísmo e ambição, e ainda 
se dizem cristãos. Sua insistência 
sobre o valor das obras lembra que 
o essencial para a vida cristã é a fé 
posta em prática. A verdadeira fé não 
é um analgésico para as dores psi-
cológicas da alma, mas um antídoto 
contra o egoísmo e o comodismo. 
Atualmente, a espiritualidade cristã 
tornou-se narcísica: busca-se Jesus 
Cristo para que Ele resolva os pro-
blemas pessoais, sejam emocionais 
ou fi nanceiros. Alguns estabelecem 
com Deus uma relação interesseira e 
comercial. Tiago faz ver, no entanto, 
que ter fé em Cristo é, na verdade, 
viver a própria vida em solidariedade 
ilimitada e desinteressada. Solidarie-
dade com todos os homens e mulhe-
res do planeta, mas, sobretudo, com 
os mais necessitados. 

O escrito de Tiago associado aos 
Evangelhos deve ser usado a fi m de 
motivar a caridade e a solidariedade 
nas comunidades. É importante o 
reconhecimento de que pela fé, pelo 
batismo, se dá nossa adesão a Cris-
to e como tal, devemos agir como o 
mestre ordenou: vivendo a fi delidade 
a Deus e praticando obras de justi-
ça, vivendo no amor e serviço para a 
promoção do bem comum. 

Num contexto particular de Igreja 
Católica, com muitas práticas devo-
cionais piedosas como Oração do 
Terço, novenas, adoração ao Santís-
simo, grupos de oração e interces-
são, dentre outros, a exortação de 
Tiago vem cobrar uma visibilidade da 
fé, fruto de tais práticas. 

O texto de Tiago é pastoralmente 
rico por nos ajudar a fazer memória 
do essencial: a fé verdadeira toca a 
vida e a transforma. Um texto que 
pode nos ajudar a superar muitos 
desvios do presente, como a acen-
tuação do individualismo, do espetá-
culo e do extraordinário e nos lançar 
em uma verdadeira ação pastoral co-
erente com o Evangelho, com nos-
sa identidade cristã de discípulos de 
Cristo. 

Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, 
C.Ss.R. 

Fé e obras na visão do autor
da Epístola de Tiago Tg 2,14-26

Segunda parte 
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"Senhor, ensinai-nos a sair de nós   
mesmos. Ensinai-nos a sair pelas estradas 

para manifestar o vosso amor. Não 
podemos dormir tranquilos enquanto 

houver crianças que morrem de fome e 
idosos que não têm assistência médica”.

Palavras deSabedoria

Papa Francisco

Então, palavras que fo-
ram ditas com toda 
clareza e, certamente, 

servem para nós todos que 
somos presença em nossos 
círculos Bíblicos, onde cada 
qual abre a casa e o coração, 
aliás, Palavra, que ali é lida, 
relida, ruminada e passada 
para o coração.

O círculo Bíblico é lugar de 
encontro fraterno entre todos 
que o compõem, que abrem a 
casa e coração, aliás, primei-
ro abrem o coração! E perse-
veram a cada encontro. Enri-
quecem e saem enriquecidos 

para a vida de cada dia!
O círculo Bíblico é lugar 

onde sempre cabe mais um 
convidado. É lugar onde a 
Bíblia ocupa o centro do en-
contro, alimenta o encontro, 
ilumina o assunto, clareia a 
cabeça, aquece o coração!

O círculo Bíblico é também 
lugar da vivência familiar. Lu-
gar de aprofundamento do dia 
a dia e que se encerra com o 
momento orante, missionaria-
mente orante! Das pessoas 
que ali estão pode-se esperar 
uma aceitação de propostas 
e desafi os para o bem co-

Do Papa Francisco
PARA OS NOVOS BISPOS E PARA

NÓS DOS CÍRCULOS BÍBLICOS

“Para habitar plenamente nas vossas Igrejas é preciso habitar sempre em Jesus
e não fugir por causa dele: habitar na sua palavra, na sua Eucaristia, nas coisas do 

seu Pai (Lc. 2,49) e, sobretudo, na sua cruz.
Não ir de passagem, mas, estar prolongadamente!”(Francisco)

mum, a misericórdia, porque 
o alimento ali recebido leva a 
isso!

“E o acolhimento seja dado 
a todos” - diz ainda o Papa 
Francisco!

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

O Tríduo de São Geraldo 
teve início na manhã do dia 16 
de outubro. No primeiro dia, as 
refl exões se basearam no tema 
“Com São Geraldo, aprende-
mos a viver em um lar orante”. 
Padre Jésu Ferreira de Assis, 
C.Ss.R., presidiu a celebração 
das 7h, e o Frater Marcos da 
Silva Santos, C.Ss.R., fez a pre-
gação. Durante a homilia, Frater 
Marcos destacou que a oração 
é a condição para o homem se 

colocar inteiramente diante de 
Deus: “Devemos rezar sempre, 
orar pelos outros, ser interces-
sores, e da mesma forma temos 
muitos motivos para agradecer 
a Deus”.

Ele chamou a atenção para a 
importância do clima de oração 
em nossos lares, destacando 
que “em nossas casas devemos 
fazer a vontade de Deus e de-
vemos seguir o exemplo de São 
Geraldo, que se colocava todo o 
tempo diante do olhar de Deus”. 
Salientou ainda que as famílias 
devem vigiar todo o tempo, pois 

atualmente chegam em nossos 
lares várias infl uências que po-
dem fragmentá-los e lembrou 
que “muitas vezes marido e es-
posa correm o dia todo preocu-
pados com o pão material e o 

Entre os dias 16 e 19 de outubro, devotos de São Geraldo voltaram a se reunir sob os pés do Santo Irmão 
Redentorista, no Tríduo e Festa de São Geraldo, na Basílica de São Geraldo, em Curvelo (MG). Festa 
linda, que mais uma vez demonstrou a grandiosidade de romeiros que vieram agradecer e pedir graças 

ao Santo Padroeiro das Mães e das Crianças. Em todos os dias, as refl exões giraram em torno do tema “São 
Geraldo e a Família”. Dois confrades da Vice-Província da Bahia - Padre Devaldo Vieira de Menêz, C.Ss.R., 
e Frater Marcos da Silva Santos, C.Ss.R., - se juntaram aos Missionários Redentoristas da Província RJ-MG-
ES para fazerem da festa deste ano mais um momento para fi car guardado no coração do romeiro. Romeiro 
este que não se deixou vencer pelo calor e nem pelas distâncias. Romeiro que trouxe na bagagem a fé e levou 
a esperança de um mundo melhor, sob as bênçãos de Deus e de São Geraldo. 

REUNIDOS EM FAMÍLIA AOS PÉS DE 

SÃO GERALDO
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pão de Nosso Senhor fi ca em 
segundo plano”. Ao fi nalizar, pe-
diu aos fi éis que, ao voltar para 
casa, todos pensassem: “Qual 
espaço Deus tem ocupado em 
nossas famílias? Estou sendo 
missionário em minha casa? O 
que posso levar de São Geral-
do?”. E alertou: “Tudo que fi zer-
mos na Terra só terá sentido se 
for para Deus e por Deus”.

BUSCAR A 
INTIMIDADE 
COM DEUS

A missa das 15h foi presidida 
por Padre Luciano Silveira Ivo, 
C.Ss.R., também com pregação 
do Frater Marcos, que destacou 
a postura orante de São Ge-
raldo: “Geraldo sabia rezar nos 
momentos de trabalho, alegria 
e difi culdades”. Com base no 
Evangelho do dia (Lc 11,47-54), 
afi rmou que não precisamos 
repetir orações prontas: “Deve-
mos ver Deus mais próximo de 
nós, buscar a intimidade que 
São Geraldo tinha com Ele”. A 
temática da família foi novamen-
te lembrada pelo Frater: “Nos-
sas famílias e lares devem ser 
multiplicadores do amor”.

ORAÇÃO EM
FAMÍLIA

À noite, centenas de fi éis 
participaram da Missa das 19h, 
presidida por Padre Anderson 
Trevenzoli Assireu, C.Ss.R. Pa-
dre Devaldo Vieira de Menêz, 
C.Ss.R., animou os devotos de 
São Geraldo na Praça da Basílica 
e Frater Marcos iniciou sua ho-
milia lembrando que o tema do 
Tríduo estava em consonância 
com o assunto em discussão no 
Sínodo dos Bispos no Vaticano: 
“Os desafi os pastorais da família 
no contexto da evangelização”. 
Para concluir as ideias expos-
tas nas celebrações anteriores, 
ele afi rmou que nós, enquanto 
fi lhos, temos, naturalmente, ne-
cessidade de falar com o nos-
so Pai. E ressaltou que deve-
mos entender que só Deus nos 
basta, nos preenche, que Ele é 
presença viva no meio de nós. 
Sobre a personalidade de São 
Geraldo, reiterou que o Santo 
descobriu como viver 24 horas 
na presença de Deus: “São Ge-
raldo tinha cheiro de intimidade 
com Deus e nossas famílias es-
tão precisando ter também”. E 
completou: “Muitas vezes o ce-
lular, o computador, as tecnolo-

gias ocupam lugares indevidos 
em nossas vidas e acabam nos 
afastando, tomando os nossos 
espaços de encontro”. 

Frater Marcos alertou para o 
fato do mundo estar fragmenta-
do, individualista, pedindo que 
nos coloquemos em ação para 
transformar essa realidade, a 
partir de nossos lares. “Devemos 
santifi car o nome de Deus em 
nossas famílias, cuidar para que 
o pão que esteja na mesa seja 
fruto do nosso suor. Mas que 
busquemos, além do pão ma-
terial, pois nós não cremos em 
um Deus distante, mas que está 
no meio de nós”, afi rmou, solici-
tando ao fi nal que a assembleia 
unisse as mãos acompanhada 
pela música “Quem nos sepa-
rará”. Em seguida, crianças da 
Basílica fi zeram uma apresen-
tação mostrando a importância 
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dos momentos de oração em 
família.

A surpresa da noite fi cou por 
conta da apresentação do mas-
cote Geraldinho, recepcionado 
pelas dezenas de fi éis que lota-
ram a praça ao lado da Basílica, 
encantando crianças e adultos, 
o que aconteceu ao longo de 
todo o Tríduo e festa, no fi nal 
das celebrações. 

CORAÇÃO SINCERO

O 2º Dia do Tríduo trouxe 
como tema “Família, testemu-
nho hoje”. Padre Mauro Carva-
lhais, C.Ss.R., celebrou a missa 
das 7h, que também contou 
com a pregação do Frater Mar-
cos. Este ressaltou que “o teste-
munho é um sinal e só é possível 
dar testemunho com o coração 
cheio”. Sempre relacionando o 
tema com a vida de São Ge-
raldo, destacou que, com sua 
simplicidade, o Santo reconhe-
ceu a presença de Deus e esta 
sensação era experimentada 
por quem estava próximo dele: 
“Reconhecer Deus em nossa 
vida depende do nosso coração 
sincero”. Frater Marcos pediu 
que estejamos sempre atentos, 

a fi m de perceber a vontade de 
Deus em nossas vidas.

Segundo ele, “o tempo nos 
mostra pequenos caminhos e 
fi camos à espera de algo ex-
traordinário. Às vezes, aconte-
cem coisas em nossas famílias 
e achamos que Deus não está 
conosco. Mas se abrirmos o 
coração, perceberemos que Ele 
está sempre agindo”. Ao fi nalizar 
a homilia, disse que quem expe-
rimenta Deus não fi ca fechado e 
quem está à nossa volta tem 
que enxergar algo diferente: 
“Vamos exalar o amor de Deus 
em nosso dia a dia, nas peque-
nas coisas”. 

TESTEMUNHAS
DO AMOR

A tônica da celebração das 
15h, presidida por Padre Deval-
do Menêz, C.Ss.R., com a pre-
gação do Frater Marcos Silva, 
C.Ss.R., foi o testemunho. Logo 
no começo de sua colocação, 
o Frater afi rmou que “só pode-
mos testemunhar aquilo que 
vivemos, o que está em nosso 
coração”. Completou que a fun-
ção do testemunho é tornar co-
nhecida a vontade do Pai. Mar-
cos acrescentou que devemos 
procurar ser como São Geraldo, 
que em todas as pequenas coi-

sas reconhecia Deus. Ele encer-
rou a homilia com a constatação 
de que todos podem olhar para 
a vida de sua família e lembrar 
de momentos que Deus age: 
“Em um mundo que não crê 
mais na convivência do homem 
com a mulher embaixo do mes-
mo teto, temos que agir na con-
tramão deste pensamento e ser 
testemunhas do amor. Ser luz”.

AMOR E
ACOLHIDA SEM

LIMITES

A Missa das 19h do 2º dia do 
Tríduo foi presidida pelo Reitor 
da Basílica, Padre Paulo Rober-
to Gonçalves, C.Ss.R. A anima-
ção fi cou por conta do Padre 
Devaldo e a pregação do Frater 
Marcos. Padre Devaldo come-
çou animando os devotos com 
cantos litúrgicos e músicas de 
raiz sertaneja. Frater Marcos Sil-
va concluiu o raciocínio traçado 
nas celebrações anteriores, afi r-
mando que “quando nossa vida 
começa a exalar o amor de Deus 
é porque estamos sendo teste-
munhas”, se referindo ao tema 
do dia. Ao chamar atenção para 
as características de São Geral-
do que se destacam, enfatizou 
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que o Santo foi ao encontro dos 
pobres e abandonados de seu 
tempo. ”Ele sentiu o chamado 
de Deus e deu uma resposta 
completa e radical para a cons-
trução do Reino”, destacou. 

Quanto às famílias, orientou 
a terem cuidado com o mun-
do descompromissado com o 
Evangelho, permeado pelo he-
roísmo: “A vontade de Deus é 
que o amor, o perdão e  a aco-
lhida não tenham limite”. Ao fi nal 
da homilia,   convidou todos a 
colocarem a mão no coração e 
assumir o compromisso de ser 
uma gota de amor no oceano 
da vida e da desesperança. 

No fi nal da missa, a assem-
bleia acompanhou emocionada 
o testemunho de fé do casal 
Maria da Conceição Vascon-
celos e José Alves de Morais, 
mais conhecidos como Maruca 
e Zezinho. Juntos há 56 anos,   
frequentam e atuam na Basílica 
há quase 40 anos. De acordo 
com dona Maruca, o relaciona-
mento foi construído com base 
no Evangelho e hoje colhe frutos 
do compromisso fi rmado: seis 
fi lhos e 12 netos. 

ESTAR A SERVIÇO

No 3º dia do Tríduo, o tema foi 
“Com São Geraldo, eu e minha 
casa serviremos ao Senhor”. A 
celebração das 7h foi presidida 
por Padre Devaldo. Em sua pre-
gação, Frater Marcos lembrou 
os temas refl etidos no primei-
ro e segundo dias e explicou o 
signifi cado de serviço: ”Estar a 
serviço é colocar nossa família 
como construtora do projeto de 
Jesus”.

Destacou que muitas vezes 
somos acumulados de graças e, 
mesmo assim, deixamos espa-
ço para a infi delidade. Enume-
rou algumas atitudes e posturas 
que nos fazem infi éis: “Quando 
não nos colocamos no lugar do 
outro, quando queremos que 
nossas vontades prevaleçam e 
nossa casa está fechada à ação 
do Espírito Santo”. O Frater afi r-
mou que precisamos estar aten-
tos, com o coração todo volta-
do para Jesus, para que nossa 
família não se desvie do projeto 
de Deus.

RENOVAR O
COMPROMISSO DE 

SERVIR

A missa das 15h foi presi-
dida pelo Padre Antônio Luiz, 
C.Ss.R., com a pregação do 
Frater Marcos. Ele pediu que 
as famílias renovem dia a dia 
o compromisso de servir. Aler-
tou para o fato de as gerações 
atuais terem deixado de lado 
hábitos simples, mas muito im-
portantes, como, por exemplo, 
pedir bênção aos pais e mais 
velhos e falar de Deus em casa:  
“As pessoas fi cam preocupa-
das com coisas passageiras. 
Temos que pensar em quem vai 
nos segurar, onde estará nos-
sos corações quando temos um 
problema”. E reiterou: “Comece 
hoje a transformar seu lar”.

IR AO ENCONTRO 
DO OUTRO

A celebração das 19h do úl-
timo dia do Tríduo em prepara-
ção para a festa de São Geraldo 
reuniu centenas de devotos na 
praça da Basílica. O Superior da 
Província Redentorista MG-RJ-
ES, Padre Vicente de Paula Fer-
reira, C.Ss.R., presidiu a missa 
que contou com pregação do 
Frater Marcos. “Nossas famí-
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lias são convidadas a exercer 
a dimensão do serviço, sair do 
seu isolamento, como fez São 
Geraldo, que via no serviço uma 
forma de sair de si mesmo e ir 
ao encontro do outro”, destacou 
o frater. 

Ele provocou os presentes 
quanto à necessidade de as fa-
mílias romperem com o deus do 
individualismo, do dinheiro e co-
locar em primeiro lugar o Deus 
do perdão e do amor: “Com tan-
tas opções, somos chamados a 
fazer escolhas. Qual caminho 
estamos escolhendo? Estamos 
deixando passar a ocasião da 
graça?” Para ele, o “casamen-
to é local de serviço do esposo 
para a esposa e vice-versa e do 
casal para com os fi lhos. Assim 
é possível a comunhão e a fra-
ternidade”. 

Sua refl exão foi encerrada 
com a sugestão para que os 
membros das famílias assu-
missem o compromisso de ter 
como bandeira o tema do dia. 
De mãos dadas, os familiares 
cantaram “Eu e minha casa 
serviremos ao Senhor”.   Para 
exemplifi car o tema, a família de 
Dona Maria da Conceição, que 
há anos é da Liga Católica e co-
labora nos movimentos da Ba-
sílica, foi apresentada no altar. 
A devoção a São Geraldo está 

sendo passada por gerações. A 
fi lha de dona Conceição, Ales-
sandra, disse que está viva por-
que, durante uma complicação 
no parto, a mãe rogou ao Santo. 
E a neta de dona Conceição já 
colabora na obra de São Geral-
do como coroinha.

A MÚSICA
APROXIMA AS

PESSOAS

Logo após a Missa das 
19h, os devotos de São Geral-
do acompanharam o show do 
sacerdote animador do Tríduo 

e Festa de São Geraldo, Pa-
dre Devaldo Vieira de Menêz, 
C.Ss.R. Natural de Ecoporan-
ga  (ES), ele declarou que rece-
beu estímulo para sua vocação 
dentro da própria família. Entrou 
para o Seminário Diocesano de 
São Mateus (ES), mas decidiu 
sair em 2000. Como participa-
va de romarias, em uma visita a 
Aparecida comprou um livro so-
bre a vida de São Geraldo e se 
encantou pela história do Santo. 
A partir daí, decidiu que seria 
Redentorista.  Embora morasse 
na região da Província Reden-
torista do RJ-MG-ES, foi seguir 
o caminho vocacional na Vice-
Província da Bahia, pois ia sem-
pre em romaria para Bom Jesus 
da Lapa (BA). O padre Redento-
rista conta que cursou Filosofi a 
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e Teologia na Bahia. O noviciado 
foi vivenciado em Goiás, sendo 
ordenado em 2009.  Trabalhou 
por cinco anos nas Santas Mis-
sões e, em 2014, foi transferido 
para Bom Jesus. 

O sonho de ser padre e de 
estar em contato com a música 
já o acompanhava em sua vida 
familiar e, dessa forma, hoje 
consegue evangelizar por meio 
das duas vocações. Neste ano 
lançou seu primeiro CD, intitula-
do “Sou teu povo em romaria”. 
Padre Devaldo explica que, ao 
escolher o nome da obra, pen-
sou em contar os momentos do 
romeiro, desde a organização 
da viagem de ida até a volta: 
”O CD é um sonho concretiza-
do com muito amor e carinho. 
Amo o povo da Lapa, por isso 
o nome da coletânea”. Para a 
imagem da capa escolheu uma 
foto da festa do mês de agosto, 
e as músicas são composições 
próprias e de parceiros.  

A participação do padre da 
Vice-Província da Bahia na festa 
em Curvelo se deu por meio do 
contato com os padres Vicente 
e Paulo Roberto, C.Ss.R, que vi-
ram o trabalho de padre Deval-
do com os romeiros e acharam 
que o perfi l se encaixaria na pro-
posta da festa da Basílica. Para 
Padre Devaldo, os romeiros de 
São Geraldo em Curvelo têm 
algumas características pareci-
das com o povo da Lapa, mas 
há particularidades. “Achei sur-
preendente as pessoas vestidas 
de São Geraldo, vindo cumprir 
suas promessas, agradecer”, 
observou. A respeito desta nova 
proposta de evangelizar com 
música, considera muito válida: 
“O povo de hoje é diferente do 
de vinte ou trinta anos atrás. A 
música, a dança, os instrumen-
tos aproximam as pessoas. Po-
demos rezar cantando, conse-

guimos atrair muita gente dessa 
forma”. Ao fi nalizar, deixou um 
convite aos jovens: “Nunca dei-
xem de sonhar, o futuro vai de-
pender de nós. Juventude, seja 
bem vinda com seu jeito!”

BUSCAR A
SANTIDADE

Milhares de devotos do San-
to Irmão Redentorista se reuni-
ram no domingo, dia 19, para o 
encerramento do Tríduo e Festa 
deste ano. No coração dos ro-
meiros, a certeza de que, mais 
uma vez, valeu a pena.  As últi-
mas celebrações reuniram cen-
tenas de devotos em Curvelo. 
A primeira missa, que aconte-
ceu às 5h, foi presidida por Pa-
dre  Mauro  Carvalhais, C.Ss.R., 
que,  em  oração, pediu a Deus 
a “chuva criadeira”. Em segui-
da, Padre Anderson Trevenzoli, 
C.Ss.R., presidiu às 7h. Roma-
rias de várias cidades de Minas 
Gerais já estavam presentes.

Em sua refl exão, Padre An-
derson destacou que a santi-
dade de vida é para todos nós:  
“Por muito  tempo, a santidade 
esteve associada ao sofrimento. 
Santidade não é privilégio. Te-
mos que encontrar o santo que 
existe dentro de nós”. Lembrou 

que devemos buscar o homem 
novo ou a mulher nova, e a dig-
nidade que Deus nos conferiu 
não pode ser esquecida. Ainda 
sobre a santidade, deixou claro 
que não podemos ser de Deus 
e fi car escondidos numa redo-
ma. Precisamos ser luz. “Ser 
santo é produzir uvas boas, per-
fume agradável e suave. Ter no 
sorriso um brilho de acolhida e, 
para isso, temos que deixar o 
preconceito   e as autorreferên-
cias de lado. Olhar para o lado e 
ver que tem alguém igual a mim. 
Ver tudo com o olhar de Jesus, 
sem julgar, sem amaldiçoar”: 
concluiu.

Ao celebrar às 9h, Padre 
Antônio Luiz, C.Ss.R., levou os 
devotos a pensarem na realida-
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de que os fi zeram se identifi car 
com São Geraldo. A solida-
riedade marca   a história dos 
santos e São Geraldo buscou o 
tempo todo a bondade, amou 
a Deus sobre todas as coisas, 
com desprendimento. “Muitos 
se identifi cam com São Geral-
do, pois ele era uma pessoa 
simples e já muito cedo expe-
rimentou o sofrimento”, disse 
o  sacerdote, ressaltando que a 
devoção pode vir pela tradição 
familiar, pela história ou até por 
algo mais profundo, como uma 
experiência de vida.  

O Reitor da Basilica, Padre 
Paulo Roberto, presidiu a missa 
das 11h e teve a colaboração 
do Frater Marcos Silva, que fez 
a pregação. Este pediu que de-
vemos ser terreno fértil para que 
a Palavra de Deus possa ger-
minar: “Não há tempo de fi car 
lamentando, precisamos deixar 
que a graça atue”. Salientou que 
devemos  voltar renovados para 
casa, buscarmos a santidade, e 
destacou que, segundo Santo 
Afonso, cada um é chamado a 
ser santo, os padres, os leigos, 
os jovens. Ao falar de como está 
o mundo atualmente, pediu que 
os devotos não perdessem a 
esperança: “É ela que nos leva 

a continuar caminhando. Não 
podemos desanimar, mesmo 
com tanta violência, corrupção 
e problemas. Não podemos ser 
cristãos mais ou menos. Quem 
é de Cristo sempre enxerga o 
horizonte”.

QUEM É DE CRISTO 
ENXERGA SEMPRE O 

HORIZONTE

A Missa de Encerramento 
teve início às 15h e foi presidi-
da por Padre Vicente Ferreira, 
C.Ss.R, superior da Província 
Redentorista do RJ-MG-ES. 
Ao saudar a assembleia, con-
fessou estar admirado com a 
intensidade da fé de todos que 
estavam na praça, mesmo sob 
o sol e calor intensos. Estendeu 
os cumprimentos àqueles que 
acompanhavam a celebração 
por meio das TVs Aparecida e 
Horizonte.  Mais de 50 romarias 
de várias partes do Brasil trou-
xeram devotos que vieram em 
ação de graças ou para pedir 
pelas necessidades, traduzidas 
nas vestes pretas, remetendo 
São Geraldo. Os milhares de 
devotos se protegeram do sol 
como foi possível, mas o desejo 
de partilhar a vida do padroeiro 
falou sempre mais alto. 

Padre Vicente lembrou de 
todos os momentos marcantes 
vividos durante o Tríduo. O Pro-
vincial  retomou o tema principal 
refl etido em preparação para  a 
festa: “São Geraldo e a Família”. 
Explicou que formamos uma fa-
mília, enquanto Redentoristas, 
como devotos ou romeiros, to-
dos identifi cados pelo carisma 
de São Geraldo, contagiados 
pelo seu jeito. “Geraldo vai co-
locando em nosso coração seu 
jeito de viver. Não só o povo de 
Curvelo, mas devotos de várias 
partes do Brasil, ainda mais com 
as facilidades dos meios de co-
municação, que nos fortalecem, 
nos fazem crescer como comu-
nidade”. Enfatizou que somos 
convidados a pensar a santida-
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de em nossas famílias. O impor-
tante é viver santamente onde 
quer que estejamos. O Provin-
cial foi categórico ao pedir que 
não nos deixemos abater: “Não 
podemos, como cristãos, ser 
pegos pelo pessimismo. Quem 
é de Cristo pensa grande, para 
frente, pensa no futuro, enxerga 
o horizonte”. 

O sacerdote acrescentou 
que devemos nos lançar sem 
medo, devemos sempre estar 
abertos. “Como um grão, Jesus 
se lançou na terra, e o caminho 
é seguir seu exemplo. E, como 
Jesus, São Geraldo viveu sua 
santidade e se tornou o prote-
tor das gravidas, das crianças, 

dos idosos e doentes”. Ainda fa-
lando da família, Padre Vicente 
destacou que São Geraldo en-
sina que a ela devemos entregar 
nossa vida, nosso coração, as 
alegrias e as tristezas. E com-
pletou que muitos lares ainda 
se mantém como santuários. 
Citou as mães que trabalham 
o dia todo e chegam em casa 
ainda para cuidar com carinho 
das costuras, da alimentação. 
Orientou que as famílias não 
deixem de lado os momentos 
de oração, de intimidade, para 
que nada tome esse lugar. “São 
Geraldo quer o diálogo, a con-
versa sincera, a abertura de co-
ração. Quem se fecha é egoísta, 

não consegue  falar com Deus. 
Não deixem que as ideias infl e-
xíveis tanto com Deus, quanto 
com os irmãos entrem em suas 
vidas”, disse. Pediu que as famí-
lias mantenham os hábitos que 
facilitam o contato e o diálogo, 
como, por exemplo, a mesa de 
refeições. Logo depois da missa, 
os milhares de devotos  segui-
ram em procissão com o andor 
de São Geraldo pela Avenida 
Dom Pedro II, próxima à Basíli-
ca. Ao retornar para a praça, o 
andor foi recebido com carinho. 
Padre Vicente elogiou o trabalho 
bonito feito pelos voluntários e 
afi rmou: 

- Povo bonito, de coração 
grande, oferece coisas boas.

GERALDINHO FAZ 
A FESTA COM AS 

CRIANÇAS

O desejo de despertar nas 
crianças o carinho por São 
Geraldo trouxe uma novidade 
para o Tríduo e Festa dedicada 
ao Santo, neste ano de 2014. 
Depois das obras lançadas na 
Oitava - “As aventuras de Geral-
dinho” e “Brincando com Geral-
dinho”, o mascote Geraldinho foi 
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pensado para aproximar ainda 
mais a história do Santo Irmão 
Redentorista e as crianças.  Ge-
raldinho já fez sucesso logo que 
chegou em Curvelo. Na tarde do 
dia 17, o mascote andou pelas 
ruas próximas à Basílica, convi-
dando os pequenos para o mo-
mento reservado para eles   no 
sábado, dia 18, pela manhã. Na 
celebração das 19h de quinta-
feira foi apresentado ofi cialmen-
te a toda a comunidade. Desde 
o primeiro contato, Geraldinho 
encantou as crianças e, inevita-
velmente, os adultos que tam-
bém fi caram empolgados. Em 
todos as ocasiões, a criançada 
expressava o carinho e a vonta-
de de estar perto do mascote.

Na manhã de sábado, Ge-
raldinho provocou euforia nas 
crianças que não desgrudavam 
dele mesmo sob o sol e calor 
intensos. Cada movimento e 
demonstração de emoção nas 
brincadeiras deixava as crianças 
maravilhadas. Ninguém queria 
ir embora sem fazer aquela foto 
especial com o menino Geral-
do. As mães destacaram a bela 
iniciativa de fazer referências de 
São Geraldo para as crianças. 

“Foi uma manhã maravilhosa. 
Obrigada. Ótima iniciativa. Pa-
rabéns.”, afi rmou Cibele Silva 
Santos. Nas redes sociais, tam-
bém os comentários foram to-
dos elogiosos e de admiração 
pela novidade. 

MISSÃOZINHA COM 
AS CRIANÇAS

Dezenas de crianças estive-
ram na praça da Basílica, na ma-
nhã do dia 18 de outubro, para 
participarem da missãozinha. 
Frater Marcos e Padre Devaldo  
animaram a meninada com mú-
sicas, dança e histórias sobre a 

vida de São Geraldo, protetor 
também dos pequenos. Além 
da evangelização, os pequenos 
puderam se deliciar com balas, 
sorvete, pipocas, geladinho e al-
godão doce. Em seguida, rece-
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beram com aplausos a grande 
surpresa do Tríduo deste ano: o 
mascote Geraldinho. A alegria 
dos meninos, meninas e tam-
bém dos pais e avós era visível. 
O evento foi fi nalizado com um 
teatro de fantoche contando o 
caminho de simplicidade e en-
trega trilhado por São Geraldo. 
No período da tarde, as crianças 
foram consagradas Santo Irmão 
Redentorista e receberam uma 
carteirinha com orações. O mo-
mento foi coordenado por Padre 
Vicente e Frater Marcos.  Ainda 
no sábado, às 17h, o Grupo de 
Teatro e Dança Trama apresen-
tou a vida de São Geraldo em 
vários passos em torno da Pra-
ça da Basílica.         

AÇÃO SOCIAL

Dentro da programação do 
Tríduo, a Basílica de São Geral-
do promoveu, em parceria com 
o Senac-Curvelo, uma Ação 
Social na praça, na tarde do dia 

17 de outubro. Quem compa-
receu teve a oportunidade de 
cortar cabelo, fazer as unhas 
com instrutores do Senac e 
também aferir a pressão e nível 
de  glicose, com  a enfermeira 
Lara Franco.

Maria dos Santos e a fi lha 
Maria Neuza de Oliveira, de 
Belo Horizonte (MG), foram à 
Basílica para visitar e pedir in-
tercessão a São Geraldo por 
suas famílias. Maria aproveitou 
para cortar o cabelo durante a 
Ação Social e elogiou a iniciati-
va. Já Walter Antônio Martins, 
um dos colaboradores da Ba-
sílica de São Geraldo, teve a 
oportunidade de aferir a pres-
são arterial. Para ele, a ação 
foi importante no sentido de 
conscientizar as pessoas so-
bre a preservação da qualida-
de de vida, pois é sinal de que 
todos que participaram desse 
momento pretendem ter boa 
qualidade de vida.

Geraldo Elias, o Geraldi-
nho, que canta aos domingos 
na Basílica de São Geraldo, 
também gostou da Ação. “O 
momento foi muito bom, pois 
nem sempre temos essas ini-
ciativas de preocupação com 
as pessoas, e serve para que 
também possamos tomar mais 
cuidado com a nossa saúde”, 
declarou.




