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EDITORIAL

C

RENOVAR O MUNDO PELO OLHAR
MISERICORDIOSO DO REDENTOR

aro devoto, estamos no Tempo Pascal. O que era
velho passou e a luz do Cristo Ressuscitado brilha em nossos corações, a fonte que jorra para a
vida eterna. “Dai graças ao Senhor porque Ele é bom,
eterna é a sua misericórdia”.
Neste mês de abril, celebramos os 50 anos da elevação da Basílica de São Geraldo. Até 1966, tínhamos o
título de Santuário, mas a crescente devoção a São Geraldo no sertão das Minas Gerais levou o Papa Paulo VI
a elevar este santuário a Basílica de São Geraldo. Nesta
edição do Informativo A Caminho com São Geraldo, vamos conhecer um pouco desta história.
Padre Assis nos fala como a fé autêntica é resultado
de uma experiência pessoal com Deus e Padre Ivo mostra quais os níveis da amizade. Dentro da espiritualidade
pascal, o Fráter Rodrigo leva-nos a uma bela reflexão

sobre o encontro de Jesus com os discípulos de Emaús.
Você também poderá conferir como foi a Semana
Santa na Basílica de São Geraldo e tudo o que aconteceu em mais uma edição do Jantar Restaurar é Reviver,
cujos recursos arrecadados serão destinados para as
obras de restauração de nossa Igreja. Nosso agradecimento especial a todos que trabalharam com afinco
para que tudo fosse tão bonito.
A Basílica também está engajada na luta contra o
mosquito Aedes Aegypt, transmissor da dengue, zica
vírus e da febre chikungunya. Todos precisam estar
unidos na luta contra este mosquito que tanto mal tem
trazido à nossa população. Você tem feito a sua parte?
Neste Tempo Pascal, caminhemos com Cristo, seguindo o exemplo de nosso querido São Geraldo Majela. “Que seja feita a tua vontade!”
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"Quase nada há
mais claro para
mim que a realidade
de que os valores
evangélicos não se
podem exigir nem
defender
autoritariamente."
(Pe. Haring )

LAPIDANDO NOSSA FÉ

J

ohn Newmann, um convertido à
fé cristã, observa que uma fé passiva, de tradição apenas, fruto
do ambiente, terminaria entre pessoas cultas na indiferença, e entre
pessoas simples na superstição. É
a ausência de uma convicção pessoal, consciente, vivencial.
O teólogo Karl Rahner já alertava que “O homem religioso de amanhã será um místico ou não poderá
ser religioso, porque a religiosidade
de amanhã já não seria compartilhada na base de uma convicção pública e óbvia”.
É necessário crer de outra maneira, não sob pressão do ambiente social, religioso, cultural; o que já não
é tão favorável como anos atrás. A fé
autêntica é uma experiência pessoal. Só cremos mesmo quando vem lá
de dentro do nosso ser ( mente, coração, vida ). Não se consegue viver a
Fé cristã, sem uma experiência pessoal, consciente, vivencial de caminhada com Jesus; Ele, o Filho de
Deus que foi enviado ao mundo para
ser para nós o Caminho, a Verdade
e a Vida.
Este seguimento de Jesus é essencialmente missionário: “Quando cresce no cristão a consciência
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de pertencer a Jesus , em razão da
gratuidade e da alegria que produz ,
cresce também o ímpeto de comunicar a todos o dom deste encontro”
(CELAM ).
Um alerta neste terreno
da fé: Nem tudo é igual! Nestes
20 séculos de cristianismo, desde
a era da cristandade, a Igreja unida
ao poder civil, foi acrescentando elementos que não estão no Evangelho.
É que a Igreja faz um conjunto da “Religião e da Mensagem de
Jesus”, mas elas permanecem distintas. O essencial é crer em Deus
como revelado em Jesus, e não um
Deus indefinido, de acordo com os
nossos interesses e ambições pessoais. Com um Deus indefinido não
se compromete . Deus revelado em
Jesus é um Deus que ama e quer
ser amado , um Deus inclinado para
nós , que quer reinar para nos dar a
vida plena , eterna . É o Pai misericordioso.
A fé não é um capital recebido no Batismo, um pacote do qual
podemos usufruir pela vida afora. A mística do Reino é “Crescer”: Sede santos, sede perfeitos, sede misericordiosos, na
medida do Pai Celeste.

As linhas mestras deste movimento iniciado por Jesus (Cristianismo)
são: “ Uma comunidade alimentada
por Ele ( Evangelho, Eucaristia ), totalmente dedicada às obras do Reino, no espírito de serviço humano
e fraterno, com a esperança posta
na plenitude do Reino “ ( cfr. Pagola ).
Uma nova evangelização da própria comunidade cristã se faz necessária, para ajudar o povo de Deus
a descobrir a felicidade e a alegria
de uma experiência pessoal de vida
com Jesus, o que muitas vezes tem
sido prejudicado por uma prática
devocional dispersiva e uma religião
mal orientada.
Pe. Jesu Assis, C.SS.R.
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NÍVEIS DE AMIZADE

“Amigo é coisa pra se guardar, do lado esquerdo do peito, dentro do coração”.
(Milton Nascimento)

E

studiosos do comportamento
humano fazem esta distinção e
esta explicação!
Existem:
• A atração sensível
• Fascínio profundo da vida rica e
plena de valores, de ser. Aqui o laço
se baseia em uma misteriosa profundidade no nível do ser profundo e da
vida, indo além da atração sensível,
intelectual e profissional (relacionamento primário, encantamento!). Há
limites e perigos, mas as vantagens
e possibilidades com relação à integração da sexualidade são, de longe,
superiores.
Sinal de plenitude de amor, resultado de um itinerário de amor ascensional e bem medido (parecido com a
dinâmica conjugal!)
Elementos, que se descobrem
entre dois adultos afetivamente uni-

Graça

dos: confiança/ conhecimento sempre mais profundo/ conscientização
recíproca das riquezas do ser/ ternura, desejo de preservar e proteger o outro/ tendência de vê-lo sem
sua integridade e totalidade/ retidão
(apenas ver, sem abusar em nada do
outro) / lucidez.
Esta relação tende a durar para
sempre, porque necessita de toda
uma vida, de toda uma eternidade
para ser plenamente ela mesma.
O olhar de ambos é orientado
pelo coração, isto é, favorece a compreensão profunda do outro, ama-se
a imagem do outro porque traz paz,
segurança, certeza e confiança. Não
se pode fechar os olhos ao limite do
outro, nem o outro nada faz para
mascará-lo.

“É UMA GRAÇA DIVINA ENCONTRAR NA
PRÓPRIA VIDA UMA PESSOA AFETIVAMENTE EQUILIBRADA, QUE AJUDE A FAZER A
EXPERIÊNCIA DE UMA RELAÇÃO CRIATIVA.
A EXPERIÊNCIA DE AMAR E SER AMADA
TEM UM TAMANHO PODER VITALIZANTE,
QUE A PESSOA RECEBE COM ELA UM
BENEFÍCIO ENORME E DEFINITIVO.”

(LUCIANO CIAN)

P.e Ivo, C.SS.R.

G
Alcançada

ostaria que fosse publicada a graça que recebi. Meu filho conseguiu montar o consultório odontológico no local que ele queria, embora fosse um
lugar que estava impossibilitado de adquirirmos. Graças à intercessão de
Sao Geraldo, ele conseguiu e está tendo muito sucesso. Sou devota de São Geraldo há uns 40 anos e inúmeras são as graças que já recebi.
Muito obrigada! Que Deus abençoe a todos!

Janete Freitas
Formiga (MG)

Se você teve uma graça alcançada
por intermédio de São Geraldo,
escreva para a gente:
www.basilicasaogeraldo.org.br
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RECONHECERAM-NO
AO PARTIR DO PÃO...

L

ogo após o episódio da Ressurreição, Jesus aparece aos dois discípulos no caminho para Emaús.
Como sabemos, eles estão se afastando
de Jerusalém, lugar dos acontecimentos dramáticos do final da vida de Jesus. Seus olhos ainda não conseguem
visualizar a vida após a crucificação e
a sepultura. Certamente, os corações
dos dois companheiros se encontram
mergulhados na ilusão e na falta de
esperança. O que resta a fazer após o
acontecido? Apenas voltar para a casa e
retomar a vida de antes, pensaram eles.
Ora, algo muda radicalmente o caminho
de desesperança dos dois discípulos,
pois Alguém surge ao acaso, se faz companheiro de caminhada, compreende a
dor daqueles homens, e esclarece-lhes
a missão do Messias à luz das Escrituras
Sagradas, que anunciavam a sua morte
e ressurreição.
Chegando ao lugar onde passariam
a noite, convidam, num gesto de hospitalidade, o forasteiro, para ficar com eles
aquela noite. Reúnem-se ao redor da
mesa, partem um pouco de pão juntos,
um costume na cultura hebraica que era
um modo de estabelecer e aprofundar
relações entre amigos, sócios, companheiros de trabalho ou de ideal de vida.
É então que seus olhos se abrem, e eles
O reconhecem ao partir o pão (cf. Lc 24,
31). Nesse momento, o mundo e seus
corações estão cheios de uma presença viva, que devolve a esperança e faz o
coração arder. O itinerário dos discípulos
com o Mestre, a partilha e comunhão de
suas vidas iluminam também as nossas
relações humanas. Trata-se de gestos
que falam de escuta, abertura e companheirismo. Em outras palavras, são gestos de Ressureição!
A palavra “companheiro” engloba
todo o itinerário do relato bíblico, cuja
origem vem do latim “cum panis”, e sig-
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nifica aquele com quem
dividimos o pão. Aquele
em quem confiamos o
suficiente para sentá-lo
à nossa mesa e com ele
dividir as nossas vitórias,
as nossas derrotas, os
nossos sonhos, a alegria
do “viver-com”. “Não há
pegada no meu caminho que não passe pelo
caminho do outro” é o
que nos recorda Simone
de Beauvoir. Somos seres de relação e vamos
fazendo-nos companheiros no decorrer de nossas travessias. O diálogo é o
modo concreto de nos abrirmos à tríade
“tu-eu-nós”, de fazer com que o nosso
interlocutor seja realmente importante,
escutando-o, respondendo-o com amor,
transformando-nos em “dom” para sua
vida, como fez Jesus no caminho para
Emaús.
O gesto de partir o pão também tem
algo a nos ensinar, trata-se de um sinal
que diz da experiência de se fazer companheiro do outro, partilhar da mesma
vida, dos mesmos sucessos e insucessos, comungar da mesma Missão. A
partilha do pão, um gesto aparentemente banal, de todos os dias, é um sinal de
que a comunhão de vidas proposta pelo
Cristo sobreviveu à sua morte. E será
justamente esse o sinal para que os discípulos reconheçam que Ele vive ressuscitado no meio deles. Nossas relações
humanas são carregadas de sinais que
vão além da aparência, simbolizam algo
muito profundo, pois representam experiências que são vividas junto com os
ouros, são como “segredos” partilhados
por aqueles que se dispõem a caminhar
juntos nas estradas difíceis da existência.
Jesus ressuscitado continua vivo na
vida de todos os que sabem redescobri-

-lo na pessoa de cada irmão ou irmã, nos
gestos simples da vida que são sinais de
sua presença, na coragem de construir
a história juntos, na realização de verdadeiros encontros, quando “formos todos
olhos e ouvidos uns para com os outros”:
“E quando estiveres próximo tomarei
teus olhos
e os colocarei no lugar dos meus
e tu tomará meus olhos
e os colocarás no lugar dos teus.
Então te olharei com teus olhos e tu
me olharás com os meus” J. Moreno.
Fr. Rodrigo Costa Silva, C.SS.R.
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50 ANOS DE ELEVAÇÃO À BASÍLICA

E

m 30 de abril de 1966, o então
Santuário de São Geraldo, em
Curvelo, recebeu o título de Basílica, pelo breve apostólico “Humilis
Religiosus Sodalis” do Papa Paulo VI.
As crônicas da igreja registram como
um dos maiores dias o 16 de outubro
de 1966, festa do Santo e data da
Instalação da Basílica de São Geraldo. Diversos bispos participaram das
solenidades, mas um dos que mais
trabalhou em Roma para que se alcançasse esta promoção não pôde
estar presente: o Arcebispo D. Geraldo de Proença Sigaud ficou retido
em Belo Horizonte, a conselho médico. Sendo representado pelo bispo

de Sete Lagoas, Dom Daniel Tavares
Baeta Neves.
As comemorações tiveram início
com a novena preparatória em 7 de
outubro e os três últimos dias foram
coroados pelas pregações de Dom
José Brandão de Castro, C.Ss.R.,
bispo de Propriá (SE). Também compareceram Dom José André Coimbra, bispo de Patos de Minas, e Dom
Lázaro Neves, bispo de Assis (SP).
O Seminário-Maior Redentorista de
Juiz de Fora apresentou magnífico
coral no dia 15, encantando não apenas com sua participação na música
litúrgica, mas também o seu conjunto que deu um esplêndido show com

números de autoria dos próprios seminaristas, arrancando aplausos da
juventude curvelana, no auditório do
Colégio das Freiras.
As festividades do dia 16 começaram com a missa das 7h, concelebrada por diversos sacerdotes, sob
a presidência de Dom José Brandão
de Castro na Basílica e com a presença de numerosos neo-comungantes.
Após as 9h partiu da Matriz de Santo Antônio a procissão em que veio
sob o pálio o bispo de Sete Lagoas,
Dom Daniel, oficiante das solenidades, acompanhado dos demais bispos presentes, o clero e autoridades.
Precediam-nos as irmandades, os
colégios, um contingente da Escola
Militar de Belo Horizonte, graciosos
pajenzinhos e numerosos fiéis que
a cada passo aplaudiam o cortejo
em que se ostentavam a insígnias
da Basílica: a ombrela (umbrela) e o
tintinábulo incrustado no magnífico
brasão feito em cedro-jacarandá por
um humilde, mas insigne artista de
Catas Altas de Noruega, o sr. Januário André Vieira. Fechando o cortejo,
a banda de Curvelo e a do Batalhão
de Guardas.
Dentro da igreja iniciou-se a missa celebrada por Dom Daniel. Após o
Evangelho, D. José de Castro proferiu
o sermão gratulatório, que salientou
o cristocentrismo na Igreja mais uma
vez realçado pelo Concílio Vaticano
II, que em nada derroga o culto dos
santos quando bem entendido, pois
eles, como nós o devemos ser, são

Palavras de

Sabedoria

do Papa Francisco
6
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realizações da palavra de São Paulo: “Já não sou eu que vivo. É Cristo
que vive em mim”. Em seguida, Dom
Daniel, antes de ler o Breve Pontifício, expressou em breves palavras o
seu contentamento de presidir a solenidade, embora misturado de pesar
pela ausência do Arcebispo enfermo,
pedindo a São Geraldo o seu pronto
restabelecimento. Depois, em Latim,
leu o documento “Humilis religiosi sodalis (ver ao lado). O Provincial dos
Padres Redentoristas, Padre José
Luciano Jacques Penido, C.Ss.R.,
leu-o em tradução portuguesa. À
noite, os Seminaristas Redentoristas
encenaram a peça teatral “Pazzarello”, sobre a vida de São Geraldo,
do escritor Henri Brochet. O povo
que lotou o Cine Virgínia, aplaudiu
muito a representação.
Geraldo Muanis

“HUMILIS RELIGIOSI SODALIS”

Breve Apostólico da ereção do Santuário de São Geraldo à dignidade de Basílica
PAULO VI
PARA PERPÉTUA LEMBRANÇA DO ACONTECIMENTO
Em honra do humilde irmão Geraldo Majella ergueu-se um esplêndido templo na cidade de Curvelo, situada na arquidiocese de Diamantina, assim que também neste caso
é verdade o que disse o nosso Salvador: “Quem se humilha será exaltado.” (Luc. 18, 14).
No local onde antigamente existia uma pequena igreja dedicada à Santíssima Virgem
Maria, pelos ﬁlhos da Congregação do Santíssimo Redentor de quem São Geraldo é um
luzeiro, foi construída esta igreja com o mais nobre entusiasmo e por eles propagado o culto
do mesmo Santo. Tal foi o seu progresso que este templo recebeu o nome de Santuário.
Em 1916, por iniciativa dos mesmos religiosos, numerosíssimos ﬁéis das proximidades
e mesmo de regiões longínquas do Brasil vieram em peregrinação. Este centro de devoção,
construído em estilo neo-romano, e insigne distinguindo-se por mármores de grande valor,
decorado artisticamente por Victório Goretti, pintor italiano. É notável ainda pela grandeza da construção e por outras qualidades que lhe emprestam singular beleza e dignidade.
Em comemoração dos cinquenta anos daquela primeira peregrinação preparam-se solenidades que reverterão largamente em bem espiritual do povo, como esperamos. Por
todos esses motivos o Venerável Irmão Geraldo de Proença Sigaud Arcebispo de Diamantina, rogou-nos que déssemos ao referido templo o nome e o direito de Basílica Menor, que
este era também o desejo de todo o clero e povo ﬁel conﬁados a seus cuidados. Acendendo
benignamente a esses rogos depois de consultar a Sagrada Congregação dos Ritos, com
exato conhecimento e madura deliberação nossa e na plenitude do poder apostólico, em
vigor desta Carta, elevamos perpetuamente a igreja consagra a Deus em honra de S. Geraldo, na cidade de Curvelo, arquidiocese de Diamantina, à dignidade de Basílica Menor,
com todos os direitos e privilégios que competem aos templos ornados come este nome.
Não obstante quaisquer coisas em contrário. Isto publicamos, e estatuímos, decretando
que as Presentes Letras permaneçam ﬁrmes, válidas e eﬁcazes e obtenham seus plenos
e íntegros efeitos. E por aqueles a quem interessa ou possa interessar agora e no futuro
sejam plenamente apoiados. Assim se jugue, assim se deﬁna desde já ﬁca nula e invalida
se alguma coisa em contrario de atentar contra isso, mesmo se por alguma
autoridade, cientemente ou por ignorância.
Dado em Roma, junto de S. Pedro, sob o
anel do Pescador,
no dia 30 de abril de
1966, terceiro do Nosso Pontiﬁcado.
H. j. Card. Cicognani
– Secretário de Estado

“Do Senhor ressuscitado imploramos a graça de não cedermos ao orgulho que alimenta a
violência e as guerras, mas termos a coragem humilde do perdão e da paz. A Jesus vitorioso
pedimos que alivie os sofrimentos de tantos irmãos nossos perseguidos por causa do seu nome,
bem como de todos aqueles que sofrem injustamente as consequências
dos conflitos e das violências em curso, e que são tantas.”
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FOTOS: ZÉ VELOSO

ST EMANA SANTA

EMPO PARA MERGULHAR NO AMOR
QUE VENCEU A MORTE

F

iéis vivenciaram intensamente a Semana Santa na Basílica de São
Geraldo, que começou no Domingo de Ramos, dia 20 de março,
com a bênção de Ramos na Praça Santa Rita, seguida de Procissão até a Basílica, onde a celebração foi concluída. O Ofício de Trevas,
com a leitura dos Salmos, foi cantado na segunda, terça e na quarta,
com a participação do Coral Lírico da Basílica. Na quinta-feira, Padre
José Carlos Campos, C.SS.R., presidiu a Celebração do Lava-pés, com
vigília até às 22h.
A Solene Ação Litúrgica e Adoração a Cruz, às 15h de sexta-feira,
recordando a morte de Cristo, foi presidida por Padre Lúcio Bento,
C.SS.R.. Já à noite, a partir das 20h, cerca de 800 pessoas lotaram a
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Praça da Basílica para assistirem à encenação da Copiosa Redenção. Sob a direção da bailarina Dicilda Trindade, que utilizou
como referência o texto do Padre Redentorista Dalton Barros
de Almeida, atores e bailarinos do Grupo Trama e de academias
de dança de Curvelo emocionaram quem estava presente. Este
ano, a apresentação trouxe novos elementos, como a cavalaria
e a carruagem para entrada de Pilatos e um falcão que contracenou com Pilatos. A chuva surgiu ao final da encenação, mas
não tirou a beleza da obra.
A Vigília Pascal, às 20h de sábado, foi presidida por Padre
Lúcio, C.SS.R., e concelebrada pelos padres redentoristas
Paulo Roberto Gonçalves, José Carlos, Luciano Silveira Ivo e
Tarcísio Generoso da Fonseca, e teve início com a Bênção do
Fogo Novo
O Domingo de Páscoa foi marcado com as celebrações
lembrando a tônica maior: o amor de Cristo por toda a humanidade. Na celebração das 11h, presidida por Padre Lúcio, o
celebrante afirmou: “Jesus nos ama pra valer”. O sacerdote
lembrou ainda o amor demonstrado por Maria Madalena que
mal esperou o dia amanhecer para ir visitar o túmulo de Jesus.
“A atitude dela foi um sinal de grande amor. Quem ama cuida,
se preocupa e quer bem.”
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Devotos aniversariantes do mês de abril
01/04 Braitner de Azevedo Silva
01/04 Maria Pereira Guimarães
01/04 Camila Cristina Gomes
01/04 Maria do Carmo de Castro Vilela
01/04 Ebert Gomes de Paula
01/04 Odelina Ferreira da Silva Antônio
01/04 Arlete Almeida Pereira
01/04 Maria de Lourdes Duarte Pello
01/04 Vera Lúcia Rodrigues de Freitas
01/04 Vitor Augusto Silveira
01/04 Orquiza de Lourdes Fraga
02/04 Sônia Maria Cruz Duarte
02/04 Maria Tereza Alves
02/04 Maria Aparecida Canuto
02/04 Daniel Pimenta de Paula
02/04 Bernadete de Lourdes L Pereira
02/04 Ione Maria Diniz
02/04 José Afonso Barbosa Filho
02/04 José Iris Florencio de Oliveira
03/04 Elvira Raimunda Reis de Oliveira
03/04 Itamar Jorge John Júnior
03/04 Marília da Conceição Faria Aleixo
03/04 Maria Augusta dos Santos Osório
03/04 Maria Aparecida Teixeira
03/04 Maria das Graças dos S Marques
03/04 Diego Augusto de Oliveira
03/04 Ivone de Melo Moura
04/04Ednaldo Carlos Guimarães
04/04 Ivone Campos Souza
04/04 Tereza Maria da Costa
04/04 Miralda Freitas Matias
04/04 Raimunda Terezinha Ribeiro Braga
04/04 Evani Betônico
04/04 Celso José Fernandes Júnior
04/04 Maria dos Anjos Santos de Brito
04/04 Aracy Araújo Fonseca
04/04 Maria das Dores Pereira da Silva
04/04 Ailton Pires Ferreira
04/04 Liliane Trade Lopes
05/04 Francisca Ribeiro Silva
05/04 Maria Ayda Pelli Ribeiro
05/04 Ana Soares
05/04 Maria Solange Mendes Vilas Boas
05/04 Yolanda Pereira do Nascimento
05/04 Geraldo Fátima Moreira
05 de abril Elizângela Carolina R da Cruz
05/04 Enia Eulália dos Passos
05/04 Sandra Maria Diniz Ribeiro
06/04 Rosana da Silva Barbosa Carvalho
06/04 Rubens Geraldo Abreu Neves
06/04 Maria Ivania Mendes Rodrigues
06/04 Cícero Alves Pereira
07/04 Luzia Rolim da Silva
07/04 Lecia Auxiliadora Fonseca Correia
07/04 Maria Albis Soares Mourthe
07/04 Alberto Walter de Oliveira
07/04 Justina Cardoso Pereira
07/04 Antônia Augusta da Silva
07/04 Jaqueline da Paixão
07/04 Eliane Amaral Caldeira
08/04 Elizeth Haffmann de Assis
08/04 Eloiso Escobar
08/04 Eleni de Fátima Matos Soares
08/04 Paulo César Leite Rocha
09/04 João Francisco de Faria
09/04 Eva Acácia Domingues

09/04 Leda do Vale Coutinho
09/04 Lúcia Scarlatelli
09/04 Lupércio Silva Couto Filho
09/04 Maria Rita de Castro Machado
09/04 Vanilda Helena Carvalho
10/04 Eliana de Souza Resende Carvalho
10/04 Eduardo Otávio T da Fonseca
10/04 Edna Geralda Gonçalves Oliveira
10/04 Simara Trindade Santana
10/04 Analice de Paiva Vianna Damasio
10/04 Rosa Amélia Pedro Bueno
11/04 Patrocínio Alves de Oliveira
11/04 Maria José de Paiva Avelar
11/04 Geralda Luci Oliveira
11/04 Geraldo Ribeiro da Silva
11/04 Maria Helena Mendes Moreira
11/04 Dalva Carneiro Leal Pio Fernandes
11/04 Geraldo Fabiano de Souza Moraes
11/04 Osmar Pereira da Silva
11/04 Maria dos Anjos R. Santos
12/04 Maria Hipólito de Almeida
13/04 Juliana Carvalho de Oliveira
13/04 Maria Augusta Duarte Matos
13/04 Marta Bueno
13/04 Dionara Medeiros da Cruz
13/04 Francisco Hermenegildo Barbosa
13/04 Renan dos Santos Araújo –
13/04 Antônio Carlos Xisto Santana
13/04 Dionara Medeiros da Cruz
14/04 Maria Helena Valgas da Costa
14/04 Lourdes Machado Duraes
14/04 Thalita Leite Rocha
15/04 Brasilina Alves da Silva
15 04 Dorvalina Pereira de Freitas
15/04 José Milton Soares
16/04 João Batista dos Santos
16/04 Marli Santos Assis
17/04 Aniceto das Graças B Marques
17/04 Maria Emilia Ferreira
17/04 Márcio Moreira Rezende
18/04 Patrícia Antônia Quaresma
18/04 Giovane Claudio Lopes Júnior
18/04 Eunice Cândida Duarte
18/04 Leocadia da Mata Oliveira
18/04 Dorvalina Gonçalves Cruzeiro
18/04 Vania Geralda Diniz Porto Tavares
18/04 Ivani Maria Braga da Silva
18/04 Eduardo Henrique Ramos
18/04 Maria José Alves Magalhães
18/04 Zilma de Oliveira Machado
18/04 Andreza Aparecida M dos Santos
19/04 Silva Aparecida de Abreu Silva
19/04 Dirce Batista da Costa
19/04 Lourdes Dutra Dos Santos
19/04 Marcos Geraldo de Souza
19/04 Geraldo Bulhões Souza
19/04 Maria Joaquina Ferreira Gonçalves
19/04 Maria Luiza Esteves Bueno
19/04 Célia Félix de Souza Canabrava
20/04 Emídia Maria de Oliveira Silva
20/04 Sebastião Rosselis Pereira
20/04 Érica Constância de Oliveira
20/04 Maria Piedade Barbosa
21/04 Maria Liberia Pinto
21/04 Iris Gonçalves de Souza
21/04 Efigênia dos Santos Gomes

21/04 Nueza Maria Pereira Souza
21/04 Alex Souza Lima
21/04 Maria Coelho Rocha
21/04 Luiza Moreira Diniz
21/04 Willian Jones da Fonseca
22/04 Tereza Pereira de Brito
22/04 Geovana de Cássia Pereira
22/04 Antônio Alves Rocha
22/04 José de Aparecida Lara
22/04 Elisangela Pereira de Matos Lopes
22/04 Raimundo de Oliveira
22/04 Pedro Augusto da Rocha Rezende
22/04 Geraldo Dias de Miranda
22/04 Marilsa Lopes Valadares
22/04 Cíntia Rodrigues Pedrussi
23/04 Geraldo José de Castro
23/04 Maria Geralda Pires Fonseca
23/04 Fábio Soares de Jesus
23/04 José Emilio Ferreira Soares
23/04 Maria de Fátima da Cruz Vitória
23/04 Jorge de Sá Mendes
23/04 Liliam Maria Almeida Guimarães
23/04 Helena de Souza Santos
24/04 Roseli Balduíno
24/04 Neide Sales Maia e Castro
24/04 Paulo Cesar Meireles
24/04 Maria do Carmo Silveira
24/04 Telma Guimarães Mendes
24/04 Geraldo do Perpétuo S Barrosos
24/04 Kleber Alves da Silva
24/04 Germânia Marina Abreu
24/04 Raimunda Lopes Soares
25/04 Jacilda Pereira de Moura
25/04 Márcia Geralda Rocha
25/04 Geraldo Magela de Oliveira
25/04 Valéria Aparecida Freitas Tanure
26/04 Ivanilda Andrade de Moura
26/04 Elmar Lima de Rezende
26/04 Delmina de Almeida Macedo
26/04 Rosa Teresinha Silva
27/04 Inez Pedro de Oliveira Maria
27/04 Cláudia Valéria Trigueiro Drumond
27/04 Maria Inesleng Domingues
27/04 José Valmi de Araújo
27/04 Raimunda Geralda da Silva Ribeiro
27/04 Marlene Alves Vieira
27/04 Delvira Aparecida Vargas da Silva
27/04 Jaqueline Cíntia M de Oliveira
28/04 Marua Hercília de Oliveira
28/04 Yuri Alves Mariz
28/04 Fábio Rogério de Oliveira Silva
28/04 Rita Maria Pereira
29/04 Victor Santos
29/04 Claudiane Pereira Vieira
29/04 Mauro Lúcio Duarte
29/04 Maria Imaculada de Oliveira Abreu
29/04 Marcelo Robson Moreira Ferreira
29/04 Sílvio Araújo
30/04 Nadime Chicrala de Lima
30/04 Luciene Aparecida Alves Trindade
30/04 Maria Nazaré Duarte Machado
30/04 Osvaldo Mariz Borges
30/04 Vanderley José Silva
30/04 Geraldo Xavier da Silva

Faça parte da Associação dos Devotos de São Geraldo.
Envie um e-mail com seus dados para basilicasaogeraldo@hotmail.com
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TODOS CONTRA

D

A DENGUE

e acordo com dados do Ministério da Saúde, dois terços dos
criadouros do Aedes aegypti, o
mosquito transmissor da dengue, do
zika vírus e da chikungunya, estão nas
residências. Por isso, é necessária uma
atenção especial por parte da população. Tendo em vista a importância de
se combater este mosquito, a Basílica
de São Geraldo resolveu entrar na luta
contra o Aedes.
O mosquito tem hábitos preferencialmente diurnos, se alimenta do sangue
humano, sobretudo pela manhã e ao entardecer. Mas é oportunista e pode picar
à noite, por exemplo, quando a pessoa
fica muito próxima do local onde ele se
esconde, como embaixo de móveis. A
reprodução ocorre em água limpa e parada, a partir da postura de ovos pela
fêmea. Em seguid,a são distribuídos por
diversos criadouros.
A orientação é que cada família tenha cuidado e monitore semanalmente
os potenciais criadouros do mosquito.
Além disso, é muito importante que todos estejam atentos aos terrenos vagos
que podem acumular lixo. Neste caso a
orientação é comunicar à prefeitura para
que os agentes de saúde tomem as medidas necessárias.
Embora a infestação do Aedes aegypti seja mais intensa no verão, por
conta das altas temperaturas e da frequência das chuvas, as medidas de
combate devem ser permanentes, não
dá para relaxar. A prevenção é sempre a
melhor opção e depende muito do empenho de toda a população.

JANTAR
RESTAURAR É REVIVER

A

legria e confraternização
marcaram a terceira edição
do Jantar Restaurar é Reviver, que aconteceu no dia 18 de
março, no Curvelo Clube. O Reitor
da Basílica de São Geraldo, Padre
Paulo Roberto Gonçalves, C.SS.R.
foi o anfitrião da noite, embalada
pelo som da dupla Fábio Augusto
e Nando. Todo o dinheiro arrecadado com o evento será revertido
para a restauração da Basílica de
São Geraldo.

Tudo que acumula água é foco do mosquito

1. Mantenha bem tampados tonéis e barris de água
2. Lave semanalmente por dentro com escova e sabão os tanques utilizados para armazenar água.
3. Mantenha a caixa-d’água bem fechada. Coloque também uma tela no
ladrão da caixa-d’água.
4. Remova folhas, galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas
calhas.
5. Não deixe água acumulada sobre a laje.
6. Encha os pratinhos de vasos de plantas com areia até a borda.
7. Outra opção para os pratinhos de plantas é lavar uma vez por semana.
8. Troque a água dos vasos de plantas aquáticas e lave-os com escova,
água e sabão uma vez por semana.
9. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada.
10. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais.

11. Mantenha as garrafas com a boca virada
para baixo, evitando o acúmulo de água.
12. Pneus devem ser acondicionados em locais cobertos.
13. Faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados.
14. Se o ralo não for de abrir e fechar, coloque uma tela fina para impedir o
acesso do mosquito à água.
15. Coloque areia dentro de todos os cacos que possam acumular água.
16. Não deixe água acumulada em folhas secas e tampas de garrafas.
17. Os vasos sanitários fora de uso ou de uso eventual devem ser tampados
e verificados semanalmente.
18. Limpe sempre a bandeja do ar-condicionado para evitar o acúmulo de
água.
19. Lonas usadas para cobrir objetos ou entulhos devem ser bem esticadas
para evitar poças-d’água.
Fonte: Comunicação / Instituto Oswaldo Cruz.
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