


vestistes; eu estava doente e cuidastes de mim; eu estava 
na prisão e fostes me visitar”. 

Vamos ao seu encontro, não mais com ouro, 
incenso e mirra, mas com os frutos da caridade, 
com todo o amor que podemos dispensar ao pró-
ximo. 

Como “benditos e benditas” do Pai Celeste, 
possamos participar da alegria do Senhor que 
vem se hospedar em nossos corações, em nos-
sos lares, em nossa família, nosso trabalho, tra-
zendo luz, renovando a esperança, renovando e 
alimentando nossa fé na vida, fé no ser humano, 
fé no futuro e nos encorajando a sermos fazedo-
res de um mundo melhor, conforme o próprio co-
ração de Jesus. 

Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, CSsR 

Caríssimos amigos e amigas de São Geral-
do, com a Novena de Natal em família ou 
nos grupos de refl exão, vamos nos prepa-

rando para celebrarmos o Mistério da Encarna-
ção, o Natal. Com o tempo litúrgico do Advento, 
vamos domingo a domingo, semana a semana, 
dia a dia, aquecendo nossos corações para aco-
lher o Deus Menino. Tal calor tem nome: amor. 

Com “alegres cantos” vamos adorar o Salva-
dor Jesus. Vamos ao seu encontro com o maior 
de todos os presentes: nosso coração desejoso 
de acolhê-lo e amá-lo nas manjedouras da vida, 
no cotidiano onde Ele se nos apresenta como no 
Evangelho de Mateus: “Eu estava com fome e me des-
tes de comer; eu estava com sede e me destes de beber; eu 
era estrangeiro e me recebestes em casa; eu estava nu e me 
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Expediente:

Feliz Natal e um santo e 
abençoado Ano Novo.
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“Quem sou eu para ser 
santo” é o que se 
ouve muitas vezes. 

Naturalmente, entendendo “san-
to” aquele que é colocado nos 
altares. Pois, “ser santo” é um 
apelo atual da Igreja, uma pro-
posta de vida para o discípulo 
de Jesus. “Apelo à plenitude de 
vida cristã dirigido a todos os fi éis 
cristãos” (Concilio Vaticano II). A 
plenitude de vida cristã é santida-
de. A inspiração deste apelo da 
igreja radica-se nas palavras do 
próprio Cristo, propondo a dinâ-
mica do Reino do Pai aqui na Ter-
ra: se santos, se perfeitos, sede 
misericordiosos como vosso Pai 
Celeste. 

Esta santidade assume ma-
tizes diversos, conforme as cir-
cunstâncias vivenciais, como 
se percebe na vida dos santos 
canonizados, colocados como 
modelos da vida cristã. Mas, 
há apelos que são para todos 
os discípulos... Optar pela vida, 
defendendo-a onde ela se acha 
ameaçada e estragada... Lutar 
pela justiça, pondo no centro das 
atenções os pobres e marginali-

zados... O amor serviçal, sobre-
tudo o amor misericordioso para 
com os sofredores... Contagiar a 
comunidade, onde pisa, pelo tes-
temunho de vida, com a alegria, 
o entusiasmo e o empenho pelo 
Reino de Deus. 

Ser Santo é o apelo da Igreja, 
hoje, para tirar o povo cristão de 
um marasmo religioso, individua-
lista, supersticioso, de falsa segu-
rança, alienante, que faz dos san-
tos nos altares apenas “quebra 
galhos” de nossos problemas. 
Esta transformação só acontece-
rá pela vivência do Evangelho de 
Jesus. É a grande preocupação 
do Papa Francisco, quando ele 
afi rma que “o cristão que não for 
revolucionário neste tempo, não é 
cristão”. A santidade é revolucio-
nária. 

Sempre na história da Igreja 
surgiram cristãos preocupados 
diante da mediocridade e acomo-
dação nas comunidades cristãs. 
Assim Santa Tereza de Ávila, em 
seus escritos, recordava à Igreja 

sua vocação para a santi-
dade e o caminho para a 

perfeição. Santo Afon-
so, preocupado com 
a evangelização dos 
mais abandonados, 
em seus diversos 
escritos sobre a vida 
devota, visava sem-
pre a santidade no 

meio popular. “Geral-
do Magela, discípulo de 

Afonso, o entendeu bem: 
sua grande aspiração era 

ser Santo, como afi rmou ao 
entrar para o grupo Redentorista: 
“Vou para me tornar santo”. 

Nas palavras de Geraldo, veja 
você, mais que um desejo, é um 
propósito de vida. Seja também 
este um propósito de cada discí-
pulo de Jesus: uma busca que é 
para uma vida inteira. Esta bus-
ca, acredite-me, certamente será 
merecedora da proteção de Ge-
raldo: é o caminho que ele seguiu 
e que ele quer ver seguido pelos 
seus amigos. Coragem! O mes-
mo Espírito que inspirou Geraldo 
e o conduziu à santidade, está 
com você e poderá conduzir você 
para assumir o mesmo objetivo: 
“Ser Santo”, como um propósito 
de vida. 

Pe. Assis, C.Ss.R .

“Deixar-se conduzir 
em todos os 
assuntos 
conforme o 
Espírito Santo 
de Jesus Cristo”. 
São Geraldo Majela 

SEDE SANTOS



"Cada um de nós cultiva no coração o 
desejo do amor, da verdade, da vida… e 

Jesus é tudo isto em plenitude!"

Palavras deSabedoria

Papa Francisco
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NOVO GOVERNO

Provincial
Padre Américo de Oliveira, 

C.Ss.R., atual formador da 
Comunidade Vocacional Santo 

Afonso, é o novo Superior Provincial 
da Província Redentorista do RJ-MG-
ES. Ele foi eleito no fi nal do mês de 
outubro, juntamente com o novo Go-
verno Provincial, que toma posse no 
mês de janeiro de 2015, para o qua-
triênio 2015-2018. Até a Assembleia, 
no início do ano que vem, o grupo 
trabalhará no processo de transição, 
com a avaliação e encaminhamentos 
para a formação das comunidades 
Redentoristas da Província também 
para o período de 2015 a 2018.  

Mineiro de Piedade do Rio Gran-
de, Padre Américo nasceu no dia 5 
de janeiro de 1968. Entrou para a 

Congregação professando os votos 
no dia 08 de dezembro de 1993 e 
foi ordenado presbítero no dia 15 de 
novembro de 1997, em sua cidade 
natal. 

Sua caminhada na Congregação 
é marcada pela dedicação à forma-
ção de novos Missionários Reden-
toristas, atuando por 5 anos na Pro-
moção Vocacional e 11 anos como 

formador dos nossos seminaristas. 
Atualmente, era formador da Comu-
nidade Vocacional Santo Afonso, Se-
cretário de Formação da Província e 
colaborador na pastoral da Paróquia 
de Nossa Senhora da Glória, em Juiz 
de Fora-MG.

Padre Américo terá como Vigário 
Provincial (vice) o Padre Paulo Sérgio 
Carrara, C.Ss.R., natural de Carangola 
(MG) e atual reitor da Comunidade São 
José, em Belo Horizonte. Com conse-
lheiros, foram escolhidos os padres 
José Cláudio Teixeira, Edson Alves da 
Costa e Dalton Barros. 

GOVERNO PROVINCIAL
Pe. Américo de Oliveira, C.Ss.R.

SUPERIOR PROVINCIAL

Pe. Paulo Sérgio Carrara, C.Ss.R. 
VIGÁRIO PROVINCIAL

Pe. Dalton Barros de Almeida, C.Ss.R.
1º CONSELHEIRO

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R.
2º CONSELHEIRO

Pe. José Cláudio Teixeira, C.Ss.R.
3º CONSELHEIRO

Pe. Anderson Trevenzoli Assireu, C.Ss.R.
(SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO)

Pe. Flávio Leonardo S. Campos, C.Ss.R. 
(SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO)

Pe. Nelson Antônio Linhares, C.Ss.R. 
(SECRETÁRIO DE VIDA RELIGIOSA)

Pe. Luís Carlos de Carvalho Silva, C.Ss.R. 
(SECRETÁRIO DE PASTORAL)

Padres José Cláudio, Edson, Dalton, Carrara e o novo Superior Provincial, Padre  Américo

Padres Anderson, Flávio, Nelson e Luís Carlos: novos secretários
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A música barroca tomou conta 
da Basílica de São Geraldo na noi-
te do dia 15 de novembro, com a 
apresentação do cravista Antônio 
Carlos de Magalhães, junto com o 
Coral Jesus Amigo, da cidade de 
Curvelo (MG).  O evento integra o 
Projeto Concertos Comentados - 
Nosso Barroco Mineiro, promovi-
do pela Assembleia Legislativa de 

Minas Gerais e OAB Cultural, e já 
percorreu diversos municípios do 
Estado.

Antônio Carlos explica que a 
intenção é mostrar a obra de com-
positores eminentes mineiros da-
quela época, como Manoel Dias 
e Castro Lobo, na forma também 
de homenagear o artista Aleijadi-
nho nos 200 anos de sua morte. 

Música barroca é destaque
em concerto na Basílica

Voluntários e agentes de pastorais e movimen-
tos que atuaram na Oitava, Tríduo e Festa de 
São Geraldo se reuniram na Basílica na sexta-

feira, 14 de novembro, para uma noite de louvor e 
agradecimento a Deus. A missa e a confraternização 
na Obra Social São Geraldo foram promovidas pelo 
Comunidade Redentorista da Basílica como forma de 
agradecer a todos que trabalharam incansavelmen-
te nas duas ocasiões. A celebração foi presidida pelo 
Reitor da Basílica, Padre Paulo Roberto Gonçalves, 
C.Ss.R., tendo como concelebrantes os padres As-
sis, Anderson, Mário e Antônio Luiz, além do Superior 
Provincial, Padre Vicente de Paula Ferreira, C.Ss.R, e o 
futuro Provincial, Padre Américo de Oliveira, C.Ss.R. 

Na homilia, Padre Paulo destacou a importância 
de se fazer o agradecimento aos voluntários diante 
do Altar da Palavra e do Altar do Sacrifício. “No re-
pertório das músicas redentoristas, encontramos uma 

bela expressão: ‘Sempre é preciso dizer obrigado, 
Senhor!’ Pela vida afora, nós somos convocados por 
Deus para agradecer. Somos seres que nos sentimos 
agraciados e, por isso, somos capazes de erguer um 
agradecimento a Deus”.

Após a celebração, os voluntários se reuniram na 
Obra Social para uma noite de confraternização rega-
da a muita música, sorrisos e uma deliciosa feijoada. 

Memória agradecida

“Aleijadinho foi o grande nome do 
barroco mineiro. Infelizmente, não 
temos muita memoria desta épo-
ca, por isso a importância deste 
projeto”. Daí, o nome Concertos 
Comentados, já que, no início da 
apresentação, é apresentado um 
vídeo sobre o período do barroco, 
para que o público “entre no clima”. 
Além disso, antes da apresentação 
de cada música, é mostrado um 
pequeno resumo sobre a obra e 
seu compositor. 

Antônio Carlos destaca ainda 
que, em todas as cidades, a inte-
gração com a comunidade é im-
portante, no sentido de valorizar 
a cultura local. Em Curvelo, além 
do Coral Jesus Amigo, o concer-
to foi precedido pela apresentação 
da Banda da cidade na praça da 
Basílica.

O cravo utilizado por Antônio 
Carlos foi destaque no concerto, 
em razão de ser uma cópia de um 
modelo do ano de 1715, além de 
ser dobrável - único entre as Amé-
ricas. 
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Cristo Jesus, em sua En-
carnação, é o grande 
símbolo que o Pai nos 

apresenta como sacramento, 
visão, união e santifi cação. “E 
ele viveu em tudo a condição 
humana” (Hb 4,15). Ele é o sím-
bolo que pode ser visto, ouvido, 
tocado, para se chegar à co-
munhão como o Pai e seu Filho 
Jesus Cristo (1Jo 1,1-3). É na 
condição humana que se mani-
festa o mistério da Encarnação. 
Santo Afonso, fundador da Con-
gregação Redentorista, procura 
todos os elementos humanos 
para destacar o amor com que 
essa encarnação foi realizada. 
Nessa realidade humana en-
contra os sofrimentos do Cristo. 
Aqui é um ponto fundamental 
que faz a unidade dos mistérios 
de Cristo em sua obra redento-
ra. É sua kenosis amorosamen-
te misericordiosa. Misericórdia 
é um inclinar-se para o amor e 
entregar-se. 

Afonso parte sempre de um 
texto bíblico referente ao acon-
tecimento ou que ilumina o fato 
da Encarnação. Todas as suas 
meditações são entrelaçadas 
por afetos de amor. Sua expe-
riência de Cristo o faz transbor-
dar, e assim tocado pelo amor e 
salvação quer que todos se sal-
vem pelo amor, correspondência 
ao amor manifestado em Jesus. 

Para ele, isso é salvação. 
A razão fundamental da En-

carnação é infl amar-nos do 
amor divino. “E o Verbo de Deus 
se fez carne”. (Jo 1,14). Deus 
manifestou por todos os modos 
o amor que nos tem. Por isso, 
temos razões para amar Jesus 
Cristo. O nascimento de Cris-
to nas condições de extrema 
pobreza e humildade, manifes-
tando e atraindo nosso amor, é 
uma delas. 

Pela Encarnação, Deus se dá 
a conhecer e conhecer o amor 
que tem pelos homens. Deus 
revela-se para revelar o amor. 
O conteudo desse mistério é o 
Cristo, expressão do amor do 
Pai. Um amor que é pura obra 
do Espírito Santo. Cristo é a ex-
pressão do amor do Pai, que é 
o Espírito Santo. A Encarnação 
se faz por obra do Espírito San-
to. Afonso afi rma que todas as 
obras do amor divino atribuem-
se ao Espírito Santo, que é o 
amor substancial do Pai e do 

Natal:
O MISTÉRIO DA 
ENCARNAÇÃO

Filho. A obra da Encarnação foi 
toda efeito do imenso amor que 
Deus tem pelo homem. Mas, por 
que tanto amor? Afonso cha-
ma de “delicadezas do amor” a 
compaixão que teve Jesus para 
com os pecadores, já que a 
obra da Encarnação, para ele, é 
a ação redentora de Deus. 

Diante de tanto amor, tanta 
delicadeza, Afonso se entrega: 
“Vós me amastes demais. Ven-
cido por vosso amor não pude 
mais resistir às vossas delicade-
zas. Rendo-me e entrego-vos 
todo o meu amor. (...) O amor 
que nos dedica é tão abundante 
que é como um banho de sal-
vação”. Deixemo-nos, caro(a) 
leitor(a), vencer pelo amor do 
Cristo, e banhados por este 
banho de salvação possamos 
corresponder com todo o nosso 
amor a Jesus.

Fonte: 
Livro: Experimentar o amor de Jesus Cristo. 

Autor: Luiz Carlos de Oliveira, CSsR



      Graça
Alcançada

A Família Alves Almeida, de 
Santa Efi gênia de Minas (MG), 
esteve em Curvelo para agrade-
cer a São Geraldo duas graças 
alcançadas. Os familiares fi zeram 
a promessa quando Davi Alves 
Almeida nasceu. A criança pre-
cisou ir para a Unidade de Trata-
mento Intensivo (UTI), por estar 
muito fraca. Além disso, exames 
mostraram que ela tinha um pe-
queno sopro no coração. A famí-
lia então pediu que São Geraldo 
intercedesse a Deus pelo meni-
no. Davi está com dois anos, a 
saúde melhorou, e o sopro está 
desaparecendo gradativamente. 
A avó de Davi, Marisa Almeida, 
também pediu a intercessão de 
São Geraldo por seu fi lho que 
era especial e sofria muito com 
vários problemas. O fi lho acabou 
falecendo aos 22 anos, mas ela 
afi rma se sentir confortada, pois 
o sofrimento do fi lho teve fi m.  D. 
Marisa visitou a Basílica como for-
ma de agradecer a Deus e a São 
Geraldo por ter dado forças para 
lutar enquanto ele estava vivo e 
pela cura de Davi.
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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Durante 12 dias, 16 peregri-
nos de Curvelo conhece-
ram de perto os caminhos 

percorridos por Santo Afonso e 
São Geraldo em 17 cidades ita-

Conhecendo os caminhos
de Santo Afonso e São Geraldo

lianas, conduzidos pelo Reitor 
da Basílica de São Geraldo, Pa-
dre Paulo Roberto Gonçalves, 
C.Ss.R, acompanhado pelo Pa-
dre Flávio Leonardo, C.Ss.R.  

 O projeto surgiu a partir da 
vivência pessoal do Pe. Paulo 
durante o Curso de Espirituali-
dade Redentorista, realizado em 
Roma, no ano passado. “Durante 
o curso, tivemos alguns momen-
tos práticos de visita aos lugares 
afonsianos e geraldinos. Partiu 
daí a ideia de podermos oferecer 
aos nossos fi éis uma experiên-
cia redentorista mais profunda. 
Então, fomos nos organizando e 
criamos um grupo para realizar 
essa peregrinação”, declarou.

Para Padre Flávio, foi uma 
oportunidade de renovação do 
compromisso cristão: “Através 
do batismo, recebemos a mis-
são de ser luz para nossos ir-
mãos. Os santos são um grande 
exemplo para nós; inspiremo-
nos neles”.




