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EDITORIAL
Prezados leitores, neste mês dedicado à
Virgem Maria, voltemos nosso olhar àquela que, com ternura e amor, trouxe Jesus
Cristo ao mundo para nos redimir de todo
o pecado. Aproveitamos para parabenizar
todas as Mamães pelo seu dia! Que Maria
seja sempre um exemplo de santidade em
suas vidas!
Nesta edição, em homenagem à devoção
mariana, trazemos uma matéria especial
sobre as Glórias de Maria, assinada pelo
nosso reitor, Pe. Edson. Já o Fr. Rodrigo
nos apresenta uma reflexão a respeito da
memória da “Bem-aventurada Virgem, Mãe
da Igreja”.
O artigo do Pe. Assis, C.Ss.R. nos remete à
Igreja buscada e desejada pelo Papa Francisco. Também mostramos como foi a Semana Santa na Basílica, o Jantar Dançante
e a missa de envio do Fr. Rodrigo Costa,
C.Ss.R., que já se encontra em Moçambique para viver seu estágio pastoral.
Boa leitura!
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GRAÇAS ALCANÇADAS

“Fui visitar minha neta no hospital de Oliveira e os médicos disseram que o caso
dela era grave. Ela entrou em coma, sofreu uma hemorragia, saía sangue até
pelos cabelos dos braços dela. Perguntávamos aos médicos para ver se descobria
o que era de tão grave. Ela precisava receber sangue, porque perdia muito.
Quando eu estava saindo do hospital, vi
três médicos subindo e perguntei a eles
sobre o caso. Um deles disse: é grave o
estado. Saí do hospital e me lembrei de
São Geraldo. Pedi a ele que me ajudasse
para que ela se recuperasse a fim de criar
os dois filhos, e então eu a levaria ao Santuário de São Geraldo, em Curvelo. Hoje
nós duas viemos cumprir o pedido do meu
coração. Ela está bem, graças a Deus!
Quero agradecer a São Geraldo pela graça alcançada”.
Alcinei Marta de Lima, minha neta.
Alcina Fernandes Lima, avó.
Cachoeira dos Coelhos – São Francisco de Paula (MG)

“Venho, através desta mensagem, agradecer ao Glorioso São Geraldo a graça pela
gravidez de minha filha Andréa, residente
em Brasília, Distrito Federal”.
Abelardo Antônio Mendes
Curvelo (MG)

Se você teve um pedido atendido ou
uma graça recebida por intercessão de
São Geraldo, escreva-nos e relate
sua experiência.
Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br
ou envie uma carta para
o seguinte endereço:
Basílica de São Geraldo
Praça do Santuário, no 60
Curvelo (MG). CEP 35790-000

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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Fotografia: Vaticano | A Santa Sé

“SE TIRARMOS OS POBRES DO EVANGELHO, NÃO
ENTENDEREMOS PLENAMENTE SUA MENSAGEM”.

(PAPA FRANCISCO)

A IGREJA DESEJADA E BUSCADA PELO PAPA FRANCISCO
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No pontificado de Inocêncio III, o
mais poderoso e mundano Papa da
história cristã, Francisco de Assis, assumiu a missão de reconstruir a Igreja,
em ruínas. Tomou como referência a
figura de Jesus histórico, pobre, humilde, despojado. Ele via a pobreza no
núcleo do evangelho, não como uma
simples ideologia humana (à escolha).

va o rumo de seu pontificado: ajudar a
Igreja a se reencontrar, isto a partir de
Jesus histórico: uma igreja em conversão a Jesus Cristo.

O Papa Francisco encontra uma
Igreja fragilizada por escândalos sexuais, caos financeiro, disputa de poder
na cúria romana, etc. Já na escolha de
seu nome de papa, Francisco, insinua-

De uma Igreja voltada para si mesma, a uma Igreja buscando as periferiais existenciais. De uma Igreja supermercado, a uma Igreja samaritana,
indo ao encontro dos necessitados. De

Hoje, após cinco anos de seu pontificado, estudiosos procuram caracterizar o perfil pastoral da Igreja desejada
e buscada por ele:
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uma Igreja poder e prestígio, a uma gou aos jovens uma bandeira: “A banIgreja pobre, a serviço no amor. De deira do Divino que se fez Humano e
uma Igreja milagreira e providencia- do humano que pode se tornar divino”.
lista, a uma Igreja profética e questionadora. De uma Igreja trancada na
Pe. Jesú Ferreira Assis, C.Ss.R.
sacristia, a uma Igreja ferida nas ruas.
De uma Igreja centralizadora, romana,
a uma Igreja comunhão de comunidades locais. De uma Igreja de padres e
bispos, a uma igreja ministerial, povo
de Deus, missionária. De uma igreja
de bispos- príncipes, a uma Igreja com
cheiro de ovelhas.
O rumo desta Igreja: Uma conversão a Jesus Cristo, como manifestação
da misericórdia de Deus em pessoa.
Em sua visita ao Brasil, o Papa entre-

JOVEM, O REDENTOR

TE CHAMA PELO

NOME!

Entre em contato: www.vocacionalredentorista.com.br
www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista
Rua: Dr. Querubino, 303. Centro / CEP 351700-001 / Coronel Fabriciano, MG
Tel (31) 3842-1091 / 3841-2733
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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MATÉRIA ESPECIAL

GLÓRIAS DE MARIA

C

aro devoto amigo de São Geraldo,
saudações! Ainda em tempos pascais e no mês dedicado a Maria,
uma partilha sobre um dos escritos de
Santo Afonso. Abaixo você poderá ver um
pouquinho da devoção que Santo Afonso
tinha com Maria e o que ele deixou aos
seus confrades (membros da Congregação Redentorista).
A primeira pergunta a se fazer é: Porquê Glória? Por que somente uma pessoa
como Maria na simplicidade e consciência
de seus atos, consegue exprimir a totalidade do amor de Deus, tornando-se digna
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de receber as glórias a Ela dispensada.
Neste caso, Maria, recebeu e continua a
receber as honras que também nós a oferecemos!
Santo Afonso nos dá de presente esta
bela obra, na qual ele nos ensina que a
Mãe de Deus é digna de receber nosso
louvor. Por meio do livro, ele nos orienta
a “avivar e popularizar a devoção à Mãe
de Deus no meio do povo fiel”. Mais tarde,
ouviremos do Papa Pio IX a seguinte tarefa “façam-na conhecida de todos”.
Temos ainda uma convicção de que
“a Virgem é tão grande e sublime, que,
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quanto mais a louvamos, ainda nos resta
a louvar”. Prova disso é a reflexão a nós
oferecida por meio da Salve Rainha.
Salve Rainha, Mãe de Misericórdia;
é Rainha, pois é ela mãe de nosso Jesus
Cristo, que nós acolhemos como Rei cheio
de Misericórdia. Ela nos foi dada como alívio dos pecadores. Seu amor por nós é
imenso! Ela se revela toda caridade e se
nós somos filhos de tão boa mãe, devemos também rejeitar o pecado.
Vida e doçura nossa; alcançamos
quando compreendemos que a suavidade
e o conforto, nos é realmente dado por
meio de uma vida de perseverança. Sendo
assim, Esperança nossa, pois ela intercede por nós, oferecendo-nos refúgio, auxílio e consolo. Tendo esses auxílios, nós
entendemos que em Maria está o socorro
nos apuros da vida. A vós bradamos, os
degredados filhos de Eva; eis o motivo
pelo qual, devemos invocá-la sempre. A
vós suspiramos, gemendo e chorando
neste vale de lágrimas; recorremos, pois
é vontade de Deus.
Sendo vontade de Deus, Eia, pois advogada nossa; o filho não rejeita o pedido feito pela mãe. Aqui vemos que ela é
consolo, é amável, clemente e suave. É
advogada nossa e mais; “é ela um tesouro infinito para os homens do qual os que
usaram têm sido feitos participantes da
amizade de Deus” (Sb 7,14).
A nós volvei esses vossos olhos Misericordiosos, a misericórdia de Maria,

nos faz ver os olhos misericordiosos de
Jesus, que é o bendito fruto do seu ventre.
Por isso; depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso
ventre. Só um ventre misericordioso poderia receber o autor da misericórdia.
Ó Clemente, ó piedosa; Maria é compassiva e liberal. Em outras palavras, em
Maria está a confirmação da nossa salvação. Estando ela próxima do Filho e do
Pai, ela nos livra dos castigos. Dispensanos Graças e espera que a procuremos
como intercessora. Ó doce Virgem Maria, nela temos a suavidade, a doçura e o
amor. Por isso seu nome é sinal da graça
de Deus e mais, é confiança e fé.
Na segunda parte, ou se preferirmos,
nos tratados em que Afonso nos apresenta o que se falar das Festas de Maria,
vemos com que grande amor, homens de
séculos passados a honraram. Afonso nos
mostra que realmente vale a pena guardar
tais datas, pois elas dizem de uma Manifestação Amorosa de Deus para com a
Virgem! Nós também podemos expressar
tal amor para com ela. Basta-nos reconhecermos, verdadeira e humildemente, que
ela foi e é Imaculada.
Maria é Filha primogênita do Pai Eterno! Com certeza, diante do Pai, Ela foi
agraciada porque foi Mãe e templo do Filho Amado. Imaculada, pois seu ventre foi
digno de receber um Deus puríssimo.
Em suas demais celebrações, veremos que nosso amor para com a Virgem

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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deve ser um amor de filhos, que reconhecem a grandiosidade da mãe. Esta Mãe foi
escolhida! Se preferirmos, foi “eleita Mãe
do Verbo Divino”, medianeira dos homens
e expressão de fidelidade à graça Divina.
Em toda a sua vida, Maria se ofertou a
Deus inteiramente. Sua oferta foi e ainda
é, “primícias da Graça redentora!” Como
sabemos, ela se fez arca viva de Deus! É
Dispensadora de bens. Ela encontrou a
graça iniciada que é o próprio Deus feito
Filho em seu ventre e nos dá a conhecê-lo.
Suas festividades nos mostram uma
mulher obediente, fiel, agraciada e aberta
à vontade do Pai. Nós também podemos
ser assim! Basta que em nossas vidas,
nós nos comprometamos a fazer e a querer o que quer o Pai, como Ela o fez.
Suas dores são expressão da humanidade. Maria, sendo mãe, sofreu e continua
a sofrer as agressões praticadas contra
seu Filho, ou seja, sua alma foi e ainda é
flagelada todas as vezes que o desagradamos. O filho teve o corpo sacrificado pela
morte; Maria teve a alma sacrificada pela
compaixão. Em outras palavras, Jesus suportou dores em seu corpo (carne) e Maria
em seu coração! Volto a dizer expressão
de sua humanidade, pois, ela estava inteiramente ligada ao Filho e por isso, a suas
dores! Como vemos no livro: “a alma de
Maria (humanidade) estava inteiramente
ligada ao Filho (seu objeto de amor)”.
Por fim, o que dizer de tal obra? Digo
que devemos, sim, nos apegar a esta
8

Boa Mãe! Ela, diante da graça de Deus,
foi agraciada também de virtudes e todas
estas virtudes são conselhos evangélicos
que Maria adotou e assimilou em sua vida.
Podemos ver nas virtudes de Maria a gratuidade diante da “Dadidade” (as ofertas
feitas por nosso Pai). Aqui uso o termo de
doação usado por João Batista Libanio,
para reafirmar que realmente “é impossível que se percam aqueles que se fazem
devotos de Maria”, pois ela esta sempre
disposta a nos conceder dádivas e não tenhamos duvidas, Maria é agraciada!
É-me difícil dizer de tão grande Mãe!
Para finalizar, me aposso das mesmas
palavras de nosso pai Santo Afonso, expressando e pedindo que em mim se faça
a Vontade do Pai: Ó bela rosa, mostrai a
vossa misericórdia: já que me amais tanto,
fazei que meu coração se inflame de tal
modo no vosso amor, que chegue a morrer por vós!
Que a Virgem interceda sempre por
nós!

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R
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MARIA, MÃE DA IGREJA
Recentemente, o Papa Francisco instituiu a segunda-feira após a Solenidade
de Pentecostes como o dia em que se
celebra a Memória da “Bem-aventurada
Virgem, Mãe da Igreja”. O motivo da instituição desta celebração, como expressa o Papa no Decreto “Ecclesia Mater”,
é “favorecer o crescimento do sentido
materno da Igreja nos Pastores, nos
religiosos e nos fiéis, como também, da
genuína piedade mariana”. Maria estava
presente desde o início da vida pública
de Jesus, como fiel discípula e servidora
de seu Filho (cf. Jo 2,1-12). Igualmente,
presente no início da Igreja nascente,
como narram os Atos dos Apóstolos: “E
todos unidos pelo mesmo sentimento,
entregavam-se assiduamente à oração,
com algumas mulheres, entre as quais
Maria, mãe de Jesus” (At 1,14). Da mesma forma, na Comunhão dos Santos, Maria permanece como membro, mãe e mo-

delo da Igreja, cooperando na mediação
única de Jesus Cristo e exercendo sua
maternidade espiritual (cf. LG 60).
No evangelho de João encontramos
uma cena que nos ajuda a compreender
profundamente o título de “Mãe da Igreja”. Perseverando na fé, desde o início da
missão de Jesus, Maria permanece junto
a seu Filho até o fim. Em Jo 19,25-27 vemos o encontro de Maria com o discípulo amado ao pé da cruz. Ela mantém-se
de pé na hora mais difícil de Jesus. Seu
gesto demonstra coragem, persistência e
fé. Junto com Maria e as mulheres está
o “discípulo amado”, que a Tradição
identifica como sendo João. O discípulo
amado representa aqui a comunidade
dos discípulos de Jesus, que permanece fiel mesmo em meio às dificuldades
e sofrimentos do cotidiano. Refere-se à
Igreja que nasce à sombra do mistério
da Cruz. Antes de morrer, Jesus quis

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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que Maria fosse adotada como mãe pela
comunidade dos discípulos. Mais do que
dizer-nos sobre quem ia tomar conta de
Maria após a morte de Jesus, o texto vai
além, mostrando-nos a nova missão que
Maria recebe e seu papel na comunidade cristã: “A mãe Maria poderá, como
em Caná, intervir junto ao filho. Levará
os servidores e amigos de Jesus a fazer
o que ele disser. Possibilitará que novas
gerações de cristãos, como os primeiros
discípulos, creiam em Jesus, vejam sua
glória e se reúnam em torno dele” (Afonso Murad).
A comunidade dos discípulos de Jesus que recebe Maria como Mãe é chamada a tornar-se também “Igreja-mãe”,
cultivando continuamente o estilo de Maria. Desde os inícios da Igreja desenvolveu-se a imagem da Ecclesia Mater (Mãe
Igreja). Tal como Maria, mulher obediente à vontade do Pai, gerando Jesus
em seu seio, a Igreja gera muitos filhos
na fé pelo batismo e pelo testemunho.
Inspirando-se em Maria, sempre atenta a Palavra de Deus, a Igreja guarda e
transmite o tesouro da Palavra de Deus
ao longo dos séculos. Igualmente, como
Maria que coloca o Menino recém-nascido na manjedoura, lugar do alimento dos
animais, sinal prefigurativo daquele que
iria apresentar-se a Si mesmo como “Pão
da Vida”, a Igreja alimenta seus filhos
com a Eucaristia, que nos fazer cada vez
mais aquilo que já somos, membros do
Corpo de Cristo. Como Maria que guiou
os serventes na festa de casamento em
10

Caná, a fazerem tudo o que o Jesus lhes
dissesse, a Igreja guia seu filhos através
de seus pastores e ministros. A Igreja,
como a mais solicita das mães, inspirase também em Maria, no cuidado aos
seus filhos mais pobres e necessitados.
Tal como Maria que se dirige apressadamente à casa de sua prima idosa e necessitada de ajuda, a Igreja deve estar
sempre pronta para ir ao encontro dos
mais pobres.
Celebrando a Memória de Maria, Mãe
da Igreja, cada fiel deve deixar-se inspirar pela maternidade espiritual de Maria,
para que também possa gerar Cristo em
si e nos outros. Igualmente, deve deixar
transparecer em si, sobretudo ao exercer
sua missão na comunidade eclesial e na
atenção aos irmãos, os traços maternos
da ternura, calor, intuição, cuidado, acolhida. Deste modo, testemunharemos a
este mundo cansado e ferido, a força revolucionária da Boa-nova da ternura e do
afeto, tão impregnada na vida de Maria.

Fráter Rodrigo Costa
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ACONTECEU NA BASÍLICA:

MISSA DE ENVIO DO FR. RODRIGO

No dia 02 de abril, foi realizada na Basílica de São Geraldo a missa de envio do
Fr. Rodrigo Costa, C.Ss.R., que realizará
seu estágio pastoral na Paróquia Nossa
Senhora das Graças, localizada no bairro de Xipamanine, em Maputo, capital
de Moçambique. A experiência pastoral
após o estudo da Teologia é uma exigência do processo formativo redentorista.
“Penso que será uma experiência
única de contato com outra cultura, outro
modo de viver a fé cristã, outra compreensão do mundo. Vou com o coração cheio
de esperança, como hóspede na casa do
outro. Espero que eu possa contribuir um
pouco com a missão e aprender com esta
experiência”, afirmou o confrade.

Além do trabalho pastoral em Xipamanine, está prevista a participação
do Fráter Rodrigo em uma missão em
Inhambane e o contato com outras comunidades, como a de Furacungo, na
Província de Tete, que fica ao norte de
Moçambique.

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R. e Pe. Lúcio Bento, C.Ss.R.

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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SEMANA SANTA NA BASÍLICA
A Semana Santa na Basílica de São Geraldo foi vivida com intensidade e
grande envolvimento dos fiéis, que participaram dos ritos e celebrações em
clima de oração, conversão e fraternidade. Confira os principais momentos:
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Domingo de Ramos

Nossa Sra. das Dores

Senhor dos Passos

Lava Pés

Via-Sacra

Enterro

Paixão de Cristo

Sábado Santo

Domingo de Páscoa
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JANTAR DANÇANTE
O Jantar Dançante aconteceu no dia 13 de abril e contou com a animação
da Banda Skarpas, no Tattersal do Parque de Exposições de Curvelo. Momento de muitas alegrias pela comemoração dos 100 anos de conclusão da
construção da Basílica. Agradecemos a presença de todos! Nossa Equipe de
Eventos brilhou e, mais uma vez, podemos falar: sucesso!

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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Geraldinho é meu amigo!
QUAL CAMINHO O GERALDINHO
DEVE SEGUIR PARA ACHAR
NOSSA SENHORA?

ESCREVA OU MANDE SEU DESENHO PARA

São Geraldo!

ENVIE PARA:
BASÍLICA DE SÃO GERALDO
PRAÇA DO SANTUÁRIO, NO 60. CENTRO, CURVELO-MG. CEP 35790-000
OU ENVIE PARA NOSSO E-MAIL: basilicasaogeraldo@hotmail.com

Seu recado ou desenho poderá ser publicado em nossos meios de
comunicação!
Lembre-se de colocar seu nome e endereço completos, sua idade, telefone e e-mail.
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Felicitamosmoasio!
do mês de
Amelia Nadu Vita
Enivania Barbosa Araújo
Antônio Carlos Rodrigues
Alisson da Cruz Pereira
Maria Helena Alves de Oliveira
Maria Firelei Couto Pereira
Cleonice Maria de Miranda
Aurélio Queiroz Teixeira
Edson Mauro de Oliveira Carneiro
Efigênia Guimarães Diniz
Sandra Barbosa Santos
Elza de Fatima Diniz Oliveira
Elaine Maria Pinto
Geraldo Magela de Moura
Geraldo Pereira Matoso
Irani Barbosa Ribeiro
Jane Maria Soares Matos
José Antônio Rodrigues Quirino
Jose Maria Ottone
Natalia de Brito Reis
Kelle Rejane Ribeiro de Oliveira
Leonardo Diniz Alves
Maria Aparecida Costa Silva
Maria Margarete Rezende
Maria Raimunda Rodrigues Alves
Maria Raimunda Trindade
Eliete Rodrigues dos Santos
Marilza Lopes da Silva
Mary Alves de Oliveira
Mauricio da Conceição
Mauro Sérgio Alves da Silva
Ieda Borba Diniz
Aline Alves T. Marques
Norma Gonçalves Monteiro
Paulo Matos Carneiro Filho
Raimunda de Brito Souza

Natalia Moura Viana
Roseli Maria Pereira Lima
Sandra dos Santos Martins
Sandra Maria dos Santos Silva
Santos Hipolito Junior
Simone Pereira de Souza
Wilton Marcelino da Costa
Zelia Pereira de Brito
Maria da Conceição Borges Siqueira
Edilze Maria
Dagma Lopes Ferreira
Iracilda Bueno Rodrigues
Delmir Paim Paixão
José Antônio Barbosa
Gilson Rodrigues Benfica
Nicolina Fernandes da Fonseca
Rosangela Cristina Nunes Moraes
Dias
José Roberto Torres Campolina
Ivone de Almeida Campos Magalhães
Maria da Conceição Xavier
Xisto Vieira da Cruz
Maria Lamires Trindade Santana
Auxiliadora Rodrigues de Souza
André Luiz de Moura Nunes
Maria Aparecida do Nascimento
Almeida
Iraci Gregorio Vieira
José Antônio Mariz
Osmar Eustaquio de Aquino
João Geraldo Rodrigues
Everton Antônio Teixeira
Helder Chaves de Moura
Claudenice de Almeida
Alexandre Ribeiro Pereira
Fabricio Rocha Fonseca

João Pedro Pinto Louzada
Waldiva da Silva Domingos
Ana Pereira de Souza
Antônio Fernandes Drumond
Lourdes Rocha do Carmo
Tereza Cristina Leite Ribeiro
Sebastião Cosme Matos
Dorvalina Lopes da Silva
Allan Pereira Gontijo
Reginalda Ferreira Silva
Neida Maria do Nascimento Silva
Fernanda de Freitas Bueno
Silvia Neide Bezerra Araújo
Geane Jessica Matoso
Vania Lucia de Macedo
Maria José Moreira Araújo
Anália Duarte Silva
Geralda Leite Rodrigues
Camila Rodrigues Santana
Alice Gonzaga
Amelia Nadu Vita
Gilvan Geraldo Fagundes
Marlene de Oliveira Santos
Geralda Maria Vilaça de Faria
José Antônio Cardoso
Marcelo Alves Teixeira
Marico Fernandes de Oliveira
Marcos Henrique Pereira
Maria da Penha Santos Athadeu
Raimundo Belchior Porto
Raymunda da Silva Faria
Renato José Gomes
Sara Sueli Gomes Barbosa
Vilma Helena Gomes
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