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Entre em contato concosco, envie sugestões, 
relatos de graças e também pedidos de oração. 
Sua participação é muito importante!

PALAVRA DO REITOR

Caros devotos e devotas de São Geraldo, 
saudações e alegrias natalinas!
Chegamos ao final de mais um ano e 
nossa alegria é imensa pois, por mais 
este período, caminhamos juntos e com 
as bênçãos de São Geraldo. Celebramos 
o nascimento do Menino Jesus e agora, 
novo tempo e somos agraciados com um 
novo ano.
Desejo que tudo de bom aconteça em sua 
vida e mais, desejo que você faça a di-
ferença em novos tempos, sendo expres-
são de um rico caminho de Testemunhas 
do Redentor! A cada um de vocês, muitas 
bênçãos, saúde e paz!
Feliz Ano Novo e permaneçamos com os 
olhos fixos em Cristo Jesus, aquele que 
com certeza, olhará por cada um de nós!

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R 
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Quem é o meu próximo? ... É o fruto 
de um ato consciente de aproximação. 
Concretiza-se, saindo do próprio cami-
nho e entrando na rota do outro para 
servi-lo no amor. Vivemos num mundo 
cada vez menor, facilitando a aproxi-
mação e o encontro. No entanto, a so-
ciedade humana dá sinais inquietantes 
de desencontros: luxo extravagante de 
um lado e miséria degradante do outro, 
marginalizações sociais, conflitos ideo-
lógicos e religiosos.

O Papa Francisco, elaborando uma 
cultura do encontro, tem observações 
ricas sobre o papel dos “mais média” 
neste terreno. A internet oferece am-
plas possibilidades para essa cultura 

do encontro. Francisco salienta, por 
ex., alguns aspectos problemáticos 
no mundo digital: a rapidez das infor-
mações dificulta sua compreensão, a 
variedade das mesmas pode levar ao 
selecionamento só daquilo que bate 
consigo mesmo, e o desejo compulsi-
vo, e até neurótico, de estar conectado, 
acaba isolando até daqueles que estão 
mais próximos fisicamente.

Algumas conquistas humanas no 
ambiente digital ajudarão a crescer em 
humanização: recuperar o sentido da 
calma e da pausa e o silêncio para ou-
vir o próprio interior, onde fala o Espírito 
Santo.

“oS meioS de comunicação concorrem para dar formato à vocação 
miSSionária de toda a iGreja”.

CULTURA DO ENCONTRO

(franciSco - “caminhar com jeSuS”)
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Como podem os meios de comu-
nicação social estar a serviço de uma 
cultura do encontro? O Papa vê as “es-
tradas digitais” como estradas conges-
tionadas de humanidades feridas, em 
busca de socorro e libertação. É por es-
sas estradas que o testemunho cristão 
pode chegar às periferias existenciais. 
Este testemunho cristão não se faz com 
uma saraivada de mensagens religio-
sas, mas com a vontade de parar com 
alguém, para dialogar, se alegrar ou 
chorar junto. O Papa oferece a parábola 
do bom samaritano como ícone desse 
novo comunicador missionário e termi-

na com um apelo: “Não tenhais medo 
de vos fazerdes cidadãos do ambiente 
digital” (Cfr. Caminhar com Jesus).

Pe. Jésu Assis, C.Ss.R.

jovem, Seja você também um
miSSionário redentoriSta!

Entre em contato conosco:
Rua Dr. Querubino, 303. Centro. Coronel Fabriciano, MG. CEP 351700-001

Tel (31) 3842-1091 / 3841-2733
www.vocacionalredentorista.com.br

www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista
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No dia 5 de dezembro - Dia Internacional 
do Voluntário, foi realizada uma 
celebração eucarística na Obra 
Social Bom Pastor, presidida pelo Pe. 
Flávio Leonardo Campos C.S.S.R e 
concelebrada pelo Pe. Lúcio Marcos 
Bento C.S.S.R e Fráter Rodrigo. A 
missa foi em ação de graças pela 
transferência das dependências da 
Obra Social Bom Pastor para a Obra 
Social São Geraldo, órgão vinculado à 
Congregação Redentorista.

Ao final da celebração, Maria Elena e 
Maria Lúcia, filhas de Dona Etelvina 
- fundadora da Obra, realizaram 
a entrega das chaves para os 

missionários redentoristas padre 
Lúcio Marcos Bento - diretor da Obra 
Social Redentorista em Curvelo e 
padre Edson Alves da Costa - Reitor 
da Basílica de São Geraldo. Logo 
após os membros presentes acima 
citados, e também representações 
da comunidade local, participaram de 
uma confraternização realizada com 
alegria e satisfação.

Válido lembrar que, durante os seus 
38 anos de existência, a Obra Social 
Bom Pastor sempre contou com a 
presença e apoio de redentoristas 
adscritos à comunidade redentorista 
da Basílica de São Geraldo.

obra Social São Geraldo e obra 
Social bom paStor Se unem

MATÉRIA ESPECIAL
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Aconteceu no dia 09 de dezembro, 
na Basílica de São Geraldo, missa de 
encerramento do ano SPES – Síntese 
Pessoal das Experiências Substantivas 
(Pré-Noviciado). A Eucaristia foi presidi-
da pelo Pe. Carrara (Vigário Provincial) e 
concelebrada pelos padres: José Mau-
rício (Secretário de Formação), Edson 
Alves (Formador), Lúcio Bento (Superior 
da Comunidade Redentorista, Luciano 
Ivo e Assis. Também estiveram presen-
tes os Fratres Rodrigo, Robson e os Ir-
mãos Geraldo e João Paulo. 

Assim, o seminarista Thiago Costa, 
aprovado para a etapa do Noviciado 
de 2019, se despediu da comunidade 

e dos amigos das pastorais do Santu-
ário. Ainda contamos com a presença 
de dona Maria das Graças de Almeida, 
que durante todo o período formativo, 
acompanhou o jovem formando nas au-
las de redação e português. 

Após a missa concelebrada, tivemos 
um almoço e, logo após, o jovem Thiago 
seguiu para Coronel Fabriciano – MG, 
onde ficará de férias com seus familia-
res.

O Noviciado acontecerá em Tietê – 
SP e será oficialmente iniciado do dia 
18 de janeiro.

Informou,
Pe. Edson Alves da Costa, C.SS.R

ACONTECEU NA BASÍLICA:

ENCERRAMENTO DO ANO SPES:
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 Foi celebrada no dia 24 de dezem-
bro, às 19 horas na Basílica de São Ge-
raldo a Vigília de Natal.

Antes do início da celebração, foi 
rezada a novena de São Geraldo. A Eu-
caristia foi presidida pelo Pe. Edson Al-
ves (Reitor da Basílica) e concelebrada 
pelos padres: Assis, Luciano Ivo, Lúcio 
Bento. Também estiveram presentes Ir. 
Geraldo e Fr. Rodrigo.

MISSA DA VIGÍLIA DO NATAL
Ao final da celebração, a imagem do 

Menino Jesus foi levada em procissão 
para o novo presépio da Basílica. Lem-
bramos que este, foi uma doação dos 
Leigos das pastorais e movimentos do 
Santuário.
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Sou uma devota de São Geraldo desde criança Já alcancei muitas graças por 
seu intermédio. Estou aqui hoje para agradecer a cura do meu neto Artur. 

Foi no dia 16 de outubro de 2016. Eu estava em Curvelo, quando recebi a 
notícia que meu neto estava com câncer. Voltei para dentro da igreja, me 
ajoelhei aos pés de São Geraldo e coloquei o Artur em suas mãos. 

E prometi trazê-lo aqui, se ele fosse curado. Hoje meu neto com 5 anos de 
idade está curado graças a Deus e São Geraldo. 

Obrigada meu Deus.

Catarina Matias 

Limas Município de Igaratinga / MG
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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 nos envie uma carta para o seguinte endereço: 

Basílica de São Geraldo
Praça do Santuário, 60 - Centro 
Curvelo/MG - CEP: 35790-000
(38) 3721-7955

Olá hoje venho aqui relatar a minha graça me casei em dezembro de 2016, em 
fevereiro de 2017 uma grande surpresa minha esposa estava gravida ficamos 
muito felizes com a noticia no decorrer da gravidez tudo em paz porém do 7° 
mês para frente minha esposa começou a inchar muito o medico disse que 
era normal, quando ela entrou no 9° mês fomos ao medico rotina chegando lá 
um grande susto a pressão da minha esposa estava alta o médico disse que 
ela estava entrado em um principio de pré eclampse ficamos desesperados e 
o medico solicitou a internanção da minha esposa urgente para realização do 
parto porém por mais que ela tomasse medicamento no hospital para abaixar 
a pressão mais a pressão dela subia entrei em choque e pedi muito a São 
Geraldo que protegesse ela e a minha filha que estava para vir ao mundo foi 
um dia difícil o parto dela se complicou sua pressão chegou a 22 e na hora de 
retirar o bebe em uma cesariana o mesmo subiu para a barriga começando a 
faltar oxigênio para ele mas as mãos de São Geraldo estavam juntas com a 
equipe medica e hoje minha filinha já tem 09 meses e minha esposa esta bem 
graça a Deus ainda tomando remedios para pressão mais isso é o de menos e 
domingo passado estive na 8° de São Geraldo para pagar a minha promessa 
que era acompanhar procissão descalço com a roupa e de costas e graças a 
DEUS compri a mesma QUE SÃO GERALDO SEJA SEMPRE LOUVADO!!!

Nome: Bruno Geraldo Silva
Cidade: Caetanópolis - MG
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Adalberto Cesário de Oliveira
Adilson Martins da Silva
Adnan dias Vieira 
Ana Francisca Diniz Monteiro 
Ana Paula Viana da Silva 
Anaiza Rodrigues dos Santos 
Angelo Issa
Antonio Monteiro Gonçalves
Bernadete Diniz Rocha
Carla Dione Souza dias
Carlos Jose Pereira
Claudia Horta Boaventura
Clecio de Souza Viana
Clecio Souza Viana
Cleusmira de Jesus Santos
Conceição Ferreira Amora
Debora Soares Cordeiro
Derci José Martins
Deusdedit Ferreira das Neves
Dilceia Maria de Castro
Dirceu dias das Neves
Dulcina Chavier de Oliveira
Dulcineia Xavier de Oliveira
Edna Maria Pereira dos Santos
Edson Geová da Silva
Ernane de Campos Esteves
Everaldo Lourenço Oliveira
Francisca Antonia Miranda
Francisco Lopes da Silva
Gabriela Moreira Ferreira
Geraldo Bento Moreira
Geraldo da Costa Sampaio
Geraldo de Jesus R. de Lima
Geraldo Gomes Rosa
Geraldo Jorge Sá Menezes
Geraldo Magela Mendes Batista
Geraldo Souza Sampaio e Família
Ilzete Magalhães Diniz Rocha
Irene Ferreira Luci

Itamar Rodrigues Bráulio 
Jaime Fernandes da Silva
Janilton Soares Santana
Jean Carlos de Souza
Jefferson Natalicio Nogueira Alves
Joana Fernandes Siqueira e Irmãos
Jose Antonio Ribeiro de Jesus 
Jose Raimundo Soares
Josiane Fernandes da Silva
Josiane Veiga Nunes
Juraci Rodrigues da Fonseca
Leda Aparecida de Souza 
Leila Maria Lima de Oliveira
Leopoldina Soares Guimarães
Lucas de Oliveira Trindade
Lucia de Oliveira Borges
Lucia Helena Araújo Barbosa
Luciana Rodrigues da Silva 
Lucio Geraldo da Silva
Luiza Mariilac de Carvalho
Luzia Praxedes de Carvalho
Macio Donizete Almeida Ireno
Marcelo Rodrigo Pinto da Silva          
Marco Antonio Lance Mucida
Marcos Benedito da Silva Coutinh
Maria Angélica de Oliveira
Maria Aparecida da Silva 
Maria Celenita
Maria Conceição Pereira de Souza
Maria da Conceiçao Araujo Fonseca
Maria da Conceiçao Borges Pereira
Maria da Conceição Moreira Alves 
Maria de Lourdes Xavier
Maria Euvira Marques Ribeiro
Maria Odete Alves da Cruz
Marilia de Oliveira Palhares
Marilia Rodrigues Vita
Mariza Martins Pereira
Mariza Porto Alfena

Mary Ferreira da Silva
Naldir Silvestre de Araujo
Natalino Anunciação dos Santos 
Nilo Alves Barroso 
Nilton Alves de Sá
Nilza de Britto das Neves
Noemia Gonçalves de Oliveira
Norma Guimarães Monteiro
Osias Ferreira Leal
Patrick Fernandes Rodrigues
Paulo Rogerio da Silva
Raimunda Soares 
Regina de Souza Moreira
Ricardo, Renata, Miguel, Laura
Robson dos Santos Felix
Rodrigo Pereira de Freitas
Rosangela Ferreira de Freitas
Rosimar Aparecida dos Reis
Rosimeire Mendes Fonseca
Rute Ribeiro Guimarães 
Tatiane Marcelino Chaves
Terezinha Fernandes Duarte
Terezinha Silva de Jesus
Thuvia Rocha dos Reis
Valdenia de Sales Malaquias
e Família
Warley Duarte de Jesus
Zélia Aparecida Vita
Zilda Pereira dos Santos
Zilma de Souza Veiga

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de Dezembro!



Tel: (38) 3721-7955 / www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo


