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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

Diletos devotos e amigos de São Geraldo, 
que a Paz esteja com vocês!
Chegamos até você, com mais um exemplar 
de nosso A Caminho com São Geraldo e as 
partilhas aqui feitas, expressam gratidão e 
confiança!
Entre os dias 11 e 14 de outubro, mais um 
tríduo realizado e quanta fé, celebrada e vi-
vida! Alegria é o sentimento de chegarmos 
à conclusão do caminho feito! Gratidão é a 
palavra que ecoa fortemente entre os mis-
sionários redentoristas, pois a parceria com 
nossos leigos e colaboradores encoraja-nos 
para a missão!
Não podemos deixar de dizer “obrigado Se-
nhor” a cada um dos nossos agentes de pas-
torais e movimentos e, claro, a cada um dos 
romeiros e romeiras que aqui passaram!
Um convite: ajude-nos em nossa Associação 
dos devotos de São Geraldo! Conquiste um 
amigo para São Geraldo e juntos, vamos con-
tinuar nossos trabalhos de acolhida e evan-
gelização!
Deus o abençoe sempre! Viva São Geraldo!

Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R
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Deus criou-nos por amor, tornou-se 
um de nós por amor, assumiu o nosso 
mundo como o seu mundo e seu reino 
e prometeu, em Jesus, levá-lo à uma 
plenitude de vida. A pré-condição para 
essa plenitude é a libertação, na his-
tória, de todas as situações de morte: 
miséria, fome, doença, escravidão, etc. 
é a missão dos discípulos de Jesus. 

Dos teólogos que refletiram nesta 
linha de uma escatologia que liberta 
assumimos 5 princípios orientadores: 

1-  A Salvação é conceito esca-
tológico, transcendente e implica a to-
talidade do mundo. É um processo de 
transformação das estruturas de mor-
te, frutos do pecado, em estruturas de 
vida, nos caminhos de Jesus, rumo a 

uma plenitude que virá de Deus.
2- A opção pelos pobres faz parte 

essencial do comprometimento com o 
reino. Deus Goel (defensor) convoca o 
homem a ser também Goel dos sem 
defesa. Deus não pode reinar sem fazer 
justiça aos pobres. 

3- A salvação realiza-se primeiro 
na história, dentro da realidade deste 
mundo. A esperança escatológica não 
pode diminuir o empenho nas tarefas 
terrenas de libertação, pois o que virá 
de Deus está baseado nas realizações 
humanas.

4- O processo de libertação che-
gará necessariamente à plenitude, pois 
é iniciativa de Deus, mas sofre retarda-
mentos, altos e baixos, porque tem a 

“Não aparece a vida criStã Sob uma luz iNteirameNte difereNte quaN-
do o axioma “Salva tua alma “é eNteNdido eSpoNtaNeameNte e Sem 
querer como “Salva teu irmão”?

SALVA TUA ALMA / SALVA TEU IRMÃO

(Karl rahNer)
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participação do homem limitado e pe-
cador; é conflitivo, porque forças con-
trárias à transformação das estruturas 
do pecado usam até argumentos reli-
giosos e teológicos, porque delas tiram 
proveito.

5- O crescimento autêntico do 
mundo (espiritual e material) é também 
crescimento do Reino: a escatologia 
transformadora baseia-se na verdade 
fundamental da correlação mundo-rei-
no de Deus: Deus fez, em Jesus, o nos-
so mundo o seu mundo, o seu reino, 
para levá-lo à plenitude.

Desta visão de uma missão liber-

tadora no amor resulta o entendimen-
to do tradicional axioma “Salva a tua 
alma!” à luz do “ Salva teu irmão!”.

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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ROMEIRA / ROMEIRO
AQUELA /AQUELE QUE CAMINHA

MATÉRIA ESPECIAL

Aquí nessa casa só chega quem 
caminha! 

“A palavra de Deus não é estática. 
Se você fica parado não poderá escutá-
la!” (Francisco), Ela caminha com você. 
Tudo neste mundo caminha, cresce!

O cristão é aquele que caminha, 
acompanha Jesus, o mesmo que 
disse:” Eu sou o caminho!...

Deus detesta os indolentes que não 
saem do lugar! Ele chama para perto 
dele, Ele envia a caminhar.

Caminhando, Ele vai revelando-se 
e revelando o que quer deles para a 
caminhada! Ele envia e vai mostrando 
o que quer deles.

É importante “sair” para ir ao encontro 
dos outros. Nosso Papa também está a 
cada hora nos chamando para “sair”, 
não ficar comodamente sentado. Ele 

nos lança esse desafio!
Mesmo que sonhe belos sonhos, 

não é melhor que ficar sentado.
Sua romaria, acompanhada/o de 

muitos irmãos e irmãs, revela mais vida 
que ficar parado, sentado, às vezes sem 
ideal!

Venha! São Geraldo espera por você!

Pe. Luciano Silveira Ivo, C.SS.R.
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EXPERIÊNCIA DE DESERTO

Em trinta dias estive vivenciando uma 
experiência de Deserto em Córrego dos 
Andrés, cidade de Rio Vermelho (MG). 
Fui muito bem acolhido por Dona Amparo 
e seu filho João, mas também sempre 
contando com a presença de seus outros 
filhos, noras e netos, uma família muito 
humilde, de muita fé, união e também 
de muita alegria. Foi um tempo bom e 
de grande aprendizado e crescimento 
onde pude praticar a fé ao lado de gente 
simples e humilde.

Durante esse tempo pude viver mais 
profundamente a trilogia, “SOLIDÃO, 
SOLIDEZ, SOLIDARIEDADE”, e diante 
dos estudos, orações e muita reflexão, 
fiquei enriquecido pelo amor de Cristo 
reconhecendo que a nossa conversão 
não ocorre de maneira abrupta, mas sim 
de uma forma continua, através de muita 
oração, exercitando-a dia após dia, sempre 
praticando o bem aos nossos irmãos, 
olhando diretamente para o coração de 
cada um, tendo alegria, fé, esperança 
e coragem para continuar a missão de 
Jesus Cristo. “Estejam sempre alegres, 
rezem sem cessar!” (1Ts 5,16-17).

Esse tempo permitiu-me ter um 
encontro pessoal com Deus e, diante de 
muita calma, em um ambiente tranquilo, 
consegui ouvi-lo através das coisas 
mais simples que muitas vezes passam 

despercebidas por nós no dia a dia. Deus 
nos fala através dos homens e mulheres 
que são sua imagem e semelhança, 
através dos animais e da natureza, 
também da terra que nos dá o fruto 
que nos alimenta e fortifica. Foi possível 
sentir Deus através do tempo, do sol que 
nos aquece, da chuva que nos molha e 
do vento que nos toca suavemente. E 
através do encontro pessoal com Deus, 
deixei brotar no coração de uma maneira 
mais intensa o real sentido de ser um 
Missionário Redentorista, seguindo Santo 
Afonso e indo ao encontro aos mais pobres 
e abandonados, inspirado por São Paulo 
Apóstolo na coragem e disponibilidade 
para trabalhar no anuncio do evangelho.

Diante de tudo isso, reforço ainda 
mais o meu compromisso vocacional 
junto aos Redentoristas. Sigo com muita 
fé e um coração manso, humilde diante 
do próximo e também de Deus. Muito 
aprendi, mas caminho sabendo que ainda 
tenho muito a crescer e melhorar como 
pessoa, mas é com muita convicção que 
digo; hoje sou um novo homem, disposto 
e encorajado pelo amor de Cristo que vive 
em mim. “Vivo, mas já não sou eu que 
vivo; é Cristo que vive em mim!” (Gl 2,20).

Thiago Costa.
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No final de 2017, fui designado para 
uma experiência de estágio pastoral em 
Moçambique, no continente Africano, 
como parte do processo formativo na 
Congregação do Santíssimo Redentor. O 
objetivo da experiência é criar um maior 
senso de missionariedade, perceber ou-
tras realidades da Congregação no mun-
do e ampliar os horizontes. Permaneci 
em terras moçambicanas por seis meses 
e, ao longo desse período pude conhe-
cer um pouco a realidade desse país, 
conhecendo e convivendo com seu povo, 
e aprendendo com os valores e riquezas 
da cultura africana. No princípio foi bem 
desafiante estar em outra terra, adaptar-
-me, criar um novo cotidiano. Mas pouco 
a pouco, com ajuda dos meus confrades 
e do povo moçambicano fui encarnando 
e vivendo com alegria a experiência pas-
toral. 

Moçambique está localizado no su-
deste do continente Africano, possui 
uma área de 801.590 Km², e conta com 
aproximadamente 28.861.863 habitan-
tes. Possui um passado em comum com 
o Brasil, já que também foi colônia por-
tuguesa e de lá saíram muitos africanos 

DAR DA PRÓPRIA POBREZA: 
UMA EXPERIÊNCIA MISSIONÁRIA

escravizados no triste episódio de nossa 
história. O português é falado e compre-
endido por muitos, e convive com as di-
versas línguas e dialetos locais. O país 
alcançou sua independência em 1975, e 
em seguida, enfrentou uma terrível guer-
ra civil (1977-1992), que até hoje traz 
marcas profundas na população. Trata-
-se de um país rico em recursos naturais 
e que tem crescido bastante nos últimos 
anos. Apesar disso, sua população convi-
ve com os piores índices de desigualda-
de e qualidade de vida do planeta, e sofre 
as consequências da corrupção estrutu-
ral do país. Desde o início, me impactou 
muito a pobreza do povo moçambicano, 
que carece dos recursos fundamentais 
para viver uma vida digna. Não é raro ao 
caminharmos pela rua, ver alguém nos 
abordando pedindo dinheiro ou algo para 
comer. É muito triste ver também idosos 
e doentes que não recebem nenhuma 
assistência.

No entanto, apesar de todas as di-
ficuldades enfrentadas por este povo, 
pude testemunhar a força incrível que 
possuem, a resiliência, a capacidade de 
lidarem com condições tão adversas, e 
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a alegria vibrante sempre estampada em 
seus rostos. Trata-se de um povo muito 
alegre e festivo, que gosta de se reu-
nir para celebrar os fatos marcantes da 
vida. Também a Igreja moçambicana é 
bem viva! As celebrações dominicais são 
animadas e bem participadas, pois o mo-
çambicano(a) valoriza muito os momen-
tos de celebração. É bonito escutar toda 
a assembleia cantando em diferentes vo-
zes e tons diversos, num coro harmonio-
so. Também se dança nos momentos do 
ofertório e de ação de graças. Impossível 
não se mexer um pouco no decorrer das 
celebrações (Risos)! 

Se me perguntassem qual imagem 
usaria para expressar minha experiência 
em Moçambique, penso que seria aquela 
de Lucas 21,1-4, que nos conta sobre o 
gesto da pobre viúva que depositou no 
cofre do Templo tudo aquilo que tinha 
para viver. Gesto louvado e reconhecido 
por Jesus como sinal de alguém que re-
almente vive a dinâmica do seu Reino, 
baseado não no supérfluo ou no des-
perdício, mas na humildade, confiança e 
generosidade. Lá realmente se percebe 
a encarnação desse gesto! O povo mo-
çambicano é muito pobre, mas mesmo 
assim, possui uma generosidade imensa, 
não poupam esforços em ajudar. Doam 
do que tem para viver e não daquilo 
que sobra. Quando doam, o fazem com 
alegria, no autêntico espírito cristão (cf. 
2Cor 9,7). É bonito e comovente ver a 
procissão das ofertas na qual cada um 
leva ao altar para oferecer ao Senhor, os 
frutos da terra e os bens que possuem. 
Tal como a pobre viúva que simples-
mente entregou o único que possuía, 
confiando providentemente no cuidado 

de Deus, pude conhecer a confiança e 
abertura deste povo para as “coisas” de 
Deus. Aliás, esta deveria ser a atitude de 
todo cristão que não coloca sua confian-
ça nas falsas seguranças, mas em Deus 
somente! 

Vivendo lá e partilhando com o povo 
também do pouco que trago na minha 
bagagem, pude ver renovada a minha 
fé, minha generosidade e confiança no 
Deus que me chamou e me enviou àque-
las terras. Também pude fazer a experi-
ência da pobre viúva, aprendendo a dar 
da minha pobreza! Nossas constituições, 
que regem a nossa vida missionária, nos 
convidam a viver uma vida missionária 
verdadeiramente pobre, que “demonstre 
solidariedade com os pobres e se tornem 
para eles um sinal de esperança” (Const. 
65). No final, o gesto de dar da própria 
pobreza se transformou em suprema ri-
queza para ambos. Voltei agradecido e 
enriquecido pela experiência e também 
deixei lá parte do meu coração reden-
torista! Kanimambo, Hosi! Hosi Katekisa 
Afrika! (Obrigado, Senhor! Senhor aben-
çoe a África!) 

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R
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Entre os dias 11 e 14 de outubro, tive-
mos a alegria de realizar o Tríduo e Fes-
ta de São Geraldo 2018. Mais uma vez, 
os romeiros e devotos de São Geraldo 
vieram prestigiar este evento abençoa-
do que ficará marcado na memória de 
todos que participaram e acompanha-

ACONTECEU NA BASÍLICA:

TRÍDUO E FESTA DE SÃO 
GERALDO

ram esta festa, tanto presencialmente 
quanto pelas mídias digitais da Basílica.
Esta festa não seria possível sem a 
contribuição dos colaboradores, vo-
luntários e dos confrades redentoristas 
que se doaram para que tudo ocorres-
se bem.
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GRAÇAS ALCANÇADAS

É com muito prazer e felicidade que venho por meio deste, compartilhar com todos vocês 
minha história de graça alcançada por intercessão de São Geraldo.

Há exatos 9 anos, começamos a tentar engravidar. Certos de que tudo daria certo, eu e meu 
marido Igor, fomos aos médicos fazer os devidos exames e acompanhamentos ginecológicos. 
Só que não foi bem assim...!

Se passaram 4 anos de muitas tentativas, tratamentos indutores, idas e vindas em inúmeros 
médicos especialistas em reprodução. Durante este percurso, como todas as consultas eram 
realizadas em Belo Horizonte, resolvi fazer apenas um acompanhamento clínico aqui em 
Curvelo, somente a título de rastreamento de ovulação, procedimento simples. Um médico 
infeliz teve a indelicadeza de relatar que eu só engravidaria por um milagre... Lembro-me 
de ter segurado silenciosamente minha dor e tristeza, uma lágrima escorreu e eu permaneci 
pensativa e sem rumo. Nessas horas, queremos colo de mãe! E na ausência física da minha, 
por ela morar em outra cidade, entrei imediatamente, após esta consulta, na Basílica de 
São Geraldo procurando me acalmar, compreender, aceitar, questionar tantas dúvidas e 
sofrimento. Chorei muito. Rezei. Agradeci também. Foi quando uma senhora humilde, cheia 

de carinho e atenção, me abraçou e disse: “Minha filha, não sei o que te faz tanto chorar, 
mas confie em São Geraldo e ele te salvará. Ele é o Protetor das Grávidas e 
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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 no60 - CEP 35790-000 Curvelo-MG

das Crianças!” Eu, sem chão naquele momento, levei um susto: até então eu não sabia 
que Ele era o Santo Protetor das Grávidas e das Crianças. Sabe aquela luz que faltava 
para você conseguir seguir adiante? Pedi então que São Geraldo aumentasse a minha fé 
e me curasse. Liguei imediatamente para minha mãe e choramos juntas diante ao ocorrido. 
Ela, posteriormente, me presenteou com uma toalhinha de São Geraldo (datada com ano 
de 2012, a qual guardo até hoje!). Quando tudo parecia estar perdido, sem coragem de 
enfrentarmos uma Reprodução in Vitro (porque dentro de mim, se eu não engravidasse 
com este método, meu mundo acabaria...), no mesmo mês, eu engravidei, sem intervenção 
médica! Comemoramos muito, choramos mais ainda!!! Fizemos ultrassom e para nossa 
surpresa maior, eram GÊMEOS! Naquele instante, agradeci tanto à Deus por eu ter passado 
por tudo, e em especial ao meu querido São Geraldo por ele me abençoar! Sentimentos 
indescritíveis tomavam conta de mim, uma mistura louca de alegria e medo!!!

Nossos amados filhos, Júlia e Hugo, nasceram com 37 semanas em 18 de julho de 2013, 
fortes e saudáveis! Amor inexplicável, imensurável, incontrolável...! Neste ano de 2018, 
comemoramos 10 anos de casados e nossos gêmeos completam 5 aninhos de idade!

Ahh!!! Se eu soubesse que tudo na minha vida valeria a pena um dia... Que fomos feitos 
para aceitarmos o momento certo e não a hora que queremos que tudo aconteça... Que eu 
tive a todo momento, pessoas maravilhosas que caminharam junto comigo, em especial meu 
marido Igor, que tanto cuidou de mim, me fortaleceu, fez dos meus medos e inseguranças 
verdadeiros degraus para que eu conseguisse subir e vencer a cada nova tentativa... Hoje 
entendo que se eu soubesse de tudo isso, talvez não saberia da minha capacidade de orar 
e agradecer, da minha capacidade de aprender a viver, reconhecer a importância de ter fé e 
entendê-la... Ter fé se resume em acreditar, confiar! E foi o que de fato me sustentou!

Aprendi que não devemos desistir nunca dos nossos sonhos, mesmo diante a tantas 
dificuldades pelo caminho. Para tudo há uma saída, sempre a melhor delas! Guardarei minhas 
duas toalhinhas abençoadas como eterna gratidão e lembrança de tudo que vivemos... e           
aprendemos! Viva São Geraldo!

Juliana Chamone: Graça Alcançada Por Intercessão De São Geraldo
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Adalberto Alves de Andrade 
Ana Cristina Diniz Monteiro
Ana Rodrigues dos Santos
Antônio Carlos Castanon 
Mattos
Antônio dos Reis Diniz
Antônio Rodrigues Vieira 
Carolina Couto Pereira
Cássio Moura Fonseca
Celina Aleluia Vargas
Célio Moreira de Brito
Cira José Oliveira Brandão
Clênia Souza Viana de Farães
Dalva Paixão
Délio Cruz
Diego Cardoso da Silva
Eliane Lopes Falaiche 
Elicedalva Siveli de Lima
Estogeso de Jesus dos Reis
Eva Pereira da Silva Nicodemos
Fernanda Oliveira Martins
Geralda Aparecida Alves Sousa
Geraldo Ivan Gomes da Silva
Geraldo Magela de Andradre 
Geraldo Magela Vieira
Gilson Bueno Rodrigues
Gilson Rocha de Melo 
Haydee Fernandes da Rocha
Hilma Fátima de Andrade 
Irmã Mônica de Jesus Diniz
Jane Taynara Rodrigues
José Carlos de Araújo
José Helvécio Dias
José Ricardo da Rocha Santana
Júlia Moura da Silva

Júnia Matos Alves
Leandro Silva Ferreira
Liliane Moreira Martins
Manoel José Soares
Marcianita Aparecida Leal Silva
Maria de Lourdes Antônio Silva 
Maria Adalgiza Oliveira Monteiro
Maria Amelia Miranda Costa
Maria Aparecida da Silva
Maria Aparecida Soares
Maria Auxiliadora Mascarenhas 
Soares
Maria Cacilda Martins Pinheiro
Maria da Conceição Guimarães 
Lima
Maria da Conceição Ribeiro de 
Oliveira
Maria da Piedade Barboza
Maria das Graças de Araújo
Maria de Fátima
Maria dos Anjos Pereira de Oliveira
Maria Eva de Souza Silva
Maria Geralda Barbosa Paixão
Maria Geralda Ferreira Silva
Maria Geralda Gomes Dias
Maria Letícia Costa Reis
Maria Luci Mendes Tameirão
Maria Magela Oliveira Silva
Maria Ribeiro de Souza
Maria Terezinha de Freitas
Marília Dalva Fernandes da Silva
Marília dos Santos Moreira
Marocas Silveira Souza
Mauro Ozan Gomes Vieira
Neuza Maria Borges Lima

Neuza Maria Fonseca Alves
Nilton Amâncio Rodrigues
Odilon Moreira Neto
Pacífico Gonçalves da Silva
Padre Carlos Antônio Pereira
Paulo Rocha 
Rinaldo Alves de Paula 
Rogato Antonio de Souza 
Rosângela S V Fernandes 
Sânzio Henrique Soares
Sílvia Batista de Morais
Sônia de Carvalho Lopes
Terezinha de Jesus e Silva
Terezinha Marins Silveira
Valdênia Rodrigues Figueiredo
Vanilda de Pinho Tavares
Vera Lúcia Freitas Rocha
Vera Lúcia Pereira Rocha
Vilma de Matos
Viviane Pereira da Silva
Wanderson Gonçalves
Wantuir Saraiva de Almeida
Zenilde Pereira Leite
Zildete Guimarães Pereira 
Ascendino
Zulma Benício Leite Fernandes

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de outubro!



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

Expediente da Basílica:
 
Horários de missa:
Segunda-feira: 07h, 15h e 19h 
Missa e novena perpétua em honra a São Geraldo
Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e 
sábado: 07h, e 19h
Domingo: 07h, 09h, 11h e 19h
Assita em: www.basilicasaogeraldo.org.br/missas

Confissões:
Segunda a sexta-feira: 08h30 às 11h e 
das 14h30 às 17h.
Obs.: nas terças-feiras não há atendimento.

Secretaria e Loja
Segunda a sexta-feira: 07h45 às 18h
Sábados e domingos: 07h45 às 13h
Acesse: www.basilicasaogeraldo.org.br/produtos


