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São Geraldo nasceu em uma pe-
quena cidade do Sul da Itália, chamada 
Muro Lucano. Como afirmou o escritor 
Geraldo Mourão, é impossível descrevê-
-la. Imaginando o mapa da Itália como 
uma grande bota, Muro está situada 
na altura do tornozelo, a poucos quilô-
metros da belíssima Costa Amalfitana. 
“Todas as casas de suas ruas parecem 
um milagre de pedra e cal pendurado 

magicamente nos despenhadeiros dos 
Apeninos”. Tem aproximadamente seis 
mil habitantes.

Os pais de São Geraldo se cha-
mavam Domenico Majella e sua mãe, 
Benedetta Cristina Galella, que em por-
tuguês significa Domingos e Benedita. 
O casal teve cinco filhos. Brígida, o 
primeiro Geraldo, que morreu com oito 
dias de vida, Ana, Elisabete e finalmen-

CONHECENDO SÃO GERALDO MAJELA

TUDO COMEÇA EM MURO LUCANO...
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te Geraldo, com quem Deus brincou. O 
sr. Domingos foi alfaiate e D. Benedita 
uma exemplar dona de casa.

Foi na madrugada do dia 06 de abril 
de 1726 que nasceu S. Geraldo. Era 
magrinho e débil, parecia que não ia 
sobreviver, por isso, neste mesmo dia 
foi batizado na Catedral de Santa Maria 
Assunta ao Céu, recebendo o nome de 
GERALDO MARIA MAJELA.

Que significa GERALDO? Vem do 
antigo germânico, que significa “forte 
na lança”, isto é, soldado valente e ro-
busto. E MAJELA? Bosque, terra selva-
gem (Matozinho). 

São Geraldo veio de uma família 
necessitada e carente. Desde peque-
nino passou por muitas dificuldades. 
Nasceu pobre, viveu entre os pobres 
e doou toda a sua vida pelos pobres 
e mais abandonados. Foi também um 
místico. Estava sempre sintonizado 
com o seu “caro Deus”. Ele foi o “Ge-
raldo Majela do santíssimo caro Deus”, 
como assinou na carta à Irmã Maria de 
Jesus, de março de 1755. Constante-
mente se apresentava com este nome.

Caro leitor, a vida de são Geraldo 
nos encanta e seduz. No próximo mês 
daremos continuidade a esta bela his-
tória. Que ele interceda por nós, para 
que a seu exemplo, sejamos discípulos 
missionários de Jesus Cristo. 

Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Reitor da Basílica de São Geraldo
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A experiência de vivenciar a culpa 
é um problema, quando, de maneira 
doentia, a pessoa perde a paz, sente-
-se por baixo, entra em depressão... e 
a culpa vai tomando conta, a pessoa 
sente-se como que arrastada... acaba 
numa verdadeira acusação sem acu-
sador (Ricoeur). É preciso aprender a 
esquecer as lembranças negativas... 
pois elas nascem, também crescem e 
respiram e nos devoram. (Cfr. Fernando 
Sabino).

Há uma maneira positiva de viven-
ciar as experiências de culpa, assu-
mindo a responsabilidade dos próprios 
atos, reconhecendo as fragilidades, 
tomando as providências cabíveis e, 

sobretudo, conscientizando-se dos 
próprios procedimentos e aconteci-
mentos felizes. Uma atitude que traz 
crescimento e maturidade.

Tudo muda mais ainda e é mais fa-
cilitado, quando, aqui principalmente no 
terreno do pecado, á luz da fé em Jesus 
Cristo, colocando-se consciente de um 
Deus que é amor, sentindo-se infiel a 
este amor, mas sabendo-se aceito por 
Ele e nele encontrando sempre abertas 
as portas da misericórdia. Jesus revela 
isto: conviveu com os pecadores, de-
clarou que veio para perdoar, salvar e 
buscar para o Pai as ovelhas perdidas. 
Tudo isso é retratado na cena de Pedro, 
culposo e arrependido, diante de Jesus: 

“deuS Só é ofendido por nóS, porque aGimoS contra noSSo 
próprio bem.” 

CULPABILIDADE / SOFRIMENTO

(tomaz de aquino)
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“Afasta-te de mim, Senhor, porque sou 
um pecador! “... e a resposta imediata 
de Jesus: “ Não temas, de agora em 
diante serás pescador de homens!” E 
logo adiante o constituiu chefe de seu 
grupo.

- Pense você na multidão de mãos 
estendidas, engasgadas em suas cul-
pas, arrastadas num verdadeiro rede-
moinho de angustias, pedindo socor-
ro. O Papa Francisco aponta para as 
estradas digitais congestionadas de 
humanidades feridas. O contexto so-
cial atual apela para nossa misericór-
dia... para parar com alguém, para se 
alegrar ou chorar juntos. Aponte para 

Jesus. “A cólera de Deus é somen-
te tristeza em seu amor.” (Ricoeur) 

Pe. Jésu Assis, C.SS.R.

Jovem, SeJa você também um
miSSionário redentoriSta!

Entre em contato conosco:
www.vocacionalredentorista.com.br

www.facebook.com/pastoralvocacionalredentorista
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QUARESMA, UM NOVO COMEÇO!

A LITURGIA NA VIDA

Todos os anos preparamos a Pás-
coa com o período quaresmal. Tempo 
litúrgico que vai da quarta-feira de cin-
zas até a missa de quinta-feira santa, 
ou da Ceia do Senhor, exclusive. Jejum, 
penitência, oração, escuta da palavra e 
gestos concretos. Um itinerário riquíssi-
mo para nossa caminhada de fé.

A Palavra proclamada nesses dias 
traz elementos fundamentais da vida 
cristã. Conversão interior, fraternidade, 
amor ao próximo, justiça e misericórdia 
são alguns temas evidenciados nas lei-
turas. Mergulhados na Palavra, somos 
convidados a trilhar um caminho de 
verdadeira conversão. 

A Quaresma nos favorece uma 
participação mais intensa no mistério 
pascal de Cristo, centro da fé e da vida 
do cristão. É um tempo de graça onde 

somos convidados a redescobrir a for-
ça libertadora de Jesus. Somos o novo 
povo de Deus a caminho para a Terra 
Prometida do mundo redimido por Cris-
to. A Quaresma, sinal sacramental da 
nossa conversão, torna-se momento 
de reabastecimento necessário para 
todas as estações da vida cristã. É ver-
dade que o Senhor nos dirige a todo 
o momento. Qualquer época do ano é 
tempo de Deus. No entanto a Quares-
ma constitui um período privilegiado de 
intimidade com o Senhor. É o tempo 
favorável, dia da Salvação! 

O Papa Francisco nos diz que “a 
Quaresma é um novo começo, uma 
estrada que leva a um destino seguro: 
a Páscoa de Ressurreição, a vitória de 
Cristo sobre a morte. E esse tempo não 
cessa de nos dirigir um forte convite à 
conversão: o cristão é chamado a vol-
tar para Deus ‘de todo o coração’ (Jl 
2, 12), não se contentando com uma 
vida medíocre, mas crescendo na ami-
zade do Senhor. Jesus é o amigo fiel 
que nunca nos abandona, pois, mesmo 
quando pecamos, espera paciente-
mente pelo nosso regresso a Ele e, com 
esta espera, manifesta a sua vontade 
de perdão”. 

Momento de intensificarmos nossa 
vida espiritual através do jejum, a ora-
ção e a caridade, embasados sempre 
na Palavra de Deus, que somos con-
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vidados a ouvir e meditar com maior 
assiduidade nesse tempo.

Tempo favorável para renovação. 
Que o Espírito Santo nos guie! Purifica-
dos do pecado, possamos servir plena-
mente ao Reino de Jesus. Participando 
na vitória de Cristo, testemunhamos a 
alegria da Páscoa.

Pe. Paulo Morais, C.SS.R.
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 Caros amigos devotos de São Ge-
raldo Magela, paz no Cristo Jesus!

Quantas vezes nos encontramos 
pelas vias de Curvelo… Foram muitas 
as Oitavas e Festas nas quais estive 
presente e, com alegria fraterna, en-
contrei a tantos de vocês. Hoje, exer-
cendo minha missão redentorista em 
terra um pouco mais distantes, acolho 
o convite do reitor de nossa Basílica, 
P.e Américo de Oliveira, C.Ss.R., para 
assumir esta breve coluna, tentando 
responder algumas perguntas propos-
tas por vocês. Creio que será um belo 
espaço para crescermos juntos em 
nossa vida cristã.

O tema do qual falaremos hoje é o 
jejum. A primeira coisa a levarmos em 
consideração é a de que estamos em 
caminho de santidade. Pela graça do 
Espírito Santo, em Cristo fazemos es-
trada neste mundo verso ao abraço Pa-
terno. Neste caminho, frequentemente 
se revelam nossas imperfeições. Não 

somos perfeitos e isso é um fato. A vida 
é lugar onde a pedagogia do Amor de 
Deus nos ensina a deixar nossos ego-
ísmos e injustiças para alcançar a per-
feição nesse mesmo e verdadeiro Amor 
no qual fomos gerados.

A penitência não é mera forma de 
dolorismo ou sofrimento vazio, mas são 
expressão e exercício de nossa contí-
nua conversão, ou seja, de mudança de 
vida. Toda forma de penitência visa a 
uma maior liberdade diante das coisas 
para amar mais profundamente a Deus 
e aos irmãos. É nesse contexto que 
encontramos o jejum e a abstinência. 
São diversas as formas e os momen-
tos nos quais podemos realizá-los. Por 
exemplo, temos aqueles que fazem a 
opção de cada sexta-feira, abster-se de 
carne, recordando a Paixão do Senhor. 
Outros, por sua vez, depois de uma 
profunda reflexão e exame de consci-
ência, abstêm-se de algo material ou 
de um hábito, de caráter periférico, 

JEJUM: O QUE É, COMO E PORQUE FAZÊ-LO.

APROFUNDANDO A NOSSA FÉ
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que lhes parecia essencial na vida. Te-
mos outros que escolhem um dia da 
semana para fazer jejum, seja parcial 
ou completo. Fazemos tais exercícios a 
fim de encontrarmos aquilo que é ver-
dadeiramente importante e essencial 
para a vida.

Mas existe um tipo de jejum e de 
abstinência que acontecem de modo 
muito especial no interior de um tempo 
litúrgico específico: o jejum e a absti-
nência quaresmais. A quaresma, por 
si, já é um momento propício para a 
reflexão e a mudança de vida. Diante 
do Mistério Pascal, ou seja, do Amor 
doado por nós que vence a toda morte, 
de modo geral buscamos reconhecer 
os lugares da vida que necessitam de 
verdadeira mudança e, assim, colocá-
-la em prática. O jejum e a abstinência 
entram como uma prática para ajudar 
neste processo. 

Assim, passemos às normas práti-
cas que a Igreja recomenda: na Quarta-
-feira de Cinzas e na Sexta-feira Santa, 
jejum e abstinência de carne, enquanto 
nos demais dias da Quaresma, exceto 
aos Domingos, recomenda-se alguma 
forma de jejum ou abstinência parcial 

segundo a consciência. Fazem o jejum 
aqueles que já completaram 18 anos 
até aos 59 anos. Já a abstinência, a 
partir dos 14 anos. Crianças, grávidas, 
idosos e/ou pessoas com alguma do-
ença, como necessitam de uma nutri-
ção mais rica e linear, estão dispensa-
dos, independente da idade.

Uma última coisa, muito importan-
te: fazendo jejum ou abstinência, você 
não está em competição com ninguém, 
nem mesmo com Deus, ok? Ele nos 
ama profundamente e quer nosso bem. 
Fazendo essas práticas de penitência 
você estará se preparando para viver 
mais livre e intensamente diante das 
coisas e das pessoas. Por isso, reflita 
e busque sempre compreender o senti-
do pelo qual você está realizando estes 
exercícios. Jejum, oração e caridade 
caminham juntos!

Pe. Maikel Pablo Dalbem, C.SS.R.

Ajude a fazer as próximas edições do nosso informativo!

Tem alguma dúvida sobre a nossa experiência de fé?

Envie sua pergunta para nós que o Padre Maikel Pablo responderá.

Envie sua dúvida por e-mail, carta ou pelo nosso site!

Acesse www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas 
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NOSSA GRATIDÃO!

Expressamos nossa gratidão   ao Pe. 
Edson Alves da Costa e ao Pe. Lúcio 
Marcos Bento que, respectivamente, 
exerceram os ministérios de Reitor da 
Basílica São Geraldo e Superior da Co-
munidade Redentorista, durante o qua-
driênio que se encerrou.  Agradecemos 
também ao Fr. Rodrigo Costa Silva, que 
neste período de transição para os mi-
nistérios ordenados compôs a comuni-
dade da Basílica. A esses missionários 
o nosso muito obrigado pela dedicação, 
doação e testemunho de amor a Deus 
e aos irmãos. Desejamos-lhes muitas 

“miSSão é partir, caminhar, Sair de Si.”
(d. helder câmara)

felicidades na nova missão que assu-
mem: Pe. Edson, pároco da Igreja da 
Glória,  Pe. Lúcio, vigário paroquial des-
ta mesma paróquia e Fr. Rodrigo em 
Cariacica – ES.
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Pe. Américo de Oliveira, C.SS.R.
Natural de Piedade do Rio Grande – MG
Reitor da Basílica de São Geraldo
Data de ordenação: 15/11/1997

Pe. Paulo Roberto de Morais Júnior, C.SS.R
Natural de Ipatinga – MG
Data de ordenação: 27/06/2015

Ir. Domingos de Vasconcelos, C.SS.R.
Natural de Casa Grande – MG
Data de Profissão Religiosa: 13/12/1992

ACOLHEMOS COM ALEGRIA!

Pe. Mário Ferreira Gonçalves, C.SS.R.
Naturalidade: Belo Horizonte - MG

Ordenação Presbiteral: 20/07/1947 

Pe. Jesu Ferreira de Assis, C.SS.R.
Naturalidade: Glória - atual Caranaíba - MG

Ordenação Presbiteral: 05/02/1956

Pe. Luciano Silveira Ivo, C.SS.R.
Naturalidade: Curvelo - MG

Ordenação Presbiteral: 02/07/1967

Ir. Geraldo Pereira Neves, C.SS.R.
Naturalidade: Cipotânea - MG

Profissão Religiosa: 02/08/1976

Demais membros da Comunidade Redentorista da Curvelo:
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SÃO GERALDO NO MEU CAMINHO

“São Geraldo em minha vida 
significa exemplo de amor ao 
próximo, amor à Sagrada Eu-
caristia, à humildade e à per-
severança. Aprendi a amá-lo  
admira-lo e tê-lo como meu 
protetor e intercessor  junto de 
Deus. Viva São Geraldo”!

Geralda
Juiz de Fora - MG

A vida de São Geraldo Majella 
é algo encantador.
A sua vida tem grande signifi-
cado pra minha vida pelo seu 
exemplo de determinação, 
persistência e simplicidade, 
sempre dado à oração e ao 
serviço do Reino de Deus.

Geraldo Tadeu F. de Carvalho
MLR Cel. Fabriciano

“São Geraldo, homem simples 
e do povo, fez de sua vida uma 
constante doação. Seu carinho 
pelos pobres e abandonados 
e o seu amor para com Jesus 
são para nós devotos e, de 
forma especial para mim que 
carrego comigo o seu nome, 
testemunho e força na cami-
nhada de fé. Que São Geraldo 
interceda por nós e nos ensine 
a realizar em nossas vidas a 
vontade de Deus.”

Geraldo Severino Filho
Santa Cruz de Minas - MG

Qual o significado de São 
Geraldo na sua vida?

Envie sua resposta para 

www.basilicasaogeraldo.org.br/duvidas
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Agradeço a São Geraldo por ter curado minha filha Ana Letícia de Souza Duarte de 
uma hemorragia pós cesária. 

Coloquei o livrinho da novena de São Geraldo perto dela e pedi: “ Irmão Geraldo é 
chegada a hora de mostrardes a sua santidade”... e a hemorragia foi cedendo. 

Maria Inês de Sousa Duarte 
Ipatinga / MG

Desde menina sou devota de São Geraldo. Hoje aos 31 anos, recorri a São Geraldo 
mais uma vez para realização de um sonho: a compra do meu apartamento. Após 
inúmeras tentativas de financiamento com muitos obstáculos, recorri ao meu irmão 
São Geraldo, que me atendeu, realizando mais um sonho na minha vida. Em 2018, 
no mês de dezembro, fui agraciada com a aprovação do meu financiamento e rendo 
graças a São Geraldo, que me concedeu não só essa graça, mas inúmeras outras. 
Obrigada meu querido Santo, por tantas graças recebidas de vossas mãos liberais!

Dayane Alves
Sete Lagoas
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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
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Adilson Moreira da Silva
Adonilde Ap. da Silva Ribeiro
Alaíde Rodrigues dos Santos
Alcione Alves Santos
Ana Lívia Pinto Louzada
Ana Luiza Santos Mascarenhas
Ana Paula Valadares da Silva
Angélica Ascendino
Antônio Eustáquio da Fonseca
Antônio Eustáquio de A. Cota
Antônio José dos Santos Junior
Antônio Moril de Oliveira
Bina Vita de Ávila
Carlos Roberto Firmo
Celio Cesar Barbosa
Claudineia Justino da Rocha
Dalva Dilemar A. Vendramini
Denise Aparecida dos Santos
Dilsa Pereira de Almeida
Diva de Jesus Soares
Doralice Marques de Oliveira
Dorvalino Dias Pereira
Dorvalino Lemos da Silva
Edson Pereira Borges
Edvânia Araújo Santana
Elaine Silva Duarte
Elenice de Souza Oliveira
Elison Donizete da C. Gomes
Elza Maria Ribeiro da Silva
Emerson Vargas Vieira
Eunice de Moura Matoso
Evilázia
Fabiana Mascarenhas
Fabiana Moreira Abreu
Flavio Pereira da Silva
Gabriela Soares da Silva
Genita Silvério Ribeiro
Geralda Helena da Silva
Geraldina Coutinho de Almeida
Geraldino Jose das Neves
Geraldo Magela de Almeida S.
Gilca Carneiro de Almeida
Giliarde Helvécio Gomes Dias
Gilmara Rodrigues de Menezes

Guilherme Nunes Dias
Heitor Rodrigues Santana
Helena Maria Santos Chaves
Hercy Napoleão
Iracilda Matias da Mota
Irene Santos Malheiros
Ivanilde Mendes S. Rodrigues
Jaci Fernando Viveiros
Jairo Cesar Lopes de Souza
Jane de Fatima Rodrigues Costa
Jéfferson de Freitas Rocha
João da Cruz Prates
João Damasceno Siqueira
Joao Jose Pereira dos Santos
João Jose Pereira Santos
João Rodrigues de Araújo
Jose Celestino Ribeiro
Jose Claudio Louzada
Jose Gomes
Jovito Lopes da Silva
Júlio Marcos Abo-Ganem
Karine Marcelino de Oliveira
Laurita Luzia da Cruz Costa
Lucas Araújo Barbosa
Lucia Gomes de Oliveira
Luciano Araújo Barbosa
Luciano Geraldo de Freitas
Luiza Jesuína Gonçalves
Luma Mary Andrade de Souza
Marcelo Fernandes Coelho
Marcelo Mendes de Assis
Maria América de Moura Mariz
Maria Aparecida Ribeiro da Silva
Maria Carmem Silva Santos
Maria da C. Esteves Vieira
Maria da Conceição Pereira
Maria da Consolação N. Botelho
Maria da Silva Reis
Maria das Dores Gandra Moreira
Maria de Fatima Alves Silva
Maria Diva de Oliveira Silva
Maria do Carmo Silva
Maria Geralda de Castro F.
Maria Geralda de Oliveira Silva

Maria Geralda Rabelo Schaper
Maria Helena de Carvalho Leite
Maria Hilda M. Cordeiro
Maria Iole Silva
Maria Jose Moreira Heck
Maria José Pereira Parizio
Maria José Pereira R. Silveira
Maria Lucia Ribeiro
Maria Luísa Teixeira Tavares
Maria Madalena Dutra
Maria Marcia Barbosa
Maria Raimunda Ferreira
Maria Teresinha Pedrosa
Mariane da Silva
Mariléia Menezes Silva Duarte
Marilia Matoso de Lima e Silva
Marlene das Graças G. Torres
Marly Amaral S. de Fontgaland
Matildes da Luz Siqueira
Millene Gonçalves de Castro
Nazaré Diniz Oliveira
Nilce Ferreira Pitangy Terra
Nilta Anézia Monteiro Silva
Nilza de Sá Rodrigues
Nioe Gonçalves de Souza
Onofre Vanderley Ribeiro
Patrícia Lima Oliveira
Ramon Phillipe Moreira Matos
Reinaldo Xavier Guimaraes
Rogerio Marques Teixeira
Rosa Maria
Rosa Maria Pagani
Sandra Maria de Fatima
Silvia A. Dias de Oliveira P.
Simone Moreira Rezende S.
Simone Rodrigues Barbosa
Solange Sueli Mota F. Moura
Sonia Gomes da Silva
Tadeu André dos Santos
Vicente Soares de Souza
Walter Zacarias Heitor
Wanderson Vargas
Xisto Liano da Cruz Neto

Felicitamos os aniversariantes 
do mês de março!



CONQUISTE UM AMIGO PARA SÃO GERALDO
e nos ajude a manter esta obra! Convide um amigo ou familiar para fazer parte da 

Associação dos Devotos de São Geraldo. Sua Contribuição é muito importante!
Que São Geraldo interceda a Deus por você e sua Família!

Nome: _______________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________
____________________ Cidade: _________________ Estado: __________ 
CEP: _______________ CPF: ______________ Telefone: ______________ 
E-mail: _______________________________________________________
Valor que deseja contribuir:     R$ 10,00       R$ 20,00      R$ 50,00    
     Outro valor acima de R$ 50,00 ______

BASÍLICA DE SÃO GERALDO

PRAÇA DO SANTUÁRIO, N° 60 - CURVELO/MG - CEP: 35790-000
TELEFONE: (38) 3721-7955 | E-MAIL: BASILICASAOGERALDO@HOTMAIL.COM

www.basilicasaogeraldo.org.br / basilicadesaogeraldo

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

Expediente da Basílica:
Horários de missa:

Confissões:

Secretaria e Loja

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

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


