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PALAVRA DO REITOR
Diletos devotos e amigos de São Geraldo,
uma alegria enorme em nosso coração por
celebramos a centésima primeira oitava de
São Geraldo! Nesta edição do nosso informativo, partilhamos com vocêsos textos do
Pe. Assis e do Fr. Rodrigo. Você poderá
visualizar através das fotografias o belo caminho de espiritualidade que fizemos. E se
você quiser, ainda poderá acessar nossas
mídias e terá a oportunidade de visualizar
as celebrações acontecidas.
Caminho feito com São Geraldo, mas ainda
vamos ter outra oportunidade de celebrarmos juntos. Vem aí o nosso Tríduo e Festa
de São Geraldo, que acontecerá entre os
dias 11 a 14 de outubro. Organize-se e venha visitar e celebrar nosso querido padroeiro.
Deus o abençoe sempre e não se esqueça: São Geraldo, roga a Deus por cada um
daqueles que lhe confiam seus caminhos!
Pe. Edson Alves da Costa, C.Ss.R
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“A violência é hoje um problema em todas as sociedades. Mas, a palavra do grande judeu profeta Isaias “transformar espadas em arados”
(Is2, 4), é entendida hoje em todas as nações e religiões”.
(Hans Küng)

QUAL É A ESSÊNCIA DO CRISTIANISMO?
O teólogo Hans Küng percorreu
o mundo, procurando entender as
religiões, examinando os contextos
sociais, políticos, históricos, buscando
apontar os pontos convergentes com
vistas a acenar para um futuro em que
possa renovar a paz do mundo. Desta
obra monumental quero citar para você
uma página que considero central “Qual
é a essência do Cristianismo?” Cito-a
na íntegra para não perder a densidade
e profundidade da reflexão: “Quando
nos encontramos aqui (San Salvador),
onde Oscar Romero, estando no altar,
foi morto por um tiro, disparado de um

carro, logo tomamos consciência do que
é realmente importante no cristianismo.
Poderíamos citar também o teólogo
protestante e lutador da resistência
Dietrich Bonhoeffer, ou o pastor e
defensor dos direitos civis Luther King,
ou o polonês Popiełuszko, e inúmeros
outros. O que todos possuíam em
comum: ... eram cristãos conscientes e
convictos... empenhavam-se por seus
semelhantes, sem violência. Mas, com
isso também se tornaram semelhantes
àquele, que com sua vida, paixão e
luta lhes serviu de modelo: Jesus de
Nazaré.

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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E vemos que isso nos leva se – a cristã se, na verdade, não pode
diretamente ao ponto central: O que é torná-lo (Jesus) como referência (Hans
na verdade a essência do Cristianismo? Küng - “Religiões do mundo”).
A essência do Cristianismo não é, como
Pe. Jésu Assis, C.Ss.R.
muitos pensam, alguma grande teoria,
uma visão do mundo ou um sistema de
igreja.
É pura e simplesmente este Jesus
Cristo. Cristão é todo aquele que,
em sua caminhada pessoal - e cada
pessoa tem sua própria caminhada tenta se orientar por este Jesus Cristo.
No fundo, nenhuma organização,
nenhuma instituição e também
nenhuma Igreja honestamente chamar-

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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OUVINTES E PRATICANTES DA PALAVRA
Criado à imagem e semelhança de
seu Criador (cf. Gn 1,26), o ser humano foi criado como “parceiro” de Deus,
isto é, Ele criou-nos tendo em vista um
evento dialogal. O Criador criou uma
criatura que lhe é semelhante, à qual
possa falar e que lhe possa escutar.
Desde sempre fomos criados ouvintes
da Palavra, interlocutores do Criador:
somos capazes de Deus! A revelação
cristã nos ensina que Deus é comunicação e deseja se relacionar conosco, e
que o ser humano está também aberto
ao encontro com Deus, capaz de responder-lhe livremente.
A Sagrada Escritura é uma grande
narrativa da história da salvação. Ela
é testemunha da autocomunicação
de Deus ao ser humano. Nela descobrimos um Deus que constantemente
se comunica conosco, utilizando-se de
palavras e autores humanos, convidando-nos a participar de sua intimidade

e comunhão amorosa. Esse processo
dialogal de Deus na história aconteceu
de diversos modos: “Muitas vezes e de
modos diversos falou Deus, outrora,
aos Pais pelos profetas; agora, nestes
dias que são os últimos, falou-nos por
meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e pelo qual fez
os séculos” (Hb 1,1-2). Esse Deus que
se revela também esclarece o nosso
destino, mostra-nos a finalidade para a
qual fomos criados: “Em virtude desta
revelação, Deus invisível (cfr. Cl 1,15;
1Tm 1,17), na riqueza do seu amor fala
aos homens como amigos (cfr. Ex 33,
11; Jo 15,14-15) e convive com eles
(cfr. Bar 3,38), para os convidar e admitir à comunhão com Ele” (Dei Verbum
2).
A plenitude desta autocomunicação
divina aconteceu em Jesus Cristo, a
Palavra de Deus encarnada, que entrou
no tempo e se fez história na vida dos

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955

5

seres humanos (cf. Jo 1,14). Com a encarnação do Verbo, o amor e a comunicação de Deus em palavras humanas
alcançaram sua máxima clareza e visibilidade. A vida de Jesus é a grande
boa-notícia de Deus para a humanidade, sobretudo, para os pobres e excluídos (cf. Lc 4,18-19). Esta encarnação
do enviado de Deus não se realizou
somente no momento da concepção,
mas trata-se de uma ação permanente: “A palavra se fez carne em todos os
momentos da vida de Jesus” (Comblin).
Toda pregação e ensinamento de Jesus, bem como os sinais que realizou,
são expressões desta encarnação que
acontece continuamente no mundo dos
homens. Por meio da Palavra encarnada de Deus conhecemos verdadeiramente quem Ele é: “As coisas que vos
digo não as manifesto por mim mesmo:
é o Pai que, estando em mim, realiza as
suas obras. Crede-me: Eu estou no Pai
e o Pai está em mim [...]” (Jo 14,1011).
Esta Palavra exige de nós uma resposta de fé. Jesus, a Palavra encarnada de Deus, nos coloca diante de uma
decisão a tomar: pró ou contrária à
Palavra. Não se pode permanecer indiferente à sua interpelação, pois “a
palavra de Deus é viva, eficaz e mais
afiada que uma espada de dois gumes;
penetra até a divisão da alma e do corpo, das articulações e das medulas, e
discerne os sentimentos e intenções
do coração” (Hb 4,12). Só escutamos
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e acolhemos verdadeiramente a Palavra no silêncio humilde da adoração e
na obediência da fé. Na escuta atenta
da Palavra, o cristão busca discernir a
própria existência à luz da Palavra de
Deus: “não lerá o Evangelho na história, quem não souber ler a história no
Evangelho” (Bruno Forte).
A meta da vida cristã é tornar-se
um Evangelho vivo, isto é, prolongar a
encarnação da Palavra viva saída de
Deus na história, e faremos isso cada
vez que ouvirmos a Palavra de Deus
com fé e a colocarmos em prática (cf.
Lc 8,21). Por meio da leitura atenta e
cotidiana da Palavra de Deus, o fiel alimenta a sua vida cristã e pode discernir como agir coerentemente de acordo
com a Palavra. Assim, a vida cristã será
sempre uma carta de Cristo para os
homens de hoje, “escrita não com tinta,
mas com o Espírito do Deus vivo, não
em tábuas de pedra, mas em tábuas de
carne, nos corações (2 Cor 3,3).

Fráter Rodrigo Costa, C.Ss.R

ACONTECEU NA BASÍLICA:

OITAVA DE SÃO GERALDO 2018
Tema: “Cristãos Leigos e Leigas, sujeitos na ‘igreja em saída’, a serviço do Reino”
Sal da Terra e Luz do Mundo

Neste ano celebramos a centésima primeira edição da Oitava de São Geraldo.
Festa que atraiu milhares de fiéis vindos de todas as partes de Minas e de diversos estados brasileiros. A edição deste ano completou seus 101 anos de realização.
Muitas romarias e famílias vieram participar conosco deste grande momento de fé
e devoção. Aqueles que não puderam comparacer, nos acompanharam através da
fanpage da Basílica de São Geraldo (@BasilicaDeSaoGeraldo) e das rádios: Rádio
Comunitária - 87,9 FM - Curvelo e Rádio Educadora FM 107.1 - Coronel Fabriciano.

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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ACONTECEU NA BASÍLICA:

2° ENCONTRO DO PROJETO
DESPERTAR JOVEM
O 2° Encontro do Projeto Despertar
Jovem com o tema “Acolher para ouvir” aconteceu no dia 04/08 a partir das
14:30h no salão da Basílica. Contamos
com a presença de 25 jovens e ainda 6
religiosas e o Pe. Edson, coordenador da
CRB. O motivo do encontro foi trabalhar
com os jovens a dinâmica do saber acolher. Participação positiva e já nos preparamos para o próximo que acontecerá no
dia 1 de setembro na capela do ISA.
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GRAÇAS ALCANÇADAS

Ó GLORIOSO
SÃO GERALDO,
INTERCEDEI A
DEUS POR NÓS!

Em Julho de 2015, descobri minha segunda gestação. Desde então fiquei
muito feliz e agraciada por Deus.
Em 04/09/2015, ao fazer o exame de ultrasom com Translucência nucal,
foram detectadas alterações na minha bebê. A medição da tranlucência nucal
estava alterada e o osso nasal estava ausente. Segundo o médico, esses indícios
sugeriam síndromes cromossômicas, onde minha filha poderia nascer, ou morrer
durante a gestação ou após o parto. Foi um momento de extrema dor e desespero.
Sabendo que São Geraldo era o protetor das grávidas, fui até a Basílica em
Curvelo no dia 06/09/15 e entreguei a minha gestação e a vida de minha filha
nas mãos de São Geraldo para que ele intercedesse por nós.
Em 21/09/15, muito apreensiva, devido aos riscos de aborto, fiz a punção na
barriga para biopsia vilo corial. Após mais de 20 dias, recebi o resultado descartando qualquer alteração cromossômica na minha bebê. Fiquei aliviada, mas com
medo que minha filha nascesse com alguma outra doença.
Em 23/11/15, aos 5 meses de gravidez, após consulta com ginecologista foi
detectado risco de parto prematuro devido à dilatação precoce do colo
uterino (2 cm). Fui afastada do trabalho e impedida de fazer atividades
www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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simples do dia a dia, inclusive não podia carregar o meu filho de 2 anos. Precisei
manter repouso absoluto para evitar o parto prematuro. Foram 93 dias deitada...
dias de angustias, choro, exames alterados, oração, perseverança e muita fé.
No dia 24/02/16 minha filha nasceu linda, saudável e perfeita com 38 semanas de gestação.
Hoje compreendo que todo sofrimento foi retribuído pela vinda da minha filha
Beatriz que trouxe muita felicidade na minha vida.
É com imensa satisfação, alegria no coração e muita gratidão que agradeço
a intercessão de São Geraldo junto ao Nosso Senhor Jesus Cristo pela graça
alcançada.
Mãe: Kiene Padilha de Ávila Leal
Filha: Beatriz de Ávila Berudi
Belo Horizonte – 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 nos envie uma carta para o seguinte endereço:
Basílica de São Geraldo, Praça do Santuário no60 - CEP 35790-000 Curvelo-MG

Expediente da Basílica:
Horários de missa:
Segunda-feira: 07h, 15h e 19h Missa e novena perpétua em honta a São Geraldo
Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira e sábado: 07h, e 19h
Domingo: 07h, 09h, 11h e 19h
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
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(38) 3721-7955
basilicasaogeraldo@hotmail.com

riantes
Felicitamos os aniversa
do mês de agosto!
Alexsandro do Nascimento Fonseca José Olavo Ferreira
Amélia Gonçalves Santos
Josimar Martins da Silva
Andreia Aparecida dos Santos Felix
Juliana Barbosa Silva Santos
Anizia Barbosa Duarte
Katia Gisele Monteiro Falcão
Antonio Carlos Soares da Silva
Laurindo Rodrigues de Souza
Antonio Diniz Pedras
Lina Pereira Rodrigues
Carina Moreira Dias
Luciana Cristina de Almeida
Carlos dos Santos Nogueira
Lucimar Maria Gomes
Carmelita Verissimo Pereira
Luiza Lucia de Alcantara - Lucy
Celsita Mary Alves
Madalena Mendes da Silva
Dasio Bueno de Sales
Marcia de Melo Afonso
Deborah Nunes de Sá Silva
Margarida Cerqueira Alves
Diego Ferreira da Silva
Maria Alece Sena Simoes
Dinah Medina de Oliveira
Maria Alves da Conceição
Elias Maboub Junior
Maria Bernadete Ribeiro Duarte
Esmeralda Pinto Soares
Maria Ceci de Souza Gomes
Eudoxia Vitor da Silva Gonçalves Torres Maria Conceição Fernandes
Fabiana Cristina dos Reis
Maria da Conceição de Almeida
Geni Gonzaga Simões
Maria da Conceição Diniz
Geralda Rosangela Lopes da Silva
Maria de Jesus Caetano Silva
Geraldo Cambraia da Silva Filho
Maria de Lourdes Diniz Pinto
Geraldo Carlos Cesar Ireno
Maria de Lourdes Pinto Amorim
Geraldo dos Reis
Maria Do Carmo Fonseca
Geraldo Magela Cordeiro de Oliveira Maria Do Carmo Pereira Ferndandes
Geraldo Magela da Silva
Maria Izabel Almeida
Geraldo Magela Ribeiro Alves
Maria Jose Aguilar Santos
Geraldo Ramos de Almeida
Maria José Regino de Souza Neves
Geraldo Vandir Teixeira de Lima
Maria Jose Soares de Oliveira
Helena da Silva Gualberto
Maria Lucia Rodrigues Barbosa
Helena Fernandes de Souza
Maria Natividade Alves
Helenice Jeanete Rodrigues Alves
Maria Natividade Gomes Soares
Hilário Dias Cordeiro
Maria Raimunda Diniz
Irene da Silva Costa
Maria Reginalda da Silva
Irene Guimaraes de Souza
Maria Renilda Silva Lacerda
Irene Lucia da Costa
Maria Stela da Rocha
Izaira Barbosa Santos
Maria Terezinha de Souza
Joane Marques Rodrigues Araujo
Marilda de Jesus Barbosa Condé
Joao Paulo Lima Oliveira Diniz
Marina Alves de Oliveira
Joao Pedro Fernandes Pinheiro
Marina Leite Ferreira
Joao Pereira da Silva
Marina Nogueira Duarte
Jose de Jesus de Souza
Marlene Candida Ribeiro

Marlene Costa de Souza
Marlene Mendes Pereira
Marli Maria Marinho da Costa
Marta Maria Teixeira
Mercia Maria Rezende de Souza
Nadir Ribeiro dos Santos
Nathalia de Carvalho Lopes
Nilza Pereira dos Santos
Omar de Avila Bueno
Rafael Ribeiro de Lima
Rafaela Carvalho da Glória
Rildo Antônio Silva
Rita de Cassia Alves Fonseca
Rosalina Moreira
Rubertino Pereira de Jesus
Sebastiao dos Reis Magalhães
Sergio Andre de Carvalho Rocha
Sheslene Beatriz Machado D. Matoso
Silenes Aparecida da Rocha Dias
Silvana Pereira Gomes Caldeira
Silvio Barbosa
Tereza Rodrigues dos Santos
Terezinha Aziz Alexandre Santana
Terezinha Gonçalves
Thais Senna
Valdeci Alves dos Santos
Valeria Barbosa Santos
Vania Cleuza Soares
Vilma Maria Marques Pereira
Wagner Elisio de Souza
Waldemar José Espindola
Wellington Alves Fonseca
Zelia Benicio Leite

www.basilicasaogeraldo.org.br / facebook/BasilicaSaoGeraldo/ (38) 3721-7955
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