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Novena Perpétua 
em honra a São 
Geraldo Majela
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Oração Inicial 

Ó São Geraldo, reunidos em nome de Cris-
to, pedimos a vossa intercessão por toda 
a Igreja, por todos os homens e mulhe-

res, como também por nós mesmos e nossas fa-
mílias. Intercedei por nós para que sejamos dó-
ceis aos apelos da graça de Deus em nossa vida, 
para que acolhamos a santa vontade de Deus, 
para que sejamos discípulos do seu Filho Jesus 
Cristo, construindo no mundo o Reino que ele 
inaugurou. Alcançai-nos as graças de que neces-
sitamos para viver bem a nossa vida, com amor, 
saúde, paz e alegria.
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Primeiro dia
São Geraldo e a alegria de 

crer e confiar em Deus

Reflexão
Cel: São Geraldo nos ensina a alegria de crer em Deus, confiando a Ele 
nossos projetos.
Ass.: Desde menino, Geraldo passou por muitas dificuldades em sua 
vida. Nasceu pobre, numa família necessitada e carente. Escolheu ser 
pobre por toda a vida, porque desde pequeno fez de Cristo a única ri-
queza de seu coração. O vazio material criou o espaço interior para uma 
profunda experiência de Deus. E ele a viveu na alegria e na confiança.

Cel.: O amor de Deus enchia seu coração de felicidade e contentamento. 
Deus realizava seus anseios mais profundos.
Ass.: O segredo da alegria de Geraldo está na esperança, que lhe per-
mitiu caminhar com profunda serenidade, mesmo nas situações mais 
difíceis. O Deus no qual pôs toda a sua confiança não é um Deus que 
aliena dos problemas da vida, mas um Deus que se encarna na história 
para fecundá-la e levá-la à sua plena realização.

Cel.: Geraldo não foge das responsabilidades da vida, mas as enfrenta de 
maneira convicta e generosa, sabendo que pode contar com a presença do 
amor de Cristo e o sustento do Espírito.
Ass.: A confiança na providente presença de Deus ilumina o caminho 
de Geraldo. Sua alegria vem de sua entrega incondicional a Jesus Cris-
to na pessoa do irmão. É a lógica do Evangelho, quando nos centra-
mos em nós mesmos, ficamos tristes e infelizes, perdemos a esperança. 
Quando nos centramos em Jesus e seu Reino, sentimo-nos alegres e 
felizes. A fonte da alegria de Geraldo é a sua confiança total em Deus: 
nas facilidades e nas dificuldades.
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Intercessão
Cel.: Ó Deus, fostes a fonte da alegria de São Geraldo.
Ass.: Ajudai-nos a por em vós nossa esperança.
Cel.: Ó Deus, em Vós São Geraldo encontrou o sentido da sua vida.
Ass.: Ajudai-nos a crescer em nossa fé.
Cel.: Ó Deus, destes a São Geraldo um confiança inabalável na vossa pro-
vidência.
Ass.: Ajudai-nos a não desanimar nas horas de sofrimento.

 

Rezemos
Deus nosso Pai, destes a São Geraldo uma confiança inabalável no vosso 

amor paterno. Por isto, no meio de todos os seus sofrimentos, ele foi fe-
liz, porque se sentia sustentado pela vossa presença. Que possamos entregar 
nossa vida a Vós, porque é na vossa vontade que se encontra a verdadei-
ra felicidade. Que saibamos enfrentar alegremente, sustentados por vossa 
presença, nossas dificuldades cotidianas, como fez São Geraldo. Por Nosso 
Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Segundo dia
São Geraldo e a vontade do Pai

Reflexão
Cel.: Jesus disse que não veio fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele 
anuncia não o seu Reino, mas o Reino do Pai. Ele é o mediador da salvação 
que Deus dá à humanidade. Não escolheu a cruz, mas aceitou-a para a sal-
vação da humanidade. Aprendeu a obediência pela entrega sacrificada (Hb 
5, 8; 10, 10). A história de Jesus é marcada pela obediência ao Pai.
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Ass.: Geraldo centrou sua vida em Cristo e no Reino de Deus. Por isto 
não se preocupava com suas próprias necessidades, mas estava à dis-
posição de todos. Seu dia a dia era marcado por esta busca: o que Deus 
quer de mim aqui e agora? Como realizar hoje o Reino? Procurava 
os trabalhos que mais o aproximavam de Cristo. Seus ardente desejo 
desejo de fazer a vontade do Pai o tornava disponível para assumir 
qualquer trabalho, sobretudo os mais difíceis.

Cel.: O que era difícil para os outros, era fácil para Geraldo, porque só 
queria agradar a Deus. Um de seus propósitos revela seu amor à vontade 
de Deus. Dizia ele: “Alguns se empenham em fazer isto ou aquilo; minha 
única preocupação é fazer a vontade de Deus”. Geraldo não buscou gló-
rias e posições. Seu único objetivo era a vontade de Deus.
Ass.: Muitos hoje se enganam quando pensam que Deus quer o que 
eles querem. Tantos querem que Deus realize as suas vontades, mas 
não estão dispostos a realizar a vontade de Deus. A oração pode ser 
também tentativa de subornar Deus egoisticamente.

Cel.: A verdadeira oração é aquela que nos muda, que nos transforma. 
Podemos pedir todas as graças de que necessitamos, mas a graça das gra-
ças é a conformidade com o Evangelho, pois esta é a vontade de Deus 
para nós. Uma vontade muito simples, que podemos realizar no nosso 
dia a dia.
Ass.: Jesus não espera de nos coisas extraordinárias. Espera apenas que 
vivamos nossa vida de acordo com sua proposta, com seu Evangelho, 
assim como fez Geraldo. Podemos pedir o que quisermos a Deus, mas 
o importante é a gente se abandonar à sua vontade amorosa, porque 
ele só deseja o nosso bem. No final das contas, o mais importante é a 
nossa entrega confiante a Deus, que tanto nos ama.

Intercessão
Cel.: São Geraldo, construtor do Reino de Deus.
Ass.: Ajudai-nos a realizar o plano de Deus em nossa vida.
Cel.: São Geraldo, amante da vontade de Deus.
Ass.: Ajudai-nos a descobrir qual é a vontade de Deus para nós.
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Cel.: São Geraldo, nosso intercessor.
Ass.: Intercedei para que acolhamos a vontade de Deus.

Rezemos
Deus nosso Pai, São Geraldo nos mostra que seu projeto de amor para 

nós é muito melhor do que ousamos imaginar. Olhai para as nossas 
necessidades, mas ajudai-nos a nos entregar totalmente a Vós, acolhendo 
vossa vontade para nós e nossos irmãos. Nós apresentamos humildemente 
o que queremos de vós, mas também abraçamos o que quereis de nós. Que 
saibamos nos ocupar não só de nossos interesses, mas também dos vossos, a 
exemplo de São Geraldo. Por Cristo, Nosso Senhor, na unidade do Espírito 
Santo. Amém!

Terceiro dia
São Geraldo e seu 

trabalho incansável

Reflexão
Cel: Quando pensamos na vida de Geraldo, o imaginamos em contem-
plação estática, alheio ao esforço de ganhar a vida. Como se Deus o sus-
tentasse materialmente uma vez que vivia em profunda comunhão espiri-
tual com Ele. Nada disso. Órfão aos 12 anos, teve que aprender a trabalhar 
para ajudar no sustento da família. Depois da morte do pai, torna-se o 
homem da casa.
Ass.: Suas mãozinhas de menino serão obrigadas a segurar a agu-
lha, a régua e a tesoura para continuar a profissão do pai. Será 
alfaiate, como queria a pobre mãe. Sofreu no ofício de aprendiz 
de alfaiate.
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Cel.: Foi difícil a vida de Geraldo. Muito semelhante à vida de muitos 
irmãos nossos. Obrigado a ganhar a vida, assume uma profissão simples 
e humilde, a de alfaiate, e sofre todas as humilhações possíveis. Mas ele 
não perde  a dignidade. Não se revolta com Deus. Aceita tudo por Jesus 
Cristo. Perdoa os que o ofendem.
Ass.: Geraldo não teve condições de protestar contra a injustiça do 
mundo. As coisas naquele tempo eram difíceis. Como hoje, os pobres 
e humilhados não tinham mesmo voz  e vez. Não podiam lutar por 
salários mais justos. Geraldo ganha somente o suficiente para seu sus-
tento e o sustento de sua família.

Cel.: Mas a vida de Geraldo é um protesto silencioso. Vive uma profunda 
solidariedade com os pobres e os que sofrem, porque também ele é um 
sofredor. Ao acolher ser irmão redentorista, escolheu a pobreza e os po-
bres. Quis estar a serviço dos pobres, viver do jeito deles, estar com eles, 
ajudá-los em suas necessidades. Foi um verdadeiro “bom samaritano”.
Ass.: Geraldo atendia às necessidades dos pobres de modo muito ge-
neroso. Seu primeiro objetivo, como redentorista, era levar a salvação 
de Cristo a todos, a Copiosa Redenção. Mas o anúncio da salvação tem 
um conteúdo preciso: “Proclamar aos prisioneiros a libertação e aos 
cegos a recuperação da vista”. E ainda: “Devolver a liberdade aos opri-
midos” (Lc 4, 18). Assim viveu Geraldo, pobre com os pobres, humilde 
com os humildes, simples com os simples, longe dos palácios e do po-
der. Sua Vida como a de Jesus, foi serviço aos mais necessitados.

Intercessão
Cel.: Deus Pai, que enviaste vosso Filho Jesus para anunciar a Boa Nova 
da salvação.
Ass.: Fazei-nos compreender como realizá-la no mundo de hoje.
Cel.: Jesus, que nos ensinastes como realizar o Reino em nossa vida.
Ass.: Que vos sigamos a exemplo de São Geraldo.
Cel.: Espírito Santo, que mantém viva em nossa vida a chama do amor.
Ass.: Que amemos como Jesus amou e que o sigamos a exemplo de São 
Geraldo.
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Rezemos
Deus nosso Pai, São Geraldo foi um trabalhador e anunciador do vosso 

Reino. Como cristão e religioso, escolheu a pobreza e os pobres, exata-
mente como vosso filho. Que façamos do nosso trabalho um lugar de santi-
ficação pessoal. E que não nos esqueçamos daqueles que sofrem. Saibamos 
construir o vosso Reino na solidariedade com todos. E que nossos sofrimen-
tos abram o nosso coração para vossa bondade e misericórdia. Por Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Quarto dia
São Geraldo e a Eucaristia

Reflexão
Cel.: A Eucaristia é o centro da vida do cristão. O pão consagrado é Jesus 
Ressuscitado no meio de nós, atualizando o sacrifício de sua paixão para 
a nossa redenção. O cristão se alimenta do pão da vida que é Cristo na 
Eucaristia para configurar sua vida com a dele.
Ass.: Geraldo sempre amou Jesus eucarístico e o recebeu com a idade 
de 10 anos, Decidiu comungar frequentemente e, muitas vezes, ao re-
ceber a Comunhão, vivia experiências maravilhosas, tamanha era sua 
paixão por Jesus.

Cel.: Geraldo costumava passar horas aos pés de Jesus sacramentado. Ele 
entendia a profundidade deste sacramento e se nutria dele. É no encontro 
com Jesus na Eucaristia que Geraldo se alimentava do pão espiritual, que o 
fortalecia interiormente e o confirmava no seu caminho de amor aos irmão.
Ass.: Geraldo comungou Cristo na Eucaristia, sacramento do amor. 
Cristo convidava Geraldo a um intimidade com Ele. A comunhão fre-
quente transformou a vida de Geraldo e o configurou mais e mais a 
Cristo.
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Cel.: Ao receber o Cristo que se dá, Geraldo fez da sua vida uma “eucaris-
tia”, oferecendo sua vida ao Pai no serviço aos irmãos.
Ass.: O risco hoje é comungarmos só por superstição, por hábito ou cos-
tume. É uma comunhão só para as próprias necessidades, um egoísmo 
eucarístico. A vida de Geraldo nos ensina que a Comunhão nos trans-
forma em Cristo para que transformemos o mundo em Reino de Deus, 
onde há justiça, paz, fraternidade. É a consequência da Eucaristia. 

Intercessão
Cel.: Ó São Geraldo, amante da Eucaristia.
Ass.: Ajudai-nos a compreender a importância deste sacramento para 
nossa vida.
Cel.: Ó São Geraldo, devoto de Jesus na Eucaristia.
Ass.: Intercedei para que amemos Jesus neste sacramento.
Cel.: Ó São Geraldo, fiel servidor do Evangelho.
Ass.: Fazei que a Eucaristia nos transforme em evangelizadores.

Rezemos
Deus nosso Pai, aprendemos de São Geraldo a amar a Eucaristia. Ela 

nos ensina a amar Cristo nos irmãos. Que, pela nossa participação na 
Eucaristia, o nosso coração seja transformado, se encha de caridade e bene-
volência, para que amemos os nossos irmãos como seu Filho mesmo nos en-
sinou. Por Jesus Cristo Nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Quinto dia

São Geraldo e o Cristo Crucificado

Reflexão
Cel.: Por que será que os santos se sentem tão atraídos pela cruz de Cris-
to? Por que se centram na paixão? Talvez porque na cruz seu amor se 
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revele de maneira mais total e absoluta. Um amor que chega ao ponto de 
dar a vida, assumindo uma morte trágica e dolorosa, não pode nos deixa 
indiferentes. Geraldo se sente atraído pelo mistério do amor que aceita 
passar pela cruz. A vida cristã não é senão resposta a este amor.
Ass.: É neste espírito que Geraldo se identifica com o Crucificado. O 
amor o atrai. Quer sofrer por quem sofreu por ele. Quer retribuir com 
a mesma moeda. Quer unir-se a Cristo que sofre. Por isto, faz renún-
cias, sacrifícios, penitências. É a forma que encontrou na sua época 
para expressar seu amor a Cristo.

Cel.: Geraldo só queria identificar-se com Jesus. E o mais duro é aceitar a 
cruz quando ela vem pelas mãos duras dos homens. O mais bonito em Ge-
raldo é sua acolhida dos sofrimentos cotidianos presentes na vida de todos 
nós . Geraldo acolhe os sofrimentos como vindos “das mãos de Deus”.
Ass.: Nós podemos aceitar os sofrimentos da vida e permitir que Deus 
os use para nossa transformação. É bem verdade que Deus não os quer, 
mas também é verdade que não é possível evitá-los. O mais importante 
não é “porque” sofremos, e sim “como” sofremos. Geraldo sofreu asse-
melhando sua vida  à vida de Cristo.

Cel.: Geraldo carregava não só seus sofrimentos, mas também os sofri-
mentos, daqueles que  encontrava em suas andanças, daqueles que ele 
converteu ao longo de sua vida.
Ass.: Sofria a paixão de Cristo pela salvação do mundo. Solidariza-se com 
os homens até no sofrimento. “Completou na sua carne o que faltou ao 
sofrimento de Cristo”, pela salvação da humanidade. Carregou as dores 
dos outros. Sofreu pelos pecadores ajudando-os a carregar suas dores.

Intercessão
Cel.: Jesus, que aceitou sofrer por amor à humanidade.
Ass.: Ajudai-nos a descobrir a dimensão libertadora do nosso sofri-
mento.
Cel.: Jesus, que vos solidarizastes com as dores do mundo.
Ass.: Fazei-nos solidários com os que sofrem.
Cel.: Jesus, que suportastes o sofrimento injusto.
Ass.: Não nos deixei desesperar quando sofremos.
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Rezemos
Senhor Jesus, quando nos abrimos à vossa graça, o sofrimento nos purifi-

ca e nos revela o essencial. Nossa transformação vem de nossa abertura à 
vossa vontade quando sofremos. Nossa fragilidade cria o espaço para vossa 
ação. Nossa povo anda sofrido e muita gente tem que enfrentar “duros ine-
vitáveis”. A vida de São Geraldo nos ajuda a entender o sofrimento como 
configuração a Vós. Que vossa graça nos ensine a sofrer e a nos solidarizar 
com quem sofre mais que nós. É o que vos pedimos, por intercessão de São 
Geraldo. Amém!

Sexto dia
São Geraldo e o 

anúncio do Reino de Deus

Reflexão
Cel.: O resumo do conteúdo  da pregação de Jesus está nesta palavra: 
“Reino de Deus”. Jesus anuncia o Reino com palavras e obras. Ele  é o 
mediador do plano de salvação de Deus. O reino é o mundo do jeito que 
Deus o sonha, do jeito que Deus o quer.
Ass.: O reino é a comunhão dos homens entre si e de todos os homens 
com Deus. Esta é a proposta de Jesus. Ao reconciliar na cruz a humani-
dade com Deus, ao perdoar os nossos pecados, Jesus torna este sonho 
possível.

Cel.: Evangelizar é levar a boa nova de Jesus. É dizer aos homens que são 
profundamente amados por Deus, que Deus tem para eles um projeto. 
O cristão, como batizado, tem essa missão: viver o Reino e anunciá-lo a 
todos. Nesse sentido, todo cristão é um missionário. Na Igreja de Jesus, 
todo batizado é missionário.
Ass.: Geraldo compreendeu muito bem a dimensão missionária do Evan-
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gelho. Entrou para a vida religiosa para ser missionário. Visitava os doen-
tes, ajudava nas missões. Sua vida era toda ela dedicação aos outros.

Cel.: Por onde ele passava, deixava uma marca que não era sua, deixava 
a marca de Cristo. Trabalhou pela conversão dos pecadores. Privilegiou 
os pobres, marginalizados e abandonados. O sucesso do trabalho missio-
nário de Geraldo está na sua própria vida. Ele se deixou transformar por 
Jesus, o missionário do pai, que veio para converter o mundo, e se deixou 
mover pelo Espírito Santo, que anima a palavra e a ação do missionário.
Ass.: Quando alguém se deixa transformar pelo mistério do Cristo, 
produz muitos frutos. Qual o segredo de Geraldo? Não era grande 
orador, não fazia sermões e grandes pregações. O segredo de Geraldo 
é a vida de Deus nele. Geraldo é “memória viva do Cristo”, que evange-
liza com a força e a luz do Espírito Santo. 

Intercessão
Cel.: Deus Pai, que enviastes vosso Filho Jesus como primeiro missioná-
rio do Reino.
Ass.: Dai-nos a coragem de assumi-lo com entusiasmo.
Cel.: Jesus, que viestes para inaugurar o Reinos de Deus e nos conduzir 
ao Pai.
Ass.: Fazei de nós uma só família reunida na fraternidade.
Cel.: Espírito Santo, dom primeiro do Ressuscitado.
Ass.: Configurai nossa vida à vida de Cristo, para que nosso viver seja 
memória de seu Evangelho.

Rezemos
Senhor Deus e Pai, São Geraldo nos ensina que para ser missionário é 

necessário sair em missão, mas o mais importante é viver o Evangelho 
e dar testemunho de Cristo. Ele nos ensina que deixar-se transformar por 
Cristo é a primeira exigência  para ser um bom missionário, porque assim 
o missionário vai anunciar o que ele próprio experimentou. Por intercessão 
de São Geraldo, nós Vos pedimos: ajudai-nos a redescobrir o fundamento 
da nossa vocação missionária, que é nossa adesão interior a Cristo e a seu 
Reino. Amém!
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Sétimo dia
São Geraldo e a reconciliação 

com a vida e com Deus

Reflexão
Cel.: Avida de Geraldo foi sofrida, como a de todos nós e muito mais do 
que  a de muitos de nós. Geraldo sofreu privações durante sua infância 
e incompreensões durante toda a sua vida. Foi caluniado, desacreditado, 
abandonado. Mas nada disso abatia o ânimo de Geraldo. Estava sempre 
feliz e contente. De onde vinha esta força de Geraldo?
Ass.: Seu segredo foi sua disposição interior de perdoar. Geraldo não 
se vingou, deu a outra face, como manda o Evangelho. Sua capacida-
de de perdoar  manteve reconciliado com a vida e os acontecimentos, 
manteve-o reconciliado com Deus até as profundezas de seu ser. Sua 
capacidade de perdoar irrestritamente o ajudou a estar sempre em paz 
e de bem com a vida. Geraldo não guardava rancor.

Cel.: Geraldo acolheu a vida tal qual ela é  e aproveitou de todos os acon-
tecimentos para crescer no seu caminho de maturidade espiritual.
Ass.: Geraldo foi realista. Sempre soube que a vida não é um mar de 
rosas. Entendeu que todos atravessam sofrimentos e decepções. Mas 
seu olhar sobre as adversidades da vida estava alicerçado na sua pro-
funda fé em Deus. Viu o sofrimento a partir da fé e aproveitou para 
crescer, amadurecer, confiar ainda mais.

Cel.: Geraldo acreditava na força curativa do perdão. Sabia que o cristão 
pode estar alegre e feliz, mesmo passando por sofrimentos. Tudo depen-
de do modo de lidar com os acontecimentos. Jesus ensina a enfrentar os 
sofrimentos sem perder a paz e a alegria.
Ass.: Quem vive a vida a partir de Deus, transforma os acontecimentos 
negativos em positivos e tira lições de tudo. Quem perdoa, vive recon-
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ciliado. A reconciliação não é um ato isolado, que pode nos acontecer 
de vez em quando, ela é uma atitude interior que transforma toda nos-
sa vida, assim como transformou a vida de Geraldo.

Intercessão
Cel.: São Geraldo, que soube enfrentar os sofrimentos.
Ass.: Intercedei por nós, para que não desistamos por causa de nossas 
dificuldades cotidianas.
Cel.: São Geraldo, que vivia reconciliado com todos.
Ass.: Alcançai-nos a graça de perdoar os nossos inimigos.
Cel.: São Geraldo, construtor da paz.
Ass.: Ajudai-nos a vencer o ódio em nós mesmos e nos outros.

Rezemos
Ó Deus, de vosso servo São Geraldo aprendamos o amor sem medidas, ca-

paz de perdoar até os inimigos. Que sejamos instrumentos da paz, do 
amor, da fraternidades. Que Vivamos bem com todos, sem jamais nos deixar 
levar por sentimentos de vingança contra o nosso próximo. Escutai a oração 
de vosso servo São Geraldo por nós, que sigamos o seu exemplo. Isso vos pedi-
mos por vosso Filho Jesus Cristo na unidade do Espírito Santo. Amém!

Oitavo dia
São Geraldo e o amor de Maria

Reflexão
Cel.: Para Geraldo, Maria é símbolo da ternura de Deus para com a hu-
manidade. Escolhida para ser a mãe de Jesus, Maria acolhe com todo seu 
ser a proposta de Deus, que muda os rumos de sua vida. Ela é a síntese de 
tudo o que somos chamados a ser.
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Ass.: Assim como Maria acolheu a graça, somos chamados a acolher 
uma graça que transforma todo o nosso  ser. É o caminho que devemos 
seguir: abertura total de nosso ser a Deus.

Cel.: Geraldo foi devoto de Maria. Amou muito a Maria. Contou muito 
com a intercessão da mãe de Deus para viver a sua vida. Seguiu seu exem-
plo de abertura total à graça de Deus.
Ass.: Maria era um dos amores de Geraldo: sua advogada, a princesa 
de seu castelo, o reflexo mais perfeito da beleza de Deus. Geraldo sem-
pre foi um apaixonado por Nossa Senhora.

Cel.: Mas a paixão por maria não o distancia do Evangelho. Ao contrário, 
Maria o ajudava a viver sua opção por Jesus de maneira radical. Assim 
como Maria, Geraldo sempre quis ser transparente à graça e acolhê-la 
com todo o seu ser.
Ass.: Geraldo se entregou totalmente a deus. Maria o ajudou em seu iti-
nerário rumo a Deus.  Ela acolheu em seu seio o Filho de Deus. Ela foi a 
primeira seguidora de Jesus e a primeira cristã. Ela acompanhou Geraldo 
e o ajudou a ser só de Deus, vivendo o Evangelho da boa nova do Reino.

Intercessão
Cel.: Maria, mãe de Deus e nossa mãe.
Ass.: Ajudai-nos a conhecer e amar o vosso Filho Jesus
Cel.: Maria, estrela da evangelização.
Ass.: Ajudai-nos a revelar ao mundo o rosto misericordioso de vosso Filho.
Cel.: Maria, primeira discípula.
Ass.: Ajudai-nos a seguir vosso Filho, como São Geraldo, amando os 
pobres e abandonados.

Rezemos
Deus e Pai, ajudai-nos a amar Maria, que tanto vos amou e serviu. Ela, 

que soube acompanhar São Geraldo em toda a sua vida de fidelidade 
a Vós, também nos acompanhe e ampare e nos alcance a graça da verda-
deira conversão. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do 
Espírito Santo. Amém!
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Nono dia
São Geraldo e a oração

Reflexão
Cel.: A oração é, para Geraldo, uma forma de cultivar a intimidade com 
Deus. Ele passa horas em oração, imerso no mistério de Cristo. A oração 
o fortalece interiormente para a prática do amor e da misericórdia.
Ass.: A oração garante nossa relação com Deus, ela nos permite ver a 
vida com os olhos da fé. Sem a oração, a vida cristã perde seu sentido e 
cai num materialismo vazio.

Cel.: Geraldo aconselhava a oração a seus amigos. A oração que ele en-
sinava era da entrega da própria vida a Deus. Não se trata de rezar para 
obrigar Deus a realizar os nossos desejos ou par reduzí-lo às nossas ne-
cessidades egoístas.
Ass.: Orar é aceitar a vontade de Deus. A oração é uma relação de ami-
zade e confiança. Nela nos entregamos a Deus para que disponha de 
nossa vida. É um caminho seguro para resolver as questões que nos 
afligem.

Cel.: Deus pode atender nossas orações. Mas, com Geraldo, aprendemos 
que é preciso abertura às surpresas de Deus, pois o que ele quer para nós é 
maior do que aquilo o que pedimos. Geraldo nos ensina a pedir as graças 
de que necessitamos, mas também a oferecer a nossa vida, gratuitamente.
Ass.: Com Geraldo aprendemos o verdadeiro sentido da oração ela é 
comunhão com Deus e com Cristo. Ela nos une a Deus e aos irmãos. 
Ela nos transforma interiormente. eis a maior graça da oração. 

Intercessão
Cel.: Senhor, Deus e Pai.
Ass.: Lembrai-vos de nossas necessidades e atendeis nossos pedidos.
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Cel.: Jesus, Filho de Deus e nosso irmão.
Ass.: Ajudai-nos a acolher a vontade de Deus na nossa oração.
Cel.: Espírito Santo de amor
Ass.: Ensinai-nos a orar como convém.

Rezemos
Senhor, Deus e Pai, com Geraldo aprendemos a orar como convém, entre-

gando nossa vida a Vós que bem conheceis as nossas necessidades. Sabeis 
o que é melhor para nós. Ajudai-nos, com vossa graça, para que nossa vida 
seja plena. Ajudai-nos a orar a vossa vontade para o aqui e agora da nossa 
vida. Por Jesus Cristo Vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém!

Bênção dos enfermos
Cel.: Senhor, que assumistes as nossas enfermidades e suportastes as nos-
sas dores.
Ass.: Tende piedade de nós!

Cel.: Senhor, que tendo pena da multidão, vivestes nossa vida fazendo o 
bem, cuidando dos enfermos e amando a todos os homens. 
Ass.: Tende piedade de nós!

Cel.: Senhor, que mandastes vossos apóstolos impor as mãos sobre os 
doentes.
Ass.: Tende piedade de nós!

Cel.: (estendendo as mãos sobre os fiéis):
O Senhor vos abençoe e vos guarde! O Senhor vos mostre a sua facee vos 
conceda a sua graça! O Senhor volva o seu rosto para vós e vos dê a paz! 
(Nm 6,25-26).
Ass.: Amém.
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