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Amado Senhor Jesus, Cristo Operário de Deus Pai, revelai-
nos o vosso rosto de misericórdia, para que nos deixemos 
tocar no coração e nos tornemos operários da reconciliação, 
por ges tos fraternos de solidariedade e compaixão para que 
o mundo creia.
Cristo Operário, renovamos o compromisso de permanecer 
em vossa Palavra, para que sejamos verdadeiramente seus 
discípulos, conhecendo a  verdade que nos devolve a verda-
deira liberdade, pela ação amorosa do Espírito Santo Con-
solador, para que de nosso interior corram rios de água viva.
Concedei-nos, Cristo Operário, fazer sempre segundo o 

vosso exemplo só o que agrada o Pai, para que o conheça-
mos e sejamos merecedores da graça especial que agora 
confian tes vos pedimos...(momento de silêncio).
Para que crendo em vós, possamos realizar as obras que 
fazeis e ainda maiores como prome testes, garantindo 
como dissestes que tudo que pedirmos ao Pai em Vosso 
nome será dado pelo Dom do outro defensor, o Espírito 
Santo que ficará para sempre conosco. Assim Seja. Amém!

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de BH.

Oração 
a Cristo 
Operário

ORAÇÃO

A SOLIDARIEDADE SALVA A HUMANIDADEA SOLIDARIEDADE SALVA A HUMANIDADE
 A Covid-19 está abalando o mundo pela rapidez que se 
propaga e a alta letalidade que provoca. A insegurança e o medo 
globalizam-se, sacudindo em tudo a vida de todos. De repente, as 
contradições de nossa sociedade desvelam-se. Economias potentes, 
como do Brasil, demonstram que pouco servem para sustentar os 
trabalhadores que lutam para sobreviver, necessitados, agora, do 
isolamento social. Pouco servem sequer para sustentar os pequenos 
empresários ameaçados de falência. Neste momento, se os serviços 
não essenciais forem retomados, rompendo a quarentena, quais 
vantagens teremos, se favorecerá o aumento vertiginoso de infecta-
dos a um nível muitíssimo superior à capacidade de atendimento do 
sistema de saúde? A consequência será mais desastrosa, tanto para 
pobres como ricos, afinal o vírus não escolhe classe social.
 Se a economia deve estar a serviço da vida, cabe-nos primeiro sobreviver, defendendo juntos esse direito 
para todos, sem distinção. Essa pandemia afeta sobretudo os mais vulneráveis, especialmente idosos, a quem 
devemos dedicar cuidado prioritário. Com eles convivemos. Circularmos livremente, crendo ser possível manter 
somente eles e outros com comorbidades, isolados, é ignorar o quanto eles dependem de nós e o quanto depen-
demos deles. Profissionais da saúde, sobretudo do sistema público, tão sucateado, estão em condições também 
vulneráveis. Eles defendem a vida dos demais, sem suficiente defesa. Governantes insensatos de muitos países, 
que retardaram o isolamento social, pouco fazendo para sustentá-lo, favoreceram um número altíssimo de mortes 
e mais ruína econômica por serem obrigados, agora, a alongarem a quarentena. Como garantir, então, no Brasil 
a sustentabilidade do isolamento social horizontal, pouco ainda respeitado? A conscientização e o controle do 
Estado têm sido fundamentais, mas insuficientes por causa da precariedade de condições da maioria da popu-
lação. Cabe ao Estado subsidiar economicamente os desempregados, os afastados temporariamente do trabalho, 
os autônomos informais, os setores marginalizados e os microempreendedores, como meio de sustentabilidade 
ao isolamento social. Essa solidariedade, a ser exercida pelo Estado, deve implicar o setor privado, especialmente 
de grande porte. É questão de justiça, pois, a título de exemplo, os cinco homens mais ricos do Brasil têm tanto 
dinheiro quanto a metade dos mais pobres, juntos. Os gestores públicos devem, nesta situação de calamidade, pro-
mover uma distribuição mais justa das riquezas e taxar as grandes fortunas, em função do combate à pandemia. 
A Doutrina Social da Igreja urge-lhes essa tarefa. É significativa nesse sentido, a afirmação do Papa Bento XVI, na 
Encíclica Deus é Amor: “A justa ordem da sociedade e do Estado é dever central da política. Um Estado que não 
se regesse segundo a justiça, reduzir-se-ia a um grande bando de ladrões, como disse Agostinho”. 

Continua na página seguinte...
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CARO  LEITOR(A),

 Mês de julho, mês de férias...uma ex-
pressão que antes dos difíceis momentos que 
atravessamos era integralmente significado de 
descanso para muittos, em especial para os estu-
dantes. Mas, para a Igreja, o mês de julho é um 
mês como qualquer outro porque suas ativida-
des nunca param. Qualquer mês, qualquer dia, 
qualquer semana do ano é tempo de evangelizar. 
E é por este motivo estamos aqui com você, mais 
uma vez, para lhe oferecer bons artigos para lei-
tura, reflexão e aproximação com a Palavra. Um 
bom exemplo disso é a Seção Espiritualidade, na 
qual, desta vez, apresentamos dois bonitos, im-
portantes e independentes textos para você. A 
nossa matéria de capa, por sua vez, vai atrair 
sua atenção a partir de seu próprio título, uma 
vez que refere-se a um importantíssimo tema 
que todos devemos observar e praticar: A Soli-
dariedade. Não deixe de ler! E como no princí-
pio falamos sobre férias, apresentamos para 
você, bem aqui ao lado, este tema sobre o qual 
todos gostamos de planejar em nossas vidas. Ele 
traz alguns aspectos importantes para que você 
possa curti-lo com segurança e criatividade nes-
tes tempos de pandemia. Então, aproveite para  
verificar as boas ideias e informações que ele 
contém. E pra não esquecer das crianças, temos  
uma brincadeirinha simples e alegre para você 
curtir e se divertir com elas na Seção Operário 
Kids. Aproveite!!
 E é com muita alegria já podemos aos 
poucos vivenciar o retorno de algumas ativida-
des na Igreja, mesmo que ainda sob restrições e 
limitações, mas já nos permitindo novamente 
fotografá-las e registrá-las para você. Então, dê 
uma olhada na Seção “Aconteceu na Paróquia” 
e veja algumas coisas que vivenciamos por aqui. 
Como dissemos anteriormente, todo mês na 
Igreja é tempo de evangelizar.

 Esperamos que mais uma vez aprecie 
o nosso Informativo. Queremos que ele seja um 
instrumento de informação e inteiração entre 
você, sua Paróquia, a Palavra de Deus e o co-
nhecimento.

Uma excelente leitura para você!!!

Gilvan Gonçalves
Pascom Cristo Operário

  Apreensivos com a pandemia, almejamos paz. Ela depende de 
nossa corresponsabilidade e de nossa luta em favor do que é justo. San-
to Agostinho assim o diz: “É bom desejar a paz, mas, se não se realiza 
a justiça, esse desejo converte-se em mentira”, e completa com palavras 
propícias para a Páscoa, sobretudo deste ano: “enquanto houver vontade 
de lutar, haverá esperança de vencer”. Unamo-nos, pois, solidariamente, 
em Cristo, em defesa da vida, afinal a solidariedade salva a humanidade.

Dom Reginaldo Andrietta

FIQUE POR DENTRO

 Férias. Para muitos, essa pala-
vrinha é sinônimo de viajar, sair da rotina e 
aproveitar com a família e os amigos. Mas, 
graças a pandemia do Covid-19, que nos 
colocou em isolamento social desde o pri-
meiro semestre, precisamos ressignificar 
também os momentos de lazer. Para as cri-
anças, esse período tem sido especialmente 
difícil. As famílias precisaram lidar com 
o desafio da convivência dentro de casa. 
O ambiente, ora escola, ora parque de di-
versões, precisou multiplicar suas funções.
A boa notícia é que com um pouco de empenho e criatividade é mais do 
que possível tornar as férias especiais e inesquecíveis. É hora de montar 
um cronograma de atividades!
• Games como Banco Imobiliário, jogo de memória, dominó e até xadrez 
são lúdicos e estimulam a imaginação. Também vale relembrar os jogos 
do tempo do vovô e da vovó, como bola de gude, peão, bambolê, pular 
corda e jogar amarelinha.
• Desenhar, usar massinha de modelar e contar histórias também são 
atividades pra lá de divertidas!
• Que tal adotar um pet? Um estudo da Universidade de Oklahoma con-
cluiu que a convivência entre crianças e cachorros diminui as chances 
de desenvolver ansiedade infantil. Já uma pesquisa realizada pela Uni-
versidade de Cambridge constatou que, através do contato com pets, os 
pequenos ajudam mais os outros, aprendem a dividir e interagem mais.
• Outra alternativa é aproveitar os espaços públicos ao ar livre, como 
parques e praças. A especialista em educação Infantil Luciane Motta, 
em entrevista para o portal 6 Minutos, explica que o mais importante é
deixar claro o que as crianças podem e o que não podem tocar, como 
balanços e gangorras. Andar de bicicleta e fazer caminhada com a famí-
lia são ótimas opções que, de quebra, estimulam a convivência entre pais 
e filhos e o gosto pela natureza.
• Se a família optar por viajar, a dica é optar por destinos calmos, ao ar 
livre e com espaço para as crianças. O portal Skyscanner sugere escolher 
cidades no Brasil, pois cada país conta com restrições de viagem espe-
cíficas. Além disso, há maior facilidade de ação diante de uma possível 
emergência. Neste período, também é indicado redobrar a atenção na 
alimentação das crianças.

Continua na página seguinte...
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Mais uma vez, os pais podem se beneficiar do aspecto lúdico, usando cores e formas divertidas nas refeições. É 
claro que nas férias a alimentação pode ficar menos regrada. Nesse sentido, vale convidar as crianças para fazer 
bolos ou cookies funcionais, estimulando, assim, o gosto pela alimentação saudável.

Viu só como é fácil curtir as férias sem descuidar da saúde?

(https://semprebem.paguemenos.com.br/posts/saude/ferias-em-tempo-de-pandemia)

CRISTO É A NOSSA ASSISTÊNCIA (Por Eutálio Barcelos)*CRISTO É A NOSSA ASSISTÊNCIA (Por Eutálio Barcelos)*

Quando nos deparamos com pessoas em situação mais delicada do que a nossa, sem emprego, sem alimento, 
sem roupas, o nosso coração cristão se compadece e nasce o desejo de ajudar. Separamos um pacote de arroz, um 
saco de feijão e aquela nota de R$20,00, esquecida na carteira, são as primeiras lembranças que nos acometem. 
Não parecendo suficiente, entramos em contato com amigos, vizinhos, parentes, comunidade cristã, para ajudar 
aqueles que tem fome. 
Sabemos que Jesus tem fome e sede e que dar a eles é dar ao Mestre. Afinal, todo aquele que tem fome precisa ser 
ajudado, àquele que tem sede, deve ser dado de beber. Mas a fome e a sede são os problemas de hoje. E os pro-
blemas de amanhã, de depois de amanhã e dos dias que seguirão, estamos ajudando Jesus a ter um amanhã, um 
futuro?
Temos também que refletir, enquanto cristãos, nos ‘por quês’ da assistência ao irmão: por que ele tem fome? Está 
desempregado? Não possui qualificação para o trabalho? Não teve acesso à educação, ou à instrução, ou a um 
saber tácito? Para onde ele volta, quando o dia termina? Se eu ajudar hoje, quem o ajudará amanhã? E depois de 
amanhã? E nos dias que seguirão?
A ajuda deve vir acompanhada de um pensamento para o futuro. Aquele que carece da ajuda, precisará dela hoje, 
amanhã e depois. Mas aquele que é ensinado, como diz o ditado, terá alimento para a vida inteira. 
Confiemos em Cristo Jesus para guiar nossa assistência, para que esta não se transforme em assistencialismo, 
pensando sempre em ajudar, para criar e manter, o futuro digno de nossos irmãos e irmãs, que precisam hoje de 
nós e que o amanhã seja um verdadeiro presente de Deus, assistido por nós e inspirados pelo amor que o próprio 
Pai nos ensinou. 

*Eutálio Barcelos é mestrando em Educação, licenciado em Letras pela PUC/ MG, e professor de língua inglesa 
na E.E. Três Poderes.

“Sem amor, a Igreja não vai para frente, a Igreja não respira. Sem o amor, não cresce, se transforma numa  
 instituição vazia, de aparências, de gestos sem fecundidade”, disse Francisco na missa matutina.”

 (Alessandro Di Bussolo – Cidade do Vaticano)
 

Jesus nos ensina o amor com a Eucaristia; nos ensina o serviço com o lava-pés; e nos diz que um servo jamais 
está acima do seu senhor. Estes três elementos são o fundamento da Igreja. Foi o que disse o Papa Francisco 
na homilia da missa celebrada na manhã de quinta-feira (26/04) na capela da Casa Santa Marta. O Pontífice 
comentou o Evangelho do dia, no qual João refere as palavras de Jesus depois do lava-pés. Na Última Ceia, ex-
plicou o Papa, Jesus se despede dos discípulos com um discurso longo e belo e “faz dois gestos que são institu-
ições”. Dois gestos para os discípulos e para a Igreja que virá, “que são o fundamento, por assim dizer, da sua 
doutrina”. Jesus “dá de comer o seu corpo e de beber o seu sangue”, isto é, institui a Eucaristia, e faz o lava-pés. 
“Desses gestos nascem os dois mandamentos – explicou Francisco – que farão crescer a Igreja se formos fiéis”.

Amor sem limites
O primeiro é o mandamento do amor: não somente “amar o próximo como a si mesmo”, mas um passo a mais: 

“amar o próximo como eu os amei”.

Continua na página seguinte...
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“ O amor sem limites. Sem isto, a Igreja não vai para frente, a Igreja não respira. Sem o amor, não cresce, se trans-
forma numa instituição vazia, de aparências, de gestos sem fecundidade. Ir ao seu corpo: Jesus diz como devemos 
amar, até o fim. ”Depois, o segundo novo mandamento, que nasce do lava-pés: “servir uns aos outros”, lavar os pés 
uns aos outros, como eu os lavei. Dois novos mandamentos e uma única advertência: “vocês podem servir, mas 
enviados por mim. Não estão acima de mim.

Humildade simples e verdadeira
 De fato, Jesus esclarece: o servo não está acima do seu senhor e o mensageiro não é maior que aquele que 
o enviou”. Assim é a humildade simples e verdadeira, não a humildade fingida. A consciência de que Ele é maior 
do que todos nós, e nós somos servos, e não podemos ultrapassar Jesus, não podemos usar Jesus. Ele é o Senhor, 
não nós. Este é o testamento do Senhor. Ele se dá de comer e beber e nos diz: amem-se assim. Lava os pés e nos 
diz: sirvam assim, mas estejam atentos, um servo jamais é maior que aquele que o enviou, do senhor. São pala-
vras e gestos contundentes: é o fundamento da Igreja. Se formos avante com essas três coisas, nunca vamos errar.
Os mártires e os muitos santos, prosseguiu o Papa, foram avante assim: “com esta consciência de ser servos”.

Subordinação
 E depois Jesus insere outra advertência: “Eu conheço aqueles que escolhi” e diz: “Mas sei que um de vocês 
me trairá”. Por isso, Francisco conclui convidando todos, num momento de silêncio, a deixar-se olhar pelo Se-
nhor:“ É deixar que o olhar de Jesus entre em mim. Sentiremos tantas coisas: sentiremos amor, sentiremos talvez 
nada... ficaremos bloqueados ali, sentiremos vergonha. Mas deixar sempre que o olhar de Jesus venha. O mesmo 
olhar com o qual olhava, naquela noite, os seus na ceia. Senhor conhece, sabe tudo. Amor até o fim, finalizou o 
Papa, serviço, e “vamos usar uma palavra um pouco militar, mas que é útil: subordinação, isto é, Ele é o maior, eu 
sou servo, ninguém pode passar na sua frente”.

Fonte: Vatican News

CATEQUESE

DISCERNIMENTO - DOM DO ESPÍRITODISCERNIMENTO - DOM DO ESPÍRITO
(Por Dom Jaime Splenger)(Por Dom Jaime Splenger)

 O tempo presente vivido sob a influência do coro-
navírus tem exigido a mudança de vários hábitos pessoais e 
coletivos. Ele tem sido um tempo de aprendizados, de recorda-
ção de elementos simples e fundamentais do convívio humano, 
mas também tem cooperado para expor a fragilidade humana.
A leitura destes sinais nos instiga a buscar um horizonte de no-
vas possibilidades e oportunidades.
 Para realizar o caminho em busca do novo que todos almejamos, a tradição cristã oferece uma indicação 
preciosa, caracterizada por aquilo que se cunhou denominar “obra do discernimento”. Os antigos diziam que a 
melhor de todas as virtudes é o discernimento. “Discernir significa ‘ver claramente entre’, observar com muita 
atenção, escolher separando. O discernimento é uma operação, um processo de conhecimento, que se realiza 
através de uma observação vigilante e experimentação cuidadosa, a fim de nos orientar em nossas vidas, sempre 
marcada por limites e pelo não-conhecimento” (E. Bianchi). Exercitar-se nesta virtude oferece a possibilidade de 
ser atingido por inspiração e condições para a expansão em nós e entre nós do “novo”, do “diferente” que anela-
mos para o pós-pandemia. Em momentos importantes da vida e da história, os cristãos invocam o Espírito Santo 
Criador, de quem o discernimento é dom. O Espírito é profundidade, comunhão e criatividade. Estes aspectos que 
O caracterizam, apontam para exigências do tempo presente que se apresentam aos diversos âmbitos do convívio 
humano. As respostas que as crises atuais exigem, requerem discernimento para não se deixar conduzir por sub-
jetivismos e autorreferencialidades. Daí a importância de conhecer-se a si mesmo, renunciar à própria vontade, 
reconhecer a própria missão e disposição para o diálogo, qual caminho de discernimento. Por isso, celebrando a 
festa de Pentecostes, somos convidados a invocar a força do Espírito Santo Criador: “Suave origem do bem, (…) 
nossas almas ilumina”, para que possamos deixar o nosso mundo um pouco melhor para as futuras gerações.
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OPERÁRIO KIDS

Julho, é mês de férias, vamos juntos com o Operário kids tornar nossas férias Santas e divertidas?

A nossa vida pode ser comparada a uma viagem de trem. A locomotiva que puxa os vagões tem um condutor...

Quem é o condutor da nossa locomotiva (vida)? _____________________________
                                                                                      (Sugestões: futebol, televisão, internet, Jesus)

Nós vamos entrar de férias.... Mas, será que o trem da nossa vida vai parar? _________________. 

Vamos ter férias de algumas atividades, mas não podemos nos esquecer de quem conduz a nossa vida com tanto 
amor. Vamos continuar nos cuidando, porque o Covid ainda está no ar perigosamente e vamos aproveitar para 
darmos uma faxina em nosso trem? 

Escreva nos vagões abaixo o que vai ficar no trem da sua vida e o será jogado fora. 

ACONTECEU NA PARÓQUIA

FORMAÇÃO CONSAGRA-TE



6 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

JULHO DE 2021

FESTA DE CORPUS CHRISTI
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SUA OBRA
SUA FÉ

COLABORE  COM SUA COMUNIDADE!

“SEM O AMOR PELO OUTRO NADA É CONQUISTADO”
CRECHE COMUNITÁRIA CRISTO OPERÁRIO
Colabore cadastrando-se na CEMIG ou
faça sua doação pela conta bancária:
Caixa Econômica Federal
Banco Nº 104
Agência: 2983
Conta Corrente: 146-0
Operação: 003
CNPJ: 22.315.170/0001-06

Faça sua doação!
Banco Bradesco

Agência: 2485 - Conta: 33950-4
PIX: CNPJ 17.505.249/0045-72

INFORMAÇÃO SOBRE DÉBITO EM SUA CONTA DA 
CEMIG LIGUE: 3494-2398

COLABORE CONOSCO

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira

08h, 10h, 
18h

18h

19h

Horários de missa
Sede Paroquial Cristo Operário

DIA HORA

Sábado

Domingo

Horários de missa
Comunidade N. Sra. Auxiliadora

Horários de missa
Comunidade do Perpétuo Socorro

Segunda a Sexta

18h

N/A

Sábado

DIA HORA

Sem realização de missa 
por tempo 

indeterminado.

DIA HORA

08h, 10hDomingo

JULHO/21 - COMEMORAMOS 01 ANO DE TRANSMISSÕES PELO NOSSO CANAL DO YOUTUBE!!! 

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO BH 

ACESSE O CANAL E CELEBRE CONOSCO - TODOS OS DOMINGOS, 10h.

FESTA DE NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO


