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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

Cristo Operário 53 anos: “Em tudo amar e servir”Cristo Operário 53 anos: “Em tudo amar e servir”
 Por Brener AlexandrePor Brener Alexandre
 A nossa paróquia celebra mais um ano de evangelização 
ao completar 53 anos de existência. A história da paróquia Cris-
to Operário está marcada desde a sua fundação pela presença do 
carisma inaciano, posto que os jesuítas foram e continuam sendo 
presentes em nossa comunidade paroquial. Um dos aspectos mais 
bonitos da nossa vida em comunidade é o zelo pastoral e o desejo de 
servir à imagem do Cristo Operário, nosso padroeiro.
 Santo Inácio de Loyola, fundador da Companhia de Jesus 
nos legou um belíssimo lema que creio tem tudo a ver com o pa-
droeiro Cristo Operário. O lema “em tudo amar e servir” expressa o 
sentido último da vida espiritual cristã, isto é, amar os irmãos uma 
forma de valorizar a dimensão comunitária da vida cristã e servir, 
a expressão última do cuidado que dispensamos uns para com os 
outros. É verdade que o Cristo Operário, tal qual São José Operário,
tem uma íntima e importante relação com a santificação do trabalho e dos mais simples. Mas não podemos 
deixar de perceber que ser operário na Igreja de Jesus é estar a serviço do reino de Deus através de pequenos 
gestos cotidianos. O Papa Francisco chamou estes gestos de obras de misericórdia (Cf. FRANCISCO, O rosto da 
misericórdia, 15). Desde a sua origem a Igreja está sustentada por dois pilares que abrem o coração humano para 
a Graça de Deus: A diaconia e a Koinonia, em outras palavras, o serviço e a comunhão comunitária. Nestas duas 
dimensões da vida cristã se assenta todo caminho de vida espiritual que a Igreja nos legou através de seus santos e 
santas, mestres de vida dentre os quais citamos: Francisco de Assis, Teresinha de Jesus, Antônio de Pádua, Inácio 
de Loyola, Santo Agostinho e vários outros místicos que alcançaram por meio da estrada da fé servindo e amando 
em comunhão com Cristo e os irmãos.
 O lema inaciano encontra guarita no lema de nossa paróquia “Sobre ti edificarei a minha morada”, pois só 
conseguimos amar e servir se construirmos a nossa casa sobre a rocha firme que é o Cristo (Cf. Lc 6, 46-49). Desse 
modo, meu convite se dirige a todos os irmãos e irmãs que congregam em nossa paróquia, contemplem o Cristo 
Operário e devotadamente exerçam as obras de misericórdia. Sejamos todos servidores do amor e no exercício 
do nosso ministério cotidiano nos deixemos inspirar pelo Cristo Operário.  “Em tudo amar e servir para a maior 
glória de Deus” dizia Santo Inácio de Loyola também nos meditando na riqueza desse lema inaciano e contem-
plando o Cristo Operário peçamos ao Espírito Santo que com seus dons nos ajude a servir e amar no exercício 
diário da vida cristã com a qual todos nós somos chamados por vocação batismal.

Doutorando em Filosofia pela Universidade Federal de Ouro preto – UFOP.
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CARO  LEITOR(A),

MENSAGEM NO MÊS DO PADRO-
EIRO PARA TODOS NÓS!!

 

Estamos atravessando tempos difíceis 
de pandemia, mas, mesmo assim, o 
nosso Padroeiro CRISTO OPERÁRIO 
não pode ser esquecido. Então, se não 
podemos comemorar sua presença jun-
tos, em Comunidade, vamos comemo-
rá-la juntos, em nossos corações!!!

 VIVA CRISTO OPERÁRIO!!!

 A mensagem supra está nova-
mente postada para você ao final da 
página 6, seguida por uma linda ima-
gem alusiva a Jesus Cristo e Jesus Cris-
to Operário como um só Deus, o Nosso 
Deus! Vá até lá e confira!!!
 Ainda precisamos rezar inten-
samente uns pelos outros para que pos-
samos rapidamente vencer estes tempos 
que deixaram, estão deixando e ainda 
deixarão marcas em muitos de nós. Te-
mos a nossa responsabilidade a cum-
prir e temos a misericórdia de Cristo 
Operário ao nosso lado. Nela devemos 
depositar toda a nossa esperança e nos-
sa fé. 
 Nessa edição concentramos 
nossos artigos na comemoração dos 53 
anos de evangelização de nossa Paró-
quia. A matéria de capa nos traz uma 
bonita reflexão sobre esta caminha-
da. Na sequência, disponibilizamos o 
Tríduo em Honra ao nosso Padroeiro 
para ser rezado em casa e em família. E 
como a presença infantil é sempre des-
taque em nosso Informativo Mensal, 
convidamos você a ir até a Seção Ope-
rário Kids e brincar de colorir com uma 
criança na “Roda de Oração”. Divirta-
-se e evangelize-se ao mesmo tempo.

Prossigamos em Paz e na fé!
Ótima leitura para você!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

  
ESPIRITUALIDADE

Tríduo em Honra a Cristo OperárioTríduo em Honra a Cristo Operário
53 anos Evangelizando53 anos Evangelizando

  

  
 

também de esperança em tempos novos, de união como membros de 
uma só família e de confiança, num Deus que nunca desampara seus 
filhos.

 Outra motivação que nos guiará nesse caminho de louvação a 
Cristo Operário é a certeza cultivada dentre nós da presença amorosa 
de Deus no coração de cada irmã e irmão que olha para si mesmo e, 
para o outro, cuidando, acolhendo e servindo-os em suas necessidades. 
Mulheres e homens que se dispõe a sair de seus habituais costumes para 
abraçar a causa divina, e, não menos humana, de fazer valer o projeto 
misericordioso de Deus que nos ensina a compreender que “onde há 
amor e há caridade, Ele (Deus) aí está!”.

 Compreender a vontade de Deus é um desafio crescente e 
constante. Responder à vontade de Deus torna-se um problema a cada 
irmã e irmão que crê, pois, esse processo de transformar nossa vivência 
cristã em resposta, só é possível acontecer quando cultivamos em nós 
a ternura, a simplicidade e a disponibilidade que aprendemos de Jesus. 
Essas características são essenciais para nos sentirmos e nos assumirmos 
como família de Deus, família essa que ultrapassa laços consanguíneos 
e/ou afetivos, mas nos lança nos laços efetivos construídos e pautados 
sob a vontade de Deus.

 Portanto, é preciso fazer ecoar em nós a palavra de Jesus que 
nos é apresentada no Evangelho de Mateus que nos diz: “[...] sobre ti 
edificarei minha igreja” (16,18), sobretudo nesses tempos tão áridos e 
complexos, em que somos conclamados a sermos morada - morada de 
Deus em que, todas e todos, irmanados em Cristo Jesus, são bem-vindos, 
cada um com suas diferenças, imperfeições e misérias! Por isso a Igreja 
de Jesus deve ser peregrina, hospitaleira, missionária e em permanente 
êxodo. E, sobretudo, deve ser a Igreja Morada do Cuidado.

J. Antunes

 Irmãos e irmãs, filhas e filhos de  Irmãos e irmãs, filhas e filhos de 
Cristo Operário. Saudações fraternas! Cristo Operário. Saudações fraternas! 
Inúmeros são os motivos que temos como Inúmeros são os motivos que temos como 
família eclesial para celebrarmos, como família eclesial para celebrarmos, como 
Comunidade Viva, os feitos de Deus em Comunidade Viva, os feitos de Deus em 
nossas vidas, louvando e bendizendo Sua nossas vidas, louvando e bendizendo Sua 
presença terna e misericordiosa.presença terna e misericordiosa.
 Podemos com muita simplicidade, 
como é próprio daqueles que se ache-
gam a Deus, enumerar diversas motiva-
ções que nos acompanharão nesse trajeto
festivo, para esta celebração em família, 
dentre elas: compreender a vontade de 
Deus que nos sustenta e nos fortalece, 
sobretudo neste momento tão difícil que 
vivenciamos em todo o mundo com a 
pandemia de Covid-19. Porém, momento
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“[...] SOBRE TI EDIFICAREI MINHA IGREJA” Mt, 16,18

Faça um pequeno Altar, chame a família e celebre!
Iniciamos hoje o Tríduo preparatório para a Festa do nosso Padroeiro Cristo Operário, em nossas casas, em famí-
lia.

(Coloque-se em silêncio e peça a Deus que venha ao seu auxílio em todas as suas necessidades e, que no tempo e 
na liberdade Dele, escute seus louvores e preces).

1º DIA - 16/08/21 (Sobre ti...)

Um Deus que nos conhece e nos chama pelo nome.Um Deus que nos conhece e nos chama pelo nome.
Rezemos...

Pelo sinal da Santa Cruz...
V. Vinde, ó Deus, em nosso auxílio.
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
V. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Refrão para acolher as Leituras Bíblicas
Guarda a Palavra, guarda-a no coração.
Que ela entre em sua alma e penetre os sentimentos.
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus,
Se guardares a Palavra, ela te guardará!

Leitura Bíblica Jo 10,1-4
 1 Na verdade, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por 
outra parte, é ladrão e salteador. 2 Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. 3 A este o porteiro 
abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome às suas ovelhas, e as traz para fora. 4 E, quando tira para 
fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz.

Reflexão
 O seu nome é Jesus. Para Ele não somos mais um no meio de uma multidão. Para Jesus cada um é uma 
pessoa diferente e digna de toda a atenção. Ele nos vê como nós somos: ovelhas do seu rebanho, e por isso esta 
escrito em João 10,3: “Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz à pastagem.”
 Estas palavras são fortes, pois nos revelam que o Filho de Deus nos conhece pessoalmente e pronuncia 
com seus lábios o nosso nome. E por que Ele faz isso? Deseja cuidar de nós conduzindo-nos com segurança pe-
los caminhos desta vida. Quando estamos com o Bom Pastor existe a certeza da segurança. Ele não só conhece o 
nosso nome, como também toda a história da nossa vida feita de alegrias e tristezas. Por isso, Ele tem a provisão 
de benção para cada uma de nossas necessidades.
 Quem segue a Jesus nada tem a temer. Ele nos leva pelos caminhos seguros até as águas refrescantes. Se 
for necessário nos toma em seus braços e sara as nossas feridas com o remédio do amor de Deus. Mesmo que 
ninguém venha a se importar conosco, nunca estaremos sozinhos. Jesus sabe o nosso nome e continuamente diz: 
Estou com você!

Um instante de silêncio para fazer ecoar a palavra de Deus dentro de ti.

Preces espontâneas

Oração ao Cristo Operário
Amado Senhor Jesus, Cristo Operário de Deus Pai, revelai-nos o vosso rosto de misericórdia, para que nos dei-
xemos tocar no coração e nos tornemos operários da reconciliação, por gestos fraternos de solidariedade e com-
paixão para que o mundo creia.

Continua na página seguinte
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 Cristo Operário, renovamos o compromisso de permanecer em vossa Palavra, para que sejamos verda-
deiramente seus discípulos, conhecendo a verdade que nos devolve a verdadeira liberdade, pela ação amorosa do 
Espírito Santo consolador, 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 conheçamos e sejamos merecedores da 
graça especial que agora confiantes vos pedimos...(momento de silêncio...faça seu pedido) Para que crendo em 
vós, possamos realizar as obras que fazeis e ainda maiores como prometestes, 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 sem-
pre conosco.
Assim Seja. Amém!

Pai Nosso.... Glória ao Pai...
Bênção

 Deus abençoe na sua paz os nossos dias e sempre nos proteja de todos os perigos, confirme nossos cora-
ções em sua Palavra e nos faça persistir nas boas obras, hoje e sempre. Amém.

Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

2º DIA - 17/08/21 (Edificarei...)

A ação de Deus em meio ao seu povo. Chama, envia e sustenta na missão.A ação de Deus em meio ao seu povo. Chama, envia e sustenta na missão.

Rezemos...
Pelo sinal da Santa Cruz ...
V. Vinde, ó Deus, em nosso auxilio.
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
V. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo.
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Refrão para acolher as Leituras Bíblicas
Guarda a Palavra, guarda-a no coração.
Que ela entre em sua alma, e penetre os sentimentos.
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus,
se guardares a palavra, ela te guardará!

Leitura Bíblica Lc 10, 1-9
 1Depois disso, designou o Senhor ainda setenta e dois outros discípulos e mandou-os, dois a dois, adiante 
de si, por todas as cidades e lugares para onde ele tinha de ir. 2 Disse-lhes: Grande é a messe, mas poucos são os 
operários. Rogai ao Senhor da messe que mande operários para a sua messe. 3 Ide; eis que vos envio como cor-
deiros entre lobos. 4 Não leveis bolsa nem mochila, nem calçado e a ninguém saudeis pelo caminho. 5 Em toda 
casa em que entrardes, dizei primeiro: Paz a esta casa! 6 Se ali houver algum homem pacífico, repousará sobre ele 
a vossa paz; mas, se não houver, ela tornará para vós. 7 Permanecei na mesma casa, comei e bebei do que eles ti-
verem, pois o operário é digno do seu salário. Não andeis de casa em casa. 8 Em qualquer cidade em que entrardes 
e vos receberem, comei o que se vos servir. 9 Curai os enfermos que nela houver e dizei-lhes: O Reino de Deus está 
próximo.

Reflexão
 A “missão” nascida no coração de Deus cobra vigência e urgência num ambiente de íntima adoração e co-
munhão com ele, se desenvolve em meio do louvor e da adoração, onde se escuta a Palavra de Deus e se recebe a 
iluminação do Espírito Santo que guia a toda a verdade. O mesmo Espírito dá o poder e a direção para que a Igreja 
seja agente ativa do Reino de Deus e isto inclui a “igreja em miniatura”, a família.
 Missão é, então, refletir o amor de Deus com fatos concretos num mundo de dor, violência e morte. É viver 
em paz com Deus e com o próximo e procurar a paz para o mundo. É atuar com equidade neste mundo e lutar 
pela justiça.

 Continua na página seguinte
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 É relacionar-se em estreita comunhão, ajuda mútua e testemunho público com o Corpo de Cristo, a Igreja 
e com a comunidade humana. É ser signo e agente do Reino de Deus, como primícia da nova humanidade que 
Deus está formando em Cristo.

Um instante de silêncio para fazer ecoar a palavra de Deus dentro de ti.

Preces espontâneas

Oração ao Cristo Operário
 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 gestos fraternos de solidariedade 
e compaixão para que o mundo creia.
 Cristo Operário, renovamos o compromisso de permanecer em vossa Palavra, para que sejamos verda-
deiramente seus discípulos, conhecendo a verdade que nos devolve a verdadeira liberdade, pela ação amorosa do 
Espírito Santo consolador, 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 conheçamos e sejamos merecedores da graça especial que agora confiantes vos pedimos...(momento de silên-
cio... faça seu pedido) Para que crendo em vós, possamos realizar as obras que fazeis e ainda maiores como pro-
metestes, 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!

Pai- Nosso.... Glória ao Pai...
Bênção

 Deus abençoe na sua paz os nossos dias e sempre nos proteja de todos os perigos, confirme nossos cora-
ções em sua Palavra e nos faça persistir nas boas obras, hoje e sempre. Amém.

Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

3º DIA - 18/08/21 (Minha morada...)

A igreja como Casa do Cuidado em tempos de pandemia.A igreja como Casa do Cuidado em tempos de pandemia.

Rezemos...
Pelo sinal da Santa Cruz ...
V. Vinde, ó Deus, em nosso auxilio.
R. Senhor, socorrei-nos e salvai-nos.
V. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espirito Santo.
R. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.

Refrão para acolher as Leituras Bíblicas
Guarda a Palavra, guarda-a no coração.
Que ela entre em sua alma, e penetre os sentimentos.
Busca, noite e dia, a luz, o amor de Deus,
se guardares a palavra, ela te guardará!

Leitura Bíblica 1 Coríntios 13, 1-2
 1 Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa 
ou como o sino que tine. 2E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, 
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria.

Reflexão
 Casa do cuidado na construção de novos saberes, assim como ilumine a prática teológica e a ação pastoral 
da igreja nesse momento crítico de pandemia.

Continua na página seguinte
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 Refere-se à ação do povo de Deus (incluindo clérigos e leigos, a igreja corpo vivo de Cristo), que, em sen-
tido amplo, busca cuidar/pastorear as pessoas e a sociedade em seu cotidiano, sobretudo, em tempos difíceis.

Um instante de silêncio para fazer ecoar a palavra de Deus dentro de ti.

Preces espontâneas

Oração ao Cristo Operário
 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 gestos fraternos de solidariedade 
e compaixão para que o mundo creia.
 Cristo Operário, renovamos o compromisso de permanecer em vossa Palavra, para que sejamos verda-
deiramente seus discípulos, conhecendo a verdade que nos devolve a verdadeira liberdade, pela ação amorosa do 
Espírito Santo consolador, 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 conheçamos e sejamos merecedores da graça especial que agora confiantes vos pedimos... (momento de silên-
cio...faça seu pedido) Para que crendo em vós, possamos realizar as obras que fazeis e ainda maiores como pro-
metestes, 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!

Pai- Nosso.... Glória ao Pai...
Bênção

Deus abençoe na sua paz os nossos dias e sempre nos proteja de todos os perigos, confirme nossos corações em 
sua Palavra e nos faça persistir nas boas obras, hoje e sempre. Amém.

Abençoe-nos, o Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO
Sobre ti edificarei minha morada Mt 16,18

53 ANOS EVANGELIZANDO
CPL- PAROQUIAL

MENSAGEM NO MÊS DO PADROEIRO PARA TODOS NÓS!!!
Estamos atravessando tempos difíceis de pandemia, mas, mesmo assim, o nosso Padroeiro CRISTO 

OPERÁRIO não pode ser esquecido. Então, se não podemos comemorar sua presença juntos, em Comunidade, 
vamos comemorá-la juntos, em nossos corações!!!   VIVA CRISTO OPERÁRIO!!!
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Mais um ano de comemoração!
Viva o nosso padroeiro!!

A festa de Cristo Operário é um momento de reavivar a chama da nossa fé, reavivar o Espírito Santo que 
recebemos no batismo, é um tempo forte de evangelização, aprofundamento da nossa crença católica e confra-
ternização da comunidade cristã. 
 A festa do nosso padroeiro é celebrada no mês de agosto. É um mês de muita alegria, oração, comunhão 
e demonstração de fé. 
 Este mês nossa comunidade está em festa, mas infelizmente ainda não podemos aglomerar para come-
morar. Podemos sim, ficar em oração, para que tudo passe, e possamos, juntinhos celebrar com nossa comuni-
dade, várias outras festividades da nossa paróquia. 

AGORA VAMOS COLORIR COM CORES ALEGRES, A RODA DE ORAÇÃO.

A CADA DIA DA SEMANA DA FESTA DO PADROEIRO VAMOS A COMEMORAR COM ORAÇÕES.

COM O CARINHO DA TIA PAT

OPERÁRIO KIDS
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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

ACESSE NOSSAS REDES E CELEBRE CONOSCO - TODOS OS DOMINGOS, 10h.

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


