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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

Diálogo, nome do amor.Diálogo, nome do amor.
 Diálogo é, incontestavelmente, um 
nome do amor – amor de Deus, mistério in-
sondável e inesgotável. Ao mesmo tempo, o 
diálogo constitui caminho singular para se 
cultivar a maior competência humana: a capa-
cidade para amar. Sem diálogo, toda discussão 
pode levar a enrijecimentos insuperáveis, a de-
fesas conceituais que, mesmo com exatidão e fi-
delidade a valores, não promovem conversão ou 
mudanças urgentes para este terceiro milênio. 
Dialogar é gesto de amor, que se desdobra em 
cuidados, respeito e reverência incondicional 
ao outro. Trata-se da única possibilidade de se 
administrar as diferenças, tornando-as riqueza 
humanística para a conquista de um tecido 
civilizatório caracterizado pela amizade social, 
pela tolerância e por inegociável compreensão 
da dignidade humana.

 Cada pessoa é filho e filha de Deus. O convite para o diálogo deveria ser aceito por todas as pessoas, in-
stituições e segmentos sociais. Ao acolher este convite, são evitados os prejuízos amargos dos negacionismos e 
obscurantismos – alicerces das polarizações, agressividades e reações intempestivas. Essas perdas causam um 
vazio existencial em seus promotores, envergonha-os diante da opinião pública. Por isso, a direção a ser seguida é 
a do diálogo que capacita para o amor. Um exercício que requer lucidez moral e equilíbrio emocional para evitar 
que confrontos tornem-se “pé de guerra”.  As altercações devem desenhar um horizonte de entendimentos para 
levar soluções aos problemas contemporâneos. Há os que apresentam a seguinte questão: com quem se deve dia-
logar? A resposta aponta para significativo desafio existencial, pois o diálogo entre os que partilham os mesmos 
princípios é mais fácil e confortável. Mas é preciso sublinhar a dimensão educativa inscrita em todo processo 
dialogal para alargar horizontes de compreensão: além de simples altercação de pontos de vista semelhantes, 
dialogar é processo amoroso, construtivo e edificante, capaz de levar ao que é sagrado e urgente – aproximar-se 
e se deixar iluminar pela luz da verdade, que liberta. Esse processo amoroso encontra obstáculos, pois há visões 
de mundo estreitas, com valores comprometidos, verdadeiras ameaças à competência humana e espiritual para a 
formulação de entendimentos livres de preconceitos. O exercício do diálogo não pode ser entendido como simples 
entrincheiramento no “quartel de pontos de vista”. Trata-se de prática que remete à essencialidade do amor...

Continua na página seguinte

Ilustração: Jornal Estado de Minas
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Prezado leitor(a),
 Chegou a hora de celebrar-
mos mais uma vez o mês da Bíblia 
Sagrada. O mês de setembro recebeu 
esta missão da Igreja do Brasil e de 
alguns países da África e América 
Latina.Você sabia que a nossa Ar-
quidiocese de Belo Horizonte pos-
sui um papel singular no processo 
da definição do mês de setembro 
como mês da Bíblia? Se não sabia, 
você passará a saber imediatamente 
ao finalizar a leitura da nossa matéria 
da Catequese, que aliás, nesse mês, traz 
dois artigos para você. Acreditamos que 
você gostará de saber. Leia e comprove.
 Além dessa importante par-
te de nosso jornal, o mês de setembro 
irá marcar também o início de nossas 
transmissões ao vivo somente pelo ca-
nal do Youtube, fazendo-nos despedir 
do Facebook para tal fim. Isso porque à 
medida em que as atividades pastorais 
retornam com a abrangência de suas 
missões, mesmo que lentamente, torna-
-se necessário atendê-las e, para tanto, 
precisamos nos readaptar às novas ne-
cessidades. 
 E para finalizar, convidamos 
você a celebrar o dia do irmão em 05 
de setembro (veja a nossa seção “Fique 
por dentro”). Ah, e veja que nosso Ar-
cebispo Metropolitano nos presenteia 
mais uma vez com a matéria de capa. 
Não deixe de ler o que ele fala sobre o 
diálogo e o amor.

 Ficamos por aqui. Aguardamos 
você em outubro, mês das missões.
 

Uma ótima leitura e até lá!

Gilvan Gonçalves
Pascom

  
CONTINUAÇÃO MATÉRIA DE CAPA...

 A incompetência dialogal, emoldurada pelas escolhas defensivas A incompetência dialogal, emoldurada pelas escolhas defensivas 
e medrosas, particularmente diante da pluralidade, está enjaulando a so-e medrosas, particularmente diante da pluralidade, está enjaulando a so-
ciedade em mediocridades que se manifestam a partir de agressividades, ciedade em mediocridades que se manifestam a partir de agressividades, 
irracionalidades e ódios. Dialogar é se exercitar na arte da escuta, na irracionalidades e ódios. Dialogar é se exercitar na arte da escuta, na 
contramão dos desvarios correntes na contemporaneidade, revelados contramão dos desvarios correntes na contemporaneidade, revelados 
nos acirramentos das violências e discriminações. A incompetência para nos acirramentos das violências e discriminações. A incompetência para 
dialogar se revela também nos medíocres que querem um protagonismo dialogar se revela também nos medíocres que querem um protagonismo 
a todo custo, reivindicando um reconhecimento que jamais virá sem a a todo custo, reivindicando um reconhecimento que jamais virá sem a 
abertura para o diálogo construtivo, que pressupõe confrontos educa-abertura para o diálogo construtivo, que pressupõe confrontos educa-
tivos, com resultados incidentes para a vida social. A capacidade para tivos, com resultados incidentes para a vida social. A capacidade para 
dialogar não pode ser perdida, uma competência indispensável para se dialogar não pode ser perdida, uma competência indispensável para se 
alcançar avanços na humanidade. Para além de bate-papo ou descom-alcançar avanços na humanidade. Para além de bate-papo ou descom-
prometida troca de opiniões, dialogar é atitude de caridade e tarefa edu-prometida troca de opiniões, dialogar é atitude de caridade e tarefa edu-
cativa, na escola, na família e em todos os ambientes. Investir no diálogo cativa, na escola, na família e em todos os ambientes. Investir no diálogo 
é fundamental para avançar na edificação da amizade social, a ser sempre é fundamental para avançar na edificação da amizade social, a ser sempre 
promovida pelos cristãos ao sabor do Evangelho de Jesus Cristo. Trata-se promovida pelos cristãos ao sabor do Evangelho de Jesus Cristo. Trata-se 
ainda de caminho que inspira intuições criativas, para dar mais vigor à ainda de caminho que inspira intuições criativas, para dar mais vigor à 
arte, profecia à fé, encantamento pelo outro, reverência ao meio ambien-arte, profecia à fé, encantamento pelo outro, reverência ao meio ambien-
te, inspirações para arquitetar uma nova ambiência sociopolítica e eco-te, inspirações para arquitetar uma nova ambiência sociopolítica e eco-
nômica. O diálogo, para além de bate-boca – coisa de fundamentalistas e nômica. O diálogo, para além de bate-boca – coisa de fundamentalistas e 
de gabinetes de polarizações – é investimento exigente e envolvente, para de gabinetes de polarizações – é investimento exigente e envolvente, para 
fortalecer instituições, recuperar a poesia deixada de lado, incrementar fortalecer instituições, recuperar a poesia deixada de lado, incrementar 
a arte, fecundar a mística da fé, resgatar a civilidade e inspirar intuições a arte, fecundar a mística da fé, resgatar a civilidade e inspirar intuições 
capazes de solucionar graves problemas da atualidade. Neste caminho capazes de solucionar graves problemas da atualidade. Neste caminho 
quaresmal, o Papa Francisco lembra que Jesus não dialoga com o diabo. quaresmal, o Papa Francisco lembra que Jesus não dialoga com o diabo. 
Não se deixa envolver porque o diálogo é experiência de amor. A partir Não se deixa envolver porque o diálogo é experiência de amor. A partir 
do que é singular da fé cristã, todos busquem o diálogo – caminho que do que é singular da fé cristã, todos busquem o diálogo – caminho que 
leva a um mundo aberto, compromisso de amor que é alicerce para a leva a um mundo aberto, compromisso de amor que é alicerce para a 
amizade social.amizade social.

Dom Walmor Oliveira de AzevedoDom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo metropolitano de Belo HorizonteArcebispo metropolitano de Belo Horizonte

Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)Presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)

 

https://pt.dreamstime.com/foto-de-stock-di%C3%A1logo-do-amor-
image27961510
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                                            Dia do Irmão                                            Dia do Irmão

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_dos_Irmaos

 O dia surgiu por iniciativa da Igreja Católica, que homenageia o aniversário de morte da missionária Santa 
Teresa de Calcutá, desde 2007 - data que completou 10 anos do seu falecimento.
 No contexto religioso, o sentido da palavra “irmão” está ligada ao “próximo”. Portanto, esse dia serve para 
incentivar as pessoas a repensarem as atitudes perante os outros seres humanos, sendo mais humildes, compa-
nheiras e gentis. O dia do irmão é uma data bastante celebrada na Índia (durante o mês de agosto). Lá, os hindus 
fazem um ritual de oferenda entre irmãos e irmãs de uma família, simbolizando a união e proteção entre eles. Os 
dois conceitos do Dia dos Irmãos se misturaram no Brasil, sendo comemorado na data da morte de Santa Teresa 
de Calcutá (5 de setembro), porém com um significado mais direcionado para homenagear os irmãos consanguí-
neos, como acontece na Índia.

Você sabia que...Você sabia que...
 No dia 14 de setembro, a Igreja celebra a Festa da Exaltação da Santa Cruz.  A data lembra o dia da dedica-
ção das Basílicas sobre o Gólgota e o Sepulcro de Cristo ressuscitado, construídas durante o Império de Constan-
tino e dedicadas no dia 13 de setembro de 335. Neste dia, também faz-se memória da vitória de Heraclio sobre 
os persas em 630, dos quais foram arrebatadas as relíquias da cruz, solenemente transportadas para Jerusalém. O 
mistério celebrado, no entanto, ultrapassa esses fatos históricos. Dentro do plano de Deus, a cruz tomou-se sinal e 
símbolo do mistério pascal. Depois que o ser humano falhou em sua vocação através do pecado, a vida e a salvação 
passarão pela morte. Além de ser Senhor do universo na ordem da criação, Jesus, constituído por Deus como Se-
nhor da vida, tomou-se também o primeiro entre os irmãos ressuscitados para todos os que nele creem e pro-
curam realizar o plano de Deus. Na tradição espiritual franciscana, encontramos referência dessa Cruz numa 
perspectiva de transformação. A vida de Francisco de Assis foi marcada pela Cruz de São Damião, que iluminou 
as trevas do seu coração num momento importante de intensa busca e clareza vocacional. No Monte Alverne, 
Francisco sintetiza a sua plena identificação com Cristo, recebendo, em seu próprio corpo, as marcas do Cruci-
ficado. Além disso, a cruz marca toda sua vida de São Francisco de Assis. Está com ele no início de sua conversão 
e no fim de sua vida, quando o santo experimentou o sofrimento de Jesus através de suas chagas. São Francisco é 
um santo singular, profunda e misteriosamente marcado pelo sinal-da-cruz...

Continua na página seguinte

FIQUE POR DENTRO

 O Dia do Irmão é comemorado anu-
almente em 5 de setembro. Quando se fala 
de irmão, podemos nos referir tanto ao filho 
dos nossos pais - nosso irmão consanguíneo 
- como também aquela pessoa especial, con-
siderada um grande amigo e que você sente 
como se fosse um membro da sua família. No 
universo cristão, os “irmãos” são todos os nos-
sos “próximos” que, diante da doutrina divina, 
são “filhos” de um mesmo Pai: Deus. Por que 
5 de setembro é o dia dos irmãos? No Brasil, o 
dia do irmão é tradicionalmente celebrado em 
5 de setembro. No entanto, não há um registro 
que oficialize a data no país.

CATEQUESE - ARTIGO 1
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CONTINUAÇÃO CATEQUESE ARTIGO 1...

 Celano vislumbra este mistério e assim intitula um dos capítulos de sua obra: ‘A devoção à cruz; e um se-
gredo oculto’.
 “Finalmente, quem poderia exprimir, quem poderia compreender o quanto estava longe dele gloriar-se, 
a não ser na cruz do Senhor? Somente foi dado compreender àquele que pôde experimentar. Na verdade, ainda 
que em certo sentido as experimentássemos entre nós, de maneira alguma nossas palavras, maculadas pelas coi-
sas cotidianas e sem valor, estariam em condições de exprimir tantas maravilhas. E talvez o mistério teve que se 
manifestar na carne, porque não teria podido ser explicado em palavras. Fale, portanto, o silêncio onde falta a 
palavra…”(2Cel 203).

O Papa sobre a cruz
 O Papa Francisco reconhece que nem sempre é fácil entender a cruz. “Somente com a contem-
plação se vai avante neste mistério de amor”, e lembrou dos verbos que Jesus usa para explicá-lo a Nico-
demos: subir e descer. “Jesus desceu do Céu para levar todos nós a subir ao Céu”, disse, “este é o mistério da 
cruz”. O Papa indica que para explicar isto, São Paulo diz que Jesus “humilhou a si mesmo”, fazendo-se obe-
diente até a morte de cruz. Em diálogo com Nicodemos, Jesus explicou que seria elevado na cruz para a sal-
vação de todo aquele que nele crer. Elevado no madeiro da cruz, Jesus revelou o incondicional amor 
de Deus pela humanidade. Deus ama a todos sem distinção, alegra-se e se compraz em salvar a todos.

Setembro, mês da Bíblia...você sabe por quê?Setembro, mês da Bíblia...você sabe por quê?
Todo católico sabe que setembro é o mês dedicado à Bíblia. Mas você sabe por que foi feita essa escolha?

 Em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) propôs uma ação bíblica para todos os fiéis, leigos e 
consagrados, por ocasião da comemoração de seus 50 anos de existência. O período escolhido para os estudos 
bíblicos foi setembro, mês em que se celebra a memória de São Jerônimo, grande biblista na história da Igreja 
Católica. Sabendo da ação da Arquidiocese, o Serviço de Animação Bíblica das Irmãs Paulinas passou a propagar, 
todos os anos seguintes, a celebração do mês dedicado à Bíblia. Com a devoção propagada e os grupos de estudo 
bíblico se multiplicando, a CNBB passou a assumir a data comemorativa e instituiu oficialmente a celebração por 
todo o país. Atualmente, além do Brasil, vários países da América Latina e África dedicam o mês de setembro à 
celebração da Bíblia.

São JerônimoSão Jerônimo
 No ano 382, Pe. Jerônimo foi chamado pelo papa Dâmaso para ser seu secretário particular. Já em Roma, 
recebeu a incumbência de traduzir a Bíblia, do grego e do hebraico para o latim. Neste trabalho, ele dedicou quase 
toda sua vida. O conjunto final de sua tradução da Bíblia, em latim, se chamou “Vulgata” e se tornou oficial no 
Concílio de Trento. Desde 1947, já se celebra o Dia da Bíblia em 30/09, data de falecimento do santo.

 https://www.a12.com/jovensdemaria/artigos/crescendo-na-fe/por-que-setembro-e-o-mes-da-biblia

CATEQUESE ARTIGO 2
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Vamos conhecer um pouco mais...Vamos conhecer um pouco mais...

Por Dom Demétrio Valentini - Bispo de Jales.Por Dom Demétrio Valentini - Bispo de Jales.

São Jerônimo o esforçado tradutor da BíbliaSão Jerônimo o esforçado tradutor da Bíblia
O último dia de setembro marca o mês inteiro. No dia 30 lembramos São Jerônimo, o esforçado tradutor da Bíblia. 
Em sua homenagem, setembro leva a fama de ser o mês da Bíblia. São Jerônimo dedicou toda sua vida a estudar o 
aramaico e o grego, as línguas da Bíblia, para traduzi-la ao latim, a língua do povo em seu tempo.
 
Para melhor captar o significado exato da linguagem bíblica, São Jerônimo foi viver na Palestina, estabelecendo 
residência perto de Belém, onde veio a falecer, depois de longa e benemérita vida, dedicada toda ela a serviço da 
Bíblia.

Faz poucos dias que recordamos São Mateus, um dos quatro evangelistas. A propósito dos quatro evangelhos, 
fomos nos dando conta do alcance especial que possui este fato singular, de termos quatro versões do mesmo 
Evangelho de Jesus, e termos mais de setenta livros que registram a interação de Deus na história da humanidade.

Pois, na verdade, se trata disto. A Bíblia é plural, consta de mais de setenta livros, cuja diversidade tenta expressar 
a multiforme presença de Deus na pluralidade de situações que compõem a trama da vida humana.

Na Bíblia existe de tudo, desde guerras até poemas de amor. Tudo para dizer que qualquer situação humana nos 
coloca ao alcance da Graça Divina, cuja presença precisamos perceber.

A Bíblia registra o esforço de Deus de se fazer entender, sua “condescendência” em vir ao encontro da humani-
dade.

Traduzir a Bíblia, como fez São Jerônimo, não consiste só em colocá-la na linguagem de hoje. É, sobretudo, indicar 
a maneira atual como Deus continua nos falando, a partir de como Ele já falou pelos livros, que Sua Providência 
garantiu que ficassem por escrito, como testemunhas de Sua disposição de nos comunicar Seus mistérios de amor.

Se nos damos conta de como Ele falou, entenderemos como Ele continua nos falando.

https://www.a12.com/redacaoa12/liturgia/sao-jeronimo-1

CONTINUAÇÃO CATEQUESE ARTIGO 2
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - AGOSTO/21

EJC - ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO SACRAMENTO FEIRA DE ARTESANATO
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - AGOSTO/21

MISSA SOLENE EM HONRA AO NOSSO PADROEIRO CRISTO OPERÁRIO
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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 NOSSO CANAL  DO YOUTUBE E CELEBRE CONOSCO AOS DOMINGOS, 10h.

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


