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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

FINADOS: FINADOS: MORTE E VIDA!!!MORTE E VIDA!!!
 O ritmo acelerado de vida não favorece pensar na vida e no viver, menos ainda, na morte e no morrer.   O ritmo acelerado de vida não favorece pensar na vida e no viver, menos ainda, na morte e no morrer.  
São raras as ocasiões em que as pessoas param para pensar na morte. Finados e a pandemia levam a pensar o São raras as ocasiões em que as pessoas param para pensar na morte. Finados e a pandemia levam a pensar o 
sentido da vida e da morte. No atual contexto sociocultural, agrava-se a dificuldade em lidar com a morte e o sentido da vida e da morte. No atual contexto sociocultural, agrava-se a dificuldade em lidar com a morte e o 
morrer. De um lado, temos o apego cada vez maior ao aqui e o agora, com a fruição ávida do instante, a recusa morrer. De um lado, temos o apego cada vez maior ao aqui e o agora, com a fruição ávida do instante, a recusa 
de qualquer limitação física ou mental, a rejeição do natural envelhecer, a busca desenfreada da eterna juventude de qualquer limitação física ou mental, a rejeição do natural envelhecer, a busca desenfreada da eterna juventude 
por meio das mais variadas técnicas e produtos.  De outro lado, temos a banalização da morte, sintoma agudo por meio das mais variadas técnicas e produtos.  De outro lado, temos a banalização da morte, sintoma agudo 
da banalização da própria vida, com vidas ceifadas em guerras e conflitos, vítimas das várias formas de violência, da banalização da própria vida, com vidas ceifadas em guerras e conflitos, vítimas das várias formas de violência, 
mortes por enfermidades que podiam ser evitadas e tantas mortes decorrentes de injustiças sociais. São situações mortes por enfermidades que podiam ser evitadas e tantas mortes decorrentes de injustiças sociais. São situações 
de morte a serem superadas, com a atuação daqueles que creem em Deus e acolhem o dom da vida com amor e de morte a serem superadas, com a atuação daqueles que creem em Deus e acolhem o dom da vida com amor e 
responsabilidade. É preciso refletir sobre como se vive e se morre para evitar a banalização da vida e da morte. responsabilidade. É preciso refletir sobre como se vive e se morre para evitar a banalização da vida e da morte. 
 Não dá para pensar na morte, sem pensar na vida, na vida presente e na vida futura. A morte não tor- Não dá para pensar na morte, sem pensar na vida, na vida presente e na vida futura. A morte não tor-
na a vida sem sentido.  Ao contrário, a consciência da morte e o refletir sobre ela podem atribuir sentido ainda na a vida sem sentido.  Ao contrário, a consciência da morte e o refletir sobre ela podem atribuir sentido ainda 
maior ao presente e ao futuro. A consciência da finitude e da transitoriedade deve levar a uma atitude de maior maior ao presente e ao futuro. A consciência da finitude e da transitoriedade deve levar a uma atitude de maior 
responsabilidade no cuidado da vida, principalmente, neste tempo de pandemia. A atitude positiva e responsá-responsabilidade no cuidado da vida, principalmente, neste tempo de pandemia. A atitude positiva e responsá-
vel diante da própria vida e da vida dos outros, no presente, prepara para o enfrentamento da morte. Contudo, vel diante da própria vida e da vida dos outros, no presente, prepara para o enfrentamento da morte. Contudo, 
a morte faz pensar também no futuro, na realidade pós-morte. Na perspectiva religiosa, a morte não significa o a morte faz pensar também no futuro, na realidade pós-morte. Na perspectiva religiosa, a morte não significa o 
fim absoluto, a destruição da vida e da pessoa, mas passagem para a plenitude da vida que se encontra em Deus. fim absoluto, a destruição da vida e da pessoa, mas passagem para a plenitude da vida que se encontra em Deus. 
A ótica da fé ilumina e dá sentido à vida e à morte, ao viver e ao morrer. A crise de sentido a respeito da morte sina-A ótica da fé ilumina e dá sentido à vida e à morte, ao viver e ao morrer. A crise de sentido a respeito da morte sina-
liza uma crise de sentido da vida. Não é possível dar significado à morte sem dar significado ao conjunto do viver. liza uma crise de sentido da vida. Não é possível dar significado à morte sem dar significado ao conjunto do viver. 
Daí, a importância de se viver o presente animado pela fé e por ela orientado. Não fomos criados para a morte, mas Daí, a importância de se viver o presente animado pela fé e por ela orientado. Não fomos criados para a morte, mas 
sim para a vida! Esta é a grande boa nova que perpassa as páginas da Sagrada Escritura desde o presente da vida sim para a vida! Esta é a grande boa nova que perpassa as páginas da Sagrada Escritura desde o presente da vida 
doado pelo Criador até a garantia da vida eterna e a ressurreição da carne, graças à vitória de Cristo sobre a morte.  doado pelo Criador até a garantia da vida eterna e a ressurreição da carne, graças à vitória de Cristo sobre a morte.  
O anseio de viver e de viver para sempre, marca o ser humano e encontra em Deus a sua razão profunda de ser. O anseio de viver e de viver para sempre, marca o ser humano e encontra em Deus a sua razão profunda de ser. 
Quem vive da fé e do amor sofre e também passa pela morte, mas não se desespera. A fé em Deus e Quem vive da fé e do amor sofre e também passa pela morte, mas não se desespera. A fé em Deus e 
a força do amor fazem ultrapassar a própria morte, que deixa de ser um muro intransponível. Nes-a força do amor fazem ultrapassar a própria morte, que deixa de ser um muro intransponível. Nes-
ta perspectiva, assumida serenamente como parte natural da vida, a morte torna-se salto para a vida eterna.ta perspectiva, assumida serenamente como parte natural da vida, a morte torna-se salto para a vida eterna.  

Cardeal Sérgio da RochaCardeal Sérgio da Rocha
Arcebispo Salvador (BA)Arcebispo Salvador (BA)

MATÉRIA DE CAPA
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Prezado Leitor,
 Nesse mês de novembro  
homenageamos “Todos os Santos”, 
homens e mulheres que viveram 
como nós, mas de maneira inco-
mensurável, dedicaram-se aos mais 
pobres e desapegaram-se das coi-
sas materiais desta vida. Por isso 
nessa edição, oferecemos à sua 
leitura o texto ao lado sobre todos 
os santos e escolhemos um deles, 
na sequência, para escrever um 
pouquinho mais a você. Veja e con-
fira!!!
 Mês de novembro também 
homenageamos nossos Entes que-
ridos e por isso, logo na matéria de 
capa, divulgamos para você um es-
petacular texto do Cardeal Sérgio 
da Rocha, também Arcebispo de 
Salvador.
 E para terminar, pedimos 
que leia também o artigo que 
trazemos sobre a confissão. Espe-
ramos que esse artigo, assim como 
todos os que divulgamos aqui, re-
flitam positivamente sua confian-
ça para a aproximação com a sua 
Paróquia de Fé e lhe proporcionem 
uma prazerosa e reflexiva leitura.

Receba o nosso fraternal abraço. 
Até dezembro!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO
CENTRO DE ESPIRITUALIDADE
NOSSA SENHORA DE LOURDES
Av. Carlos Guedes, s/nº - Planalto

Belo Horizonte/MG - Tel. (31) 3494 -1444
Forania Santo Antônio da Pampulha

Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição -RENSC
E-mail: paroquiacristooperario@hotmail.com

Site: www.paroquiacristooperario.com.br

DIRETOR: Paróco Padre Joacir Alves Antunes
PRODUÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO

E ARTE: Gilvan Gonçalves

Prezado leitor(a),

 

Uma ótima leitura e até novembro!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

ESPIRITUALIDADE
 

ESTA É A RIQUEZA DA IGREJA!!!ESTA É A RIQUEZA DA IGREJA!!!
 Iniciamos o mês de novembro com a solenidade de todos os san- Iniciamos o mês de novembro com a solenidade de todos os san-
tos. Homens e mulheres, leigos e clérigos, casados e religiosos, solteiros tos. Homens e mulheres, leigos e clérigos, casados e religiosos, solteiros 
e celibatários... O que esta multidão de fiéis possui em comum? Por que e celibatários... O que esta multidão de fiéis possui em comum? Por que 
são modelos de vida para toda a Igreja militante? Tomemos alguns des-são modelos de vida para toda a Igreja militante? Tomemos alguns des-
ses ilustres homens e mulheres, irmãos nossos, para análise:ses ilustres homens e mulheres, irmãos nossos, para análise:
São Lourenço foi grelhado vivo por identificar os bens da Igreja com os São Lourenço foi grelhado vivo por identificar os bens da Igreja com os 
pobres. Hoje seria chamado de comunista por muitos de nós. A riqueza pobres. Hoje seria chamado de comunista por muitos de nós. A riqueza 
da Igreja, para ele, não estava nos palácios suntuosos, nem nos baús de da Igreja, para ele, não estava nos palácios suntuosos, nem nos baús de 
ouro. Quantas de nossas comunidades consideram a presença dos po-ouro. Quantas de nossas comunidades consideram a presença dos po-
bres como seu tesouro?bres como seu tesouro?
 Na Idade Média, no século XIII, período caracterizado pela  Na Idade Média, no século XIII, período caracterizado pela 
opulência e riqueza do clero, São Franciso e Santa Clara de Assis e São opulência e riqueza do clero, São Franciso e Santa Clara de Assis e São 
Domingos de Gusmão surgem como escândalo e sinal de contradição Domingos de Gusmão surgem como escândalo e sinal de contradição 
se colocando entre os pobres. Assumem a missão cristã de anunciar o se colocando entre os pobres. Assumem a missão cristã de anunciar o 
Evangelho aos pobres.Evangelho aos pobres.
 Santo Tomás de Aquino fugiu de uma vida de riqueza e poder  Santo Tomás de Aquino fugiu de uma vida de riqueza e poder 
como abade do mosteiro beneditino de Monte Cassino, contrariando a como abade do mosteiro beneditino de Monte Cassino, contrariando a 
vontade de seus pais. Escolheu uma vida como dominicano. E ali doou vontade de seus pais. Escolheu uma vida como dominicano. E ali doou 
todo o seu intelecto ao anúncio e estudo do Evangelho. Estava sempre todo o seu intelecto ao anúncio e estudo do Evangelho. Estava sempre 
pronto para atender aos irmãos necessitados de instrução.pronto para atender aos irmãos necessitados de instrução.
 São Vicente de Paula e Santa Luiza Marillac viveram entre os po- São Vicente de Paula e Santa Luiza Marillac viveram entre os po-
bres. Todo seu esforço voltou-se para os mais necessitados. Suas vidas bres. Todo seu esforço voltou-se para os mais necessitados. Suas vidas 
nos lembram da atividade do padre Julio Lancellotti, tão prestativo com nos lembram da atividade do padre Julio Lancellotti, tão prestativo com 
os mais esquecidos de nossa sociedade.os mais esquecidos de nossa sociedade.
 São João Bosco e Santa Maria Mazzarello dedicaram suas vidas  São João Bosco e Santa Maria Mazzarello dedicaram suas vidas 
à educação das crianças mais pobres. Hoje, muitos colégios religiosos, à educação das crianças mais pobres. Hoje, muitos colégios religiosos, 
servemservem  somente à nata mais rica da sociedade. E os pobres recebem uma somente à nata mais rica da sociedade. E os pobres recebem uma 
educação de baixíssima qualidade para continuarem sendo manipula-educação de baixíssima qualidade para continuarem sendo manipula-
dos pelos poderosos. Porém, há outros colégios ocupados em educar as dos pelos poderosos. Porém, há outros colégios ocupados em educar as 
crianças para o exercício da justiça e do auxílio aos mais necessitados. crianças para o exercício da justiça e do auxílio aos mais necessitados. 
 E nós? Somos dignos de estar participando da mesma mesa eu- E nós? Somos dignos de estar participando da mesma mesa eu-
carística com tantas figuras ilustres que emanam a luz de Cristo pelo po-carística com tantas figuras ilustres que emanam a luz de Cristo pelo po-
der do Espírito Santo por terem feito a vontade do Pai? Podemos afirmar der do Espírito Santo por terem feito a vontade do Pai? Podemos afirmar 
que somos verdadeiramente Corpo de Cristo? Vivamos a vida de Cristo que somos verdadeiramente Corpo de Cristo? Vivamos a vida de Cristo 
para que comungando o Corpo de Cristo não sejamos mentirosos e, um para que comungando o Corpo de Cristo não sejamos mentirosos e, um 
dia, possamos gozar da alegria de cantar ao Senhor por toda eternidade!dia, possamos gozar da alegria de cantar ao Senhor por toda eternidade!

Fábio Cristiano RabeloFábio Cristiano Rabelo
Mestre em TeologiaMestre em Teologia
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SÃO BENEDITO O NEGRO RELIGIOSO!!!SÃO BENEDITO O NEGRO RELIGIOSO!!!

do contraste do ouro de suas vestes com a negritude de sua pele e olhos vivos, a entendermos no hoje da nossa 
história, que é sempre a pessoa, o ser humano a ter a precedência e não a cor da sua pele. Que a celebração festiva 
de São Benedito tão conhecido e celebrado em todo o Brasil, possa verdadeiramente nos ajudar enquanto cris-
tãos, a tornar concreto o culto que celebramos em cada Eucaristia, passando da liturgia da ascensão à liturgia da 
compaixão, aquela onde encontramos o mesmo Jesus Cristo que celebramos nas nossas igrejas na horizontalidade 
da vida, através da acolhida dos nossos irmãos e irmãs, independente de sua cor (etnia), sexo (sexualidade) e re-
ligião. O cristão que sobe aos céus não é aquele que faz orações verticalizadas entre o seu eu e Deus, mas aquele 
que aberto à experiência de amor que faz com Cristo, se torna especialista em vencer os desertos das aparências 
humanas, para encontrar e acolher em cada ser humano, o mistério reverente da presença de Deus que o habita.  

São Benedito, Rogai por nós!!
Pe. Mateus Lopes. 

 

A QUAL SACRAMENTO REFERE-SE ESSA FOTO?A QUAL SACRAMENTO REFERE-SE ESSA FOTO?

ESPIRITUALIDADE - CONTINUAÇÃO...

CATEQUESE 
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Os católicos devem se confessar no mínimo uma vez por ano. Mas a Confissão não pode ser en-
carada como uma obrigação, e sim uma oportunidade de receber a misericórdia de Deus.

Uma das perguntas mais comuns feitas pelos católicos é: “Com que frequência devemos nos confessar?”

A resposta é direta e complicada ao mesmo tempo.

 Segundo a Igreja, o mínimo necessário é uma vez por ano. No entanto, esse requisito está vinculado à re-
cepção da Santa Comunhão, como explica o Catecismo da Igreja Católica.
 “Confessar-se ao menos uma vez em cada ano assegura a preparação para a Eucaristia, mediante a recep-
ção do sacramento da Reconciliação que continua a obra de conversão e perdão do Batismo”(CIC, 2042). O Ca-
tecismo explica ainda que, para receber adequadamente a Santa Comunhão, é preciso sempre confessar pecados 
graves com antecedência:
 “O Senhor dirige-nos um convite insistente a que O recebamos no sacramento da Eucaristia: «Em verdade, 
em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida 
em vós» (Jo 6, 53). Para responder a este convite, devemos preparar-nos para este momento tão grande e santo. 
São Paulo exorta a um exame de consciência: «Quem comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente 
será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, cada qual a si mesmo e então coma desse pão e beba 
deste cálice; pois quem come e bebe, sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe a própria condenação» (1Cor 
11, 27-29). Aquele que tiver consciência dum pecado grave deve receber o sacramento da Reconciliação antes de 
se aproximar da Comunhão” (CIC 1384,1385).
 Basicamente, é necessário que você se confesse uma vez por ano, se você pretende receber a Comunhão 
uma vez por ano. Por outro lado, se você deseja receber a Comunhão semanal ou diariamente, precisará confessar 
toda vez que estiver “consciente de um pecado grave”. Recomenda-se, embora não seja obrigatório, confessar pe-
cados veniais; essa é frequentemente a razão pela qual os católicos vão confessar semanalmente ou mensalmente. 
Afinal, a Confissão é um belo sacramento da misericórdia de Deus e não deve ser encarada como uma “obrigação”, 
mas como uma “oportunidade” para receber o amor de Deus. Isso nos dá a capacidade de reparar nosso relacio-
namento com Deus e com a Igreja, abrindo-nos para uma chuva da graça de Deus. Devemos confessar porque 
amamos a Deus, não porque “precisamos”, embora os requisitos existam para nos conduzir pelo caminho da vida 
eterna.

Philip Kosloski - publicado em 21/07/20
https://pt.aleteia.org/2020/07/21/com-que-frequencia-os-catolicos-precisam-se-confessar/

CATEQUESE - CONTINUAÇÃO...
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FINADOS E TODOS OS SANTOS, NOVEMBRO - O MÊS DE ORARMOS POR ELES!!

Vamos caçar palavras?! Neste Caça Palavras você vai procurar o primeiro nome de cada um destes 
Santos e Santas de Deus que estão aqui embaixo!!!

Cada criança é especial para Deus. Deus se interessa pelo bem-estar das crianças.

COM CARINHOCOM CARINHO
TIA PATTIA PAT

OPERÁRIO KIDS - ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - OUTUBRO/2021

ENTREGA MARMITEX AOS MORADORES DE RUA MISSA PARA OBRAS NOSSA SRA. AUXILIADORA

CRISTO!

NOSSA

FONTE

DE

FÉ!!!
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - OUTUBRO/2021 - CONTINUAÇÃO...

NOVENA NOSSA SRA. APARECIDA

NOVIDADE
Veja mais do “Aconteceu na Paróquia” no vídeo disponibilizado no Canal do You-

tube e no Site de nossa Paróquia!!!

MISSA EM HONRA NOSSA SRA. APARECIDA
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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


