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MENSAGEM DE DOM CARLOS JOSÉ
Por tantas vezes sentimos um grande vazio em nosso coração,
como se não tivéssemos a quem recorrer nestes tempos tão difíceis,
de incertezas e aflições. É normal esse sentimento de vez em quando,
afinal, nossa fragilidade humana nos leva a isso. Mas, exatamente nesses momentos de aflição é que devemos nos voltar, com fé e confiança,
Àquela que nos foi dada aos pés da Cruz como Mãe, Defensora, Consoladora e Auxiliadora: A Virgem Mãe de Deus e nossa Mãezinha. É
preciso lembrar sempre que não somos órfãos, não estamos abandonados à nossa própria sorte, temos uma Mãe que nos defende, acalma e,
constantemente, intercede por nós. Que honra termos a própria Mãe de
Cristo como nossa Mãe! Apenas isso, termos a mesma Mãe, já deveria
nos bastar para amá-La imensamente e a Ela recorrermos em nossas
dores, pois, Ela, que teve seu coração transpassado pela dor, entende
as nossas dores cotidianas e nos carrega em seus braços, como carregou o Menino Jesus e nos acolhe em seu colo,
como O acolheu aos pés da Cruz.
Como uma criança indefesa, que se aquieta no regaço de sua mãe, depositemos no Coração Imaculado da
Virgem Maria, a Senhora de Lourdes, o nosso coração, as nossas necessidades diárias, para Dela obtermos a calma
necessária para passarmos por toda essa turbulência que a pandemia nos traz. Quando dizemos Ave Maria, cheia de
Graça, estamos afirmando que Ela é plenamente repleta da Graça de Deus, cheia do Espírito Santo e, ao recitarmos
a Ladainha de Nossa Senhora, complementando a oração do Santo Terço, invocando-A em seus inúmeros títulos,
reconhecemos o seu poder de intercessão diante dos desafios diários, pois Ela é e sempre será a via mais segura para
nos aproximarmos de Cristo. Nossa Mãe Igreja é sábia, e, constantemente nos remete a novos meios de nos aproximarmos do amor e da graça de Deus, como fez há pouco, inspirando o Santo Padre, o Papa Francisco a acrescentar
novas invocações à Ladainha de Nossa Senhora. O desejo do Papa Francisco é que, em meio ao caos causado pela
Pandemia do Covid-19, soe-nos como um bálsamo invocar a Santa Mãe de Deus também como ‘Mãe da Misericórdia’, ‘Mãe da Esperança’ e ‘Conforto ou ajuda dos Migrantes’. Em tempos em que a necessidade da Misericórdia
Divina se faz urgente para aplacar a disseminação do Covid-19; quando a virtude da esperança parece se esfriar em
nosso coração e em que tantos irmãos e irmãs se afastam de suas terras buscando novos meios de subsistência e paz
para seus familiares, quem mais, a não a ser a Mãe de Deus para nos conseguir, através de seu Coração Imaculado,
que nossas súplicas cheguem ao Coração do Filho? Assim, atendendo ao apelo do Papa Francisco, invoquemos a
intercessão Daquela que, cheia da Graça de Deus, pode rogar a Cristo para que Ele transforme a nossa água da desesperança, do sofrimento e da indiferença cristã em vinho novo, gerando, em seu Materno e imaculado Coração,
um novo coração em cada um de nós!
Dom Carlos José - Bispo de Apucarana - PR

ORAÇÃO

Oração
a Cristo
Operário

Amado Senhor Jesus, Cristo Operário de Deus Pai, revelainos 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 verdadeiramente 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).
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.
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Estimado Leitor,
Seja bem vindo a mais uma edição de
nosso Informativo mensal. Queremos, primeiramente, desejar-lhe uma ótima leitura das matérias
que preparamos especialmente para você. Nesta
edição, trazemos como matéria de capa a linda
mensagem de Dom Carlos José, Bispo de Apucarana-PR, que nos remete à reflexão do papel de nossa Mãe Maria como nossa intercessora maior junto
a seu filho. Uma mensagem agradável do início ao
fim, especialmente por aqueles que se deixam tocar
em seu coração quando o assunto é a nossa Mãe.
Na sequência, no artigo “Fique por Dentro”, trazemos para você um resumo de importantes
atividades do Vicariato Episcopal para Ação Social,
Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo Horizonte. Através desta matéria você ficará mais interado sobre algumas importantes atividades sociais
realizadas pela Arquidiocese em favor dos mais
pobres, em especial neste tempo de pandemia e
saberá também sobre a atenção e cuidados do Vicariato quanto ao tratamento dos donativos recebidos. Vale a pena conferir!
Mês de maio, mês em que, com muita
alegria, coroamos Nossa Sra. Axiliadora, Padroeira
de uma de nossas comunidades. Por isso publicamos nesta edição o Tríduo em sua honra, com orações, reflexões, trechos bíblicos para leitura, meditações, tudo para que você possa, nos dias 21, 22
e 23 de maio, fortalecer-se diante Dela e com Ela
vivenciar os seus dias. É uma oportunidade para
renovar-se nestes tempos difíceis, mostrando a si
mesmo que a força de sua oração pode ultrapassar
além dos desafios.
E para encerrarmos com chave de ouro
trazemos no artigo “Catequese”, uma matéria através da qual você irá saber sobre a devoção do Papa
Francisco por um Santo da Igreja. Leia, descubra e
reze com ele. Aprecie na sequência do Informativo o
sensacional texto “Como Viver Bem em Tempos de
Pandemia”, no artigo “Viver Bem”, não deixe de ler.
E curta conosco a alegria de inciarmos neste mês a
evangelização por uma nova mídia social, além do
Facebook e Instagram. A partir de agora temos também o canal do Youtube (Paróquia Cristo Operário
BH). Você poderá acompanhar as transmissões ao
vivo de nossas missas, assim como assistir vídeos
voltados para à nossa evangelização. Inscreva-se
no canal!! curta as nossas publicações!!
Agradecemos seu apoio! Fazemos este Informativo pensando em você! Muito obrigado!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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FIQUE POR DENTRO

SOLIDARIEDADE EM REDE - INICIATIVA PARA
AJUDAR QUEM MAIS PRECISA NESTE TEMPO DE
PANDEMIA

As diversas instituições da Arquidiocese de Belo Horizonte, entre
elas a Providens – Ação Social Arquidiocesana, têm se organizado neste
tempo de pandemia para oferecer ajuda aos mais pobres. O apoio emergencial é oferecido aos que enfrentam problemas de saúde e também a
quem sofre o impacto da grave crise econômica desencadeada pela pandemia. Doações de cestas básicas, orientações sobre direitos, amparo psicológico e espiritual são alguns serviços disponibilizados, em diferentes regiões da Capital Mineira e de sua região metropolitana de Belo Horizonte.
O Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da
Arquidiocese de Belo Horizonte, a serviço das paróquias no desenvolvimento de ações solidárias, é referência para os que desejam integrar esta
rede. De acordo com o vigário episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese, padre Júlio Amaral, o vicariato contribui para
aproximar as paróquias e, assim, favorecer, a partilha de experiências. “A
rede mantida pelo Vicariato também é importante ponto de apoio para
que as paróquias encontrem soluções para seus muitos desafios no amparo aos mais pobres”, explica o sacerdote.
NOTAS IMPORTANTES
1) Os donativos passam por processos de limpeza e ficam armazenados
por três dias, tempo necessário para evitar eventuais contaminações pela
covid-19, conforme orientação das autoridades de saúde.
2) Voluntários recebem equipamentos de segurança e são orientados para
permanecerem em segurança e, ao mesmo tempo, evitarem a propagação
do novo coronavírus.
Arquidiocese de Belo Horizonte
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ESPIRITUALIDADE
Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos em Cristo Jesus,
saúde e paz!
Aproximamo-nos das festividades em honra a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de uma de nossas comunidades.
Este ano, como bem sabemos, por conta da pandemia do
Corona vírus que vem assolando nosso País e, atingindo nossos
irmãos e irmãs, somos convidados a unirmo-nos junto às nossas famílias, primeiras comunidades de fé, para celebrarmos o
tríduo em sua homenagem. Roguemos, nestes tempos difíceis,
a Virgem Santíssima, que auxilie seus filhos e filhas que estão
aflitos e necessitados de saúde e proteção. Que ela nos aponte o
caminho para seu filho e, Nele, encontremos amparo seguro para vencermos as dificuldades.
A cada dia de nosso tríduo lembremos de nossos irmãos e irmãs que se encontram hospitalizados e, também, daqueles que tiveram por encerrada sua caminhada nesta vida.
Confiemos no poderoso auxílio de Nossa Senhora! E assim quando vencermos essa tribulação celebraremos a vida como comunidade de fé em torno das mesas da Palavra e da Eucaristia.
Até lá que Deus Trino e Santo abençoe, nos guarde e nos livre de todo o mal.
Padre Joacir Alves Antunes
TRÍDUO A NOSSA SENHORA AUXILIADORA
PRIMEIRO DIA
5ª-feira da 6ª Semana da Páscoa
21 de Maio de 2020
(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 D’Ele, escute seus louvores e preces.)
Te saudamos Santíssima Trindade com louvor e veneração, pois dessas Três Pessoas nos vem à alegria de caminharmos nesta liturgia da vida buscando o nosso bem.
Que nesse tempo de Pandemia interceda por nós ao nosso bom Deus, aquela que é nossa digníssima mãe, Que teu
manto sagrado nos cubra de toda a Graça que nos é advinda da Santíssima Trindade. Amem!
Em nome do Pai...

ABERTURA

Refrão meditativo:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus.
Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz.
Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Meditando a Palavra
Evangelho - Jo 16,16-20
Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.
Oração Sálmica
Ó Pai, Deus de ternura, Tu que escuta o clamor do povo teu, vinde em socorro de teus filhos, e libertai-os da
aflição. Que desça sobre eles a Tua paz e, que a Tua presença os fortaleça na graça por Cristo, Senhor nosso, amém!
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como Senhora
e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo: do
incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras
calamidades que conheceis.
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Abençoai, protegei, defendei, guardai as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na
Palavra de Deus e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que Vos foi consagrada. Amém.
Rezar 03 Pai Nosso e 03 Ave Maria.
Oração final
Que de ti ó Senhor nos venha a tua graça/ e que o Cristo Senhor nos conduza em tua luz/ que em teu tempo o
Senhor nos atenda com a tua bondade. Amém.
SEGUNDO DIA
6ª-feira da 6ª Semana da Páscoa
22 de Maio de 2020
Preparação
Te saudamos Santíssima Trindade com louvor e veneração, pois dessas Três Pessoas nos vem à alegria de caminharmos nesta liturgia da vida buscando o nosso bem. Que nesse tempo de Pandemia interceda por nós ao nosso
bom Deus, aquela que é nossa digníssima mãe, que teu manto sagrado nos cubra de toda a Graça que nos é advinda da Santíssima Trindade. Amém!
Em nome do Pai...
(Coloque-se em silêncio e peça a Deus que venha ao seu auxilio em todas as suas necessidades e, que no tempo
e na liberdade D’Ele escute seus louvores e preces).
Refrão meditativo:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia
teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Meditando a Palavra
Evangelho - Jo 16,20-23a
Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria.
Oração sálmica
“Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos!” Sl62
Ó Cristo, filho unigênito do Pai, irmanai os teus filhos e filhas com a abundância da misericórdia que provém de
Ti, que confirmados com a tua bênção estejam sempre prontos para dar-te graças e, bendizer o teu nome. Tudo
isso te pedimos pela força do Espírito. Amém.
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como Senhora
e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo: do
incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras
calamidades que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei, guardai as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei- lhes a graça mais
importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra
de Deus e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na
cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que Vos foi consagrada. Amém.
Rezar 03 Pai Nosso e 03 Ave Maria.
Oração final
Que de ti ó Senhor nos venha a tua graça/ e que o Cristo Senhor nos conduza em tua luz/ que em teu tempo o
Senhor nos atenda com a tua bondade. Amém!
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Sábado da 6ª Semana da Páscoa
23 de Maio de 2020
Preparação
Te saudamos Santíssima Trindade com louvor e veneração, pois dessas Três Pessoas nos vem à alegria de caminharmos nesta liturgia da vida buscando o nosso bem.
Que nesse tempo de Pandemia interceda por nós ao nosso bom Deus, aquela que é nossa digníssima mãe, que teu
manto sagrado nos cubra de toda a Graça que nos é advinda da Santíssima Trindade. Amem!
Em nome do Pai...
(Coloque-se em silêncio e peça a Deus que venha ao seu auxilio em todas as suas necessidades e, que no tempo e
na liberdade D’Ele, escute seus louvores e preces).
Refrão meditativo:
Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver a luz. Que um dia
teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Meditando a Palavra
Evangelho - Jo 16, 23b-28
O Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes
Oração Sálmica
“Vossas mãos me modelaram, me fizeram, fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei!” Sl118
Ó Santo Espírito, amor do Pai e do Filho, sopra sobre tua Igreja o hálito divino, revigorai com tua força a cada
mulher e homem que padece neste momento de pandemia. Fortalecei o teu povo e não permita que pereçam neste
momento difícil que vive o mundo. Tu que és um com o Pai e com Filho, amém.
Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como Senhora
e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso. Preservai esta casa de todo perigo: do
incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos malfeitores, da guerra e de todas as outras
calamidades que conheceis.
Abençoai, protegei, defendei, guardai as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça mais
importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado. Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de
Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz.
Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta casa que Vos foi consagrada. Amém.
Rezar 03 Ave Marias e 03 Pai Nosso.
Oração final
Que de ti ó Senhor nos venha a tua graça/ e que o Cristo Senhor nos conduza em tua luz/ que em teu tempo o
Senhor nos atenda com a tua bondade. Amém!

NOSSA

ROGAI

SRA.

POR

AUXILIADORA

NÓS
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CATEQUESE

Em 2017, o Papa Francisco revelou em um encontro com 140 superiores gerais de congregações religiosas
uma devoção particular, sua oração é dirigida a São José, diz: “Se há um problema, eu escrevo no papel e coloco
sob uma estatueta (…) de São José dormindo”, disse o Pontífice na ocasião.
A resposta foi dada ao questionamento de um dos religiosos que o indagou sobre qual era o segredo da
serenidade do Papa. Francisco disse que não toma tranquilizantes para dormir e que desde a eleição papal a paz
lhe acompanha. “A imagem de São José dormindo repousa sob uma esteira de papel! E eu durmo bem: é uma
graça de Deus”, enfatizou.
Em outra ocasião, em um discurso às famílias o santo padre voltou a falar sobre sua devoção a São José.
“Eu gosto muito de São José porque é um homem forte e de silêncio. No meu escritório, eu tenho uma imagem
de São José dormindo, e dormindo, ele cuida da Igreja. Quando eu tenho um problema ou uma dificuldade, eu o
escrevo em um papelzinho e o coloco em baixo de São José, para que ele sonhe sobre isso. Isso significa: para que
ele reze por este problema”, afirmou.
Escrivaninha do Santo Padre
A imagem a que o Papa se refere está entre os poucos objetos que ele pediu que lhe trouxessem de Buenos
Aires. A amizade com o santo vem de longa da data. A paróquia onde ele se confessou por 17 anos quando morava
na capital argentina era dedicada ao santo patrono da Igreja. A missa de início de pontificado de Francisco foi em
19 de março, memória litúrgica de São José.
Há 40 anos, Papa Francisco reza uma oração a São José. “Gosto de São José. Tem tanto poder! Há mais de 40 anos
recito uma oração que encontrei em um antigo missal francês que diz: São José ‘cujo poder faz possíveis as coisas
impossíveis’”.
Oremos
Ó São José protetor de nossos trabalhadores, alegremente, vos saudamos nesse dia que vos dedicamos.
Com os olhos fitos em vossa obediência ao nosso Deus, queremos de vós aprender que Nele encontramos nossa
força para as tarefas de cada dia.
Que vossa proteção se estenda a todos nós que buscamos com o suor de nossos esforços o pão de cada dia.
Que a força de nossos trabalhos nos conceda sempre essa esperança de sabermos que os nossos esforços
humanos geram o alimento que colocamos sobre as nossas mesas.
Valoroso São José, que os vossos olhos se voltem, também, para aqueles que buscam trabalho. Que vossa
intercessão a Cristo Jesus, abra para eles as portas de um novo emprego e, assim, possam colocar sobre suas mesas
o alimento que da sustento ao corpo e ao Espírito.
Nesses tempos difíceis, quando o mundo passa por essa provação, que por intermédio de vossa intercessão
seja-nos concedido saúde corporal e espiritual. Que possamos vencer os desafios impostos a cada um de nós neste
período.
Iluminados pela luz de Cristo Jesus, vençamos as trevas que causam na humanidade o abandono, a desesperança e o desamor.
Caminha conosco São José! Protegei nossas famílias e dai a elas vossa proteção, velai sobre elas nas aflições
e junto a Virgem Santíssima, interceda por cada um de nós e por nossas necessidades (silêncio, faça seu pedido),
junto a Cristo Jesus que com o Pai vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Como louvor reze:
Pai nosso
Ave Maria
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VIVER BEM EM TEMPOS
DE PANDEMIA

Mais uma vez fomos surpreendidos pela vida. Quando sonhávamos com o ano novo 2020, quando fazíamos
nossos planejamentos de atividades e realizações para os
365 dias que nos esperavam, quando elaborávamos nossas
metas e traçávamos rotas para alcança-las, provavelmente
nenhum de nós pensou em enfrentar neste período uma
grande pandemia. Fomos todos surpreendidos. Primeiramente quisemos procurar o culpado. Quem foi que fez isso
conosco? Será que foi obra da natureza? Mas tudo o que vem
da natureza não vem para o nosso bem? Então foi obra dos
chineses. Mas o que foi obra dos chineses? Mas o que eles ganham com isto? Será que para uma nação crescer as
outras tem que ser diminuídas? Isto contradiz completamente a globalização. Alguns reclamam do exagero das
precauções, outros da indiferença e pouco cuidado das pessoas. Ora, as conclusões destas questões nunca serão
unânimes. Vamos aproveitar melhor o nosso tempo?A pandemia é uma realidade. Não há como dela fugir nem
se esquivar. Então o que dela vamos fazer? Vamos viver bem este tempo. Muitas pessoas tem uma vida tão corrida
e agitada que não tem tempo para parar. Afinal, o tempo é precioso. Tempo é dinheiro. Tempo custa caro. Agora,
ganhamos um tempo para pensar na vida. Vamos investir o tempo para nos tornarmos melhores.
Com todas as surpresas que a vida já armou, vive bem quem sabe olhar para trás e aproveita as situações
para aprender, se fortalecer e caminhar mais firme. Recupere um pouco dos momentos preciosos que já pudeste
viver. Vive melhor quem valoriza sua história. É tempo de fazer memória! A vida se faz olhando para os lados. Feliz
de quem está bem acompanhado nesta hora e sabe valorizar suas companhias. Tem gente que no meio de muitas
pessoas está solitário. Há pessoas que moram sozinhas, mas sentem sua vida estreitamente ligada a uma multidão
de pessoas. Valoriza quem caminha contigo. Vive melhor quem sabe amar. É tempo de fraternidade e solidariedade! A vida numa pandemia se faz olhando para frente. Sabemos que esta pandemia vai passar. Vamos sair vivos
desta! E Jesus nos garante que o melhor da vida, para todos, ainda está por vir. Que a maneira que enfrentamos este
tempo sirva para nos tornarmos mais gente, compreendendo melhor o mistério da vida para vive-la melhor.
É tempo de esperança! A memória, a fraternidade e a esperança são excelentes companhias para viver bem
em tempos de pandemia.
Pe. Neimar Schuster – Paróquia Santo Antônio de Estrela
PARTICIPE CONOSCO
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COLABORE CONOSCO

Sede Paroquial - Paróquia Cristo Operário

Comunidade
Nossa Sra. Auxiliadora

Comunidade
Nossa Sra. do Perpétuo Socorro

“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

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

SUA OBRA
SUA FÉ
COLABORE COM SUA COMUNIDADE!
Faça sua doação!
Banco Bradesco
Agência: 2485 - Conta: 33950-4
PIX: CNPJ 17.505.249/0045-72

PROGRAMAÇÃO
Horário de missa
Sede Paroquial Cristo Operário
DIA

Horário de missa
Com. NSra. Perpétuo Socorro

HORA

DIA

Horário de missa
Com. NSra. Auxiliadora

HORA

DIA

Quarta-feira

19h

Domingo

09h

Sem realização de

Sábado

18h

Domingo

18h

missa por tempo

Domingo

08h, 10h, 18h

Domingo

10h

Domingo

18h

HORA

indeterminado

As missas das 18h aos domingos, na Sede Paroquial, são transmitidas pelo Youtube e Facebook.

