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VIDA APÓS PANDEMIA

Como membros de uma única família humana e habitantes da única casa comum, um egoísmo perigoso
nos infecta muito mais do que a COVID-19. «Falhamos na nossa responsabilidade de guardiães e administradores
da Terra. Basta olhar a realidade com sinceridade para ver que há uma grande deterioração da nossa casa comum.
Poluímo-la, saqueámo-la, colocando em perigo a nossa própria vida […]. Não há futuro para nós se destruirmos
o meio ambiente que nos sustenta». Agora, diante da pandemia, temos vivido ampla e vividamente a nossa interligação na vulnerabilidade. Grande parte da humanidade respondeu a esta vulnerabilidade com solidariedade.
Provamos que o podemos fazer, que podemos mudar e cabe-nos agora traduzir estas características em uma conversão permanente com determinação e solidariedade para fazer face às nossas ameaças maiores e a mais longo
prazo. Chegou também o momento de refletir sobre as atividades econômicas e sobre o trabalho. Voltar apenas ao
que se fazia antes da pandemia pode parecer a escolha mais óbvia e prática, mas por que não mudar para algo melhor? Por que reinvestir nos combustíveis fósseis, na monocultura e na destruição das florestas tropi-cais quando
sabemos que agravam a nossa crise ambiental? O Papa está preocupado « com a hipocrisia de certos personagens
políticos que dizem que querem enfrentar a crise […] mas enquanto falam fabricam armas». Certamente, precisamos de “armas” de um tipo diferente para combater as doenças e aliviar os sofrimentos, a começar por todo
o equipamento necessário para clínicas e hospitais de todo o mundo. Pensemos corajosamente fora dos padrões!
Depois do que já passamos este ano, não devemos ter medo de nos aventurarmos por novos caminhos e de propor
soluções inovadoras.
Papa Francisco

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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Olá Leitor,
O Mês de junho está aí! E com ele, depositemos em Jesus Cristo, mais uma vez,
toda a nossa esperança pelas liberações
das vacninas e do fim desta pandemia
em todo o mundo. Neste mês, muitos
momentos de oração nos esperam: Em
toda a Igreja iremos celebrar o Corpus
Christi, como fazemos há muitos séculos. Um momento oportuno para
celebrarmos fortemente o verdadeiro
Corpo e Sangue de Cristo presentes na
Eucaristia. E, uma de nossas Comunidades, celebra também neste mês a sua
Padroeira: Dia 27 de junho é o dia de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Por
isso nosso Informativo deste mês está
em sua maior parte concentrado nestes
dois eventos, para que você possa acompanhar e rezar conosco os Tríduos das
duas celebrações. Os roteiros, orações,
referências bíblicas, foram aqui publicados e preparados para você. E além
disso aproveitamos também o nosso espaço para divulgar um texto do Papa
Francisco expondo sobre a “Vida após a
pandemia”, em nossa matéria de capa.
E também trazemos, no artigo fique por
dentro, algumas importantes dicas para
a prevenção e cuidados que todos devemos ter nestes tempos. Hábitos e procedimentos que podem salvar vidas. Aprecie as matérias e ótima leitura!
NOTA: O Informativo mensal, a partir
do mês de maio/2020, está tendo apenas
uma tiragem impressa para arquivo da
Paróquia e circulação virtual em nossas
Redes Sociais, incluindo o site.
Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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FIQUE POR DENTRO

PREVENÇÃO
ESTE É O CUIDADO ENTRE
VOCÊ E O MUNDO!

A pandemia do novo coronavírus já em uma realidade em nosso
país e, até o momento, não há medicamentos nem vacina para prevenir
contra este vírus. Porém, algumas medidas diárias podem ajudar na sua
prevenção:
- higienizar frequentemente as mãos com água e sabão ou álcool gel 70%;
- evitar tocar olhos, nariz e boca sem higienização adequada das mãos;
- evitar contato próximo com pessoas doentes;
- cobrir boca e nariz ao tossir ou espirrar, com cotovelo flexionado ou
utilizando-se de um lenço descartável;
- ficar em casa e evitar contato com outras pessoas que não moram com
você;
- limpar e desinfetar objetos e superfícies tocados com frequência;
não compartilhar objetos de uso pessoal (talheres, pratos, copos ou garrafas);
- manter os ambientes bem ventilados;
- deslocamentos/ viagens não devem ser realizados neste período, a não
ser que seja estritamente necessário;
- quem viajar aos locais com circulação do vírus deve evitar contato com
pessoas doentes. (fonte: Ministério da Saúde).
De todas as medidas citadas, a mais eficaz de todas é o isolamento social.
Evitar ao máximo sair de casa, devendo restringir saídas as que sejam de
extrema necessidade, como supermercado e farmácia.
A Ufam espera contar com a consciência e colaboração de toda sua comunidade acadêmica, pois deseja que, ao fim do período de risco, possam
todos voltar às suas atividades e ao convívio social de forma saudável.
https://ufam.edu.br
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ESPIRITUALIDADE
MENSAGEM TRÍDUO CORPUS CHRISTI 2020

Caríssimos irmãos e irmãs, sob a proteção do Coração Sagrado de Cristo Jesus, chegamos ao mês de Junho
e, somos chamadas e chamados a seguirmos reclusos, se
possível, em nossas casas, por causa desses tempos de pandemia de coronavírus. Cuidando cada um de si mesmo e
daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade.
A força amorosa e misericordiosa do Sagrado Coração de Jesus nos impulsiona a olharmos para nosso povo
que é Igreja Viva e, refletirmos em nossos olhares o quanto
Deus nos ama e nos quer bem. Essa mesma força revigora
em nossos corações o desejo de Cristo Jesus para cada um
de nós, Ele que nos chama pelo nome e nos diz Sobre ti
edificarei minha morada. Assim, seremos com ele um só
corpo, uma só Igreja e um só rebanho.
TRÍDUO CORPUS CHRISTI
PRIMEIRO DIA - O8/JUNHO

1. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.

Coloquemo-nos em adoração a Jesus Sacramentado, que permanece conosco, manifestando seu amor.
2. CANTO EUCARÍSTICO
Eu te adoro ó Deus. Eu te adoro ó Deus. Pois os que te adoram brilham como o sol, como o sol ao amanhecer. Pois
os que te adoram brilham como o sol, como o sol ao amanhecer.
Eu te louvo...
Eu te amo...
(momento de silêncio)
3. LITURGIA DA PALAVRA
Durante a celebração da Santa Missa, a mesa da Palavra e a mesa Eucarística não são duas mesas separadas, pois
há um vínculo profundo entre Eucaristia e Palavra. A palavra de Deus, lida na Liturgia pela Igreja, conduz à Eucaristia. Nas duas mesas é o mesmo Senhor que se dá a nós, assim, no nosso caminho de seguidores e seguidoras
de Jesus Cristo, no hoje da liturgia que vivenciamos em nossas casas, as suas exigências são apresentadas de forma
nova e, é pedida uma resposta amorosa de nossa parte.
SALMO DO DIA– Salmo 120
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (2x)
EVANGELHO - Mateus 5,1-12
CANTO:
Buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e tudo o mais vos será acrescentado, aleluia, aleluia. Se vos perseguem por causa de mim, não esqueçais o porquê. Não é o servo maior que o Senhor, aleluia, aleluia.
4. SÚPLICAS
1. Iluminai nossas vidas com vossa Palavra, Senhor, para que possamos ver as necessidades de nossos irmãos e
irmãs, especialmente, os mais necessitados neste tempo de pandemia, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
2. Tornai nossos corações acolhedores para receber vossa Palavra em nossas vidas e testemunhar vossa misericórdia em nosso meio, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
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3. Fecundai nossa comunidade com vossa Palavra, para que possamos testemunhar um coração ardente de amor
pelas causas do Reino, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
4. Dirigi vosso olhar de misericórdia, Senhor, a toda a Terra que vive momentos de sofrimento e de dor por causa
da pandemia de Covid – 19 e livrai-nos deste flagelo, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
Oração: Senhor Jesus Cristo, Deus de amor e misericórdia, ouvi as súplicas desse povo que também é vosso, fortalecei-os nestes tempos difíceis e iluminai-os para permanecerem sempre unidos a Vós, que com o Pai e o Espírito
reina pelos séculos dos séculos. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai
Permaneçamos em comunhão com o Senhor e em comunhão com os irmãos, e que o Senhor sempre nos guarde
e nos proteja de todo mal. Amém.
5. CANTO FINAL:
Senhor tu me olhastes nos olhos. A sorrir, pronunciastes meu nome. Lá na praia eu larguei o meu barco. Junto a
ti buscarei outro mar.
SEGUNDO DIA - O9/JUNHO

1. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Coloquemo-nos em adoração a Jesus Sacramentado, que permanece conosco, manifestando seu amor.
2. CANTO EUCARÍSTICO
Eu te adoro ó Deus. Eu te adoro ó Deus. Pois os que te adoram brilham como o sol, como o sol ao amanhecer. Pois
os que te adoram brilham como o sol, como o sol ao amanhecer.
Eu te louvo...
Eu te amo...
(Momento de silêncio)
3. LITURGIA DA PALAVRA
O Sacramento da Eucaristia é o grande dom que o próprio Jesus nos ofereceu. Na primeira carta de São Paulo aos
Coríntios (1Cor 11,23-26) encontramos a narração da instituição da Eucaristia e também nos Santos Evangelhos
(Lc 22,19-20; Mt 26,26-28; Mc 14,22-24). São João tem um belíssimo capítulo sobre a Eucaristia, o capítulo 6 do
seu Evangelho, no qual apresenta Jesus como o pão da vida, que é a Eucaristia.
SALMO DO DIA – Salmo 4
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (2x)
EVANGELHO – Mateus 5,13-16
CANTO:
O Senhor é o Pastor que me conduz, por caminhos nunca vistos me enviou. Sou chamado a ser fermento, sal e luz
e por isso respondi: aqui estou! Eis-me aqui Senhor! Eis-me aqui Senhor! Pra fazer tua vontade, pra viver do teu
amor. Pra fazer tua vontade, pra viver do teu amor, eis-me aqui Senhor!
4. SÚPLICAS
1. Orientai Senhor, sob vossa luz, nossas celebrações eucarísticas, que sejam momentos de real comunhão de vosso
povo, manifestação sincera da nossa fé e o nosso testemunho de comunhão diante do mundo, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
2. Renovai nossos corações em cada Eucaristia, que sejamos cada vez mais solidários e solidárias, e que assumamos a missão de anunciar o Evangelho, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
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3. Olhai com misericórdia para toda a humanidade neste momento de tribulação, amparando as vítimas desta
pandemia e concedendo-nos a graça da libertação deste mal, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
Oração: Senhor Jesus Cristo, Filho amado do Pai, ouvi as nossas súplicas neste segundo dia de tríduo em preparação para a festa de vosso Corpo e Sangue. Ensinai-nos a reconhecer, a vossa presença no meio de nós e, também,
a manifestação do vosso amor gratuito que renova a nossa vida e nos faz instrumentos da vossa graça. Vós que
viveis e reinais junto ao Pai e ao Espírito pelos séculos dos séculos. Amém.
(Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai)
Amadas e amados, irmãs e irmãos, permaneçamos com os olhos fixos em Cristo Jesus, vivo e ressuscitado em
meio a nós, não deixemos que nossa fé esmoreça nesse tempo de pandemia e flagelo. Que o Senhor sempre nos
guarde e nos proteja de todo mal. Amém.
5. CANTO FINAL:
Sim eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou/ jamais se esconda e não se apague e mim o seu
fulgor./ Sim eu quero que o meu amor ajude meus irmãos a caminhar guiado por tuas mãos,/ em tua lei e em tua
luz Senhor.
TERCEIRO DIA - 10/JUNHO

1. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Coloquemo-nos em adoração a Jesus Sacramentado, que permanece conosco, manifestando seu amor.
2. CANTO EUCARÍSTICO
Eu te adoro ó Deus. Eu te adoro ó Deus. Pois os que te adoram brilham como o sol, como o sol ao amanhecer. Pois
os que te adoram brilham como o sol, como o sol ao amanhecer.
Eu te louvo...
Eu te amo...
(Momento de silêncio)
3. LITURGIA DA PALAVRA
A solenidade de Corpus Christi está intimamente ligada à instituição da Eucaristia, pois é o dia em que manifestamos publicamente o nosso amor para com a Eucaristia. A Eucaristia é a grande riqueza da Igreja, pois é o próprio
Cristo que se dá a nós através do pão e do vinho consagrado. A Eucaristia edifica a Igreja, pois quem celebra a
Eucaristia se compromete com Jesus Cristo e com a comunidade.
SALMO DO DIA – Salmo 15
Aclamação ao Evangelho: Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. (2x)
EVANGELHO – Mateus 5,17-19
CANTO:
Feliz o homem que ama o Senhor e segue os seus mandamentos. O seu coração é repleto de amor, Deus mesmo é
seu alimento. Feliz quem se alegra em servir o irmão. Segundo os preceitos que Deus lhe ensinou. Verá maravilhas
de Deus, o Senhor. Porque muito amou.
4. SÚPLICAS
1. Por todas as pessoas que se decepcionaram na fé, por aqueles que perderam a alegria de crer na vida nova que
vem de Deus, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
2. Por toda a Igreja, que ela nunca se canse de anunciar que o Senhor ressuscitou e está vivo e presente entre nós,
rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
3. Por nossas famílias e comunidades, que o testemunho de vida cristã e a esperança renovada em cada encontro
fraterno sejam mensagens de sua ressurreição, sobretudo nesse tempo de pandemia, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
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Oração: Senhor Jesus Cristo, neste terceiro dia do tríduo em preparação para a festa de vosso Corpo e Sangue
pedimos que fique conosco na alegria de vossa ressurreição para ouvirmos vossa Palavra que faz arder nosso coração e iluminar nossa estrada, pois cremos e professamos que sempre estás presente entre nós, vós que viveis e
reinais junto ao Pai e ao Espírito pelos séculos dos séculos. Amém.
(Pai-nosso, Ave-maria, Glória ao Pai)
Amadas e amados, irmãs e irmãos, permaneçamos com os olhos fixos em Cristo Jesus, vivo e ressuscitado em
meio a nós, não deixemos que nossa fé esmoreça nesse tempo de pandemia e flagelo. Que o Senhor sempre nos
guarde e nos proteja de todo mal. Amém.
5. CANTO FINAL:
Sim eu quero que a luz de Deus que um dia em mim brilhou/ jamais se esconda e não se apague e mim o seu
fulgor./ Sim eu quero que o meu amor ajude meus irmãos a caminhar guiado por tuas mãos,/ em tua lei e em tua
luz Senhor.

TRÍDUO EM HONRA A NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO

Caríssimos irmãos e irmãs, sob a proteção do Coração Sagrado
de Cristo Jesus. A força amorosa de nossa Mãe nos impulsiona a olharmos para nosso povo que é Igreja Viva e, refletirmos em nossos olhares
o quanto Deus nos ama e nos quer bem. Essa mesma força revigora em
nossos corações o desejo de Cristo Jesus para cada um de nós, Ele que
nos chama pelo nome e nos diz “Sobre ti edificarei minha morada”. Assim, seremos com ele um só corpo, uma só Igreja e um só rebanho.
Neste caminho de unidade e comunhão unimo-nos como irmãs
e irmãos em preparação para celebrar aquela que nos aponta Jesus: Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
PRIMEIRO DIA - 24/JUNHO

MARIA, MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO- “ÍCONE DO AMOR”
Mãe do Perpétuo Socorro, ícone de amor, interceda junto a Jesus e nos livrai desta Pandemia que assola
o mundo inteiro. Protegei a nossa Paróquia, as Comunidades e nossas famílias da COVID-19. Mãe do Perpétuo
Socorro, ícone de amor, interceda junto a Jesus e nos livrai desta Pandemia que assola o mundo inteiro. Protegei a
nossa Paróquia, as Comunidades e nossas famílias da COVID-19.
Com Maria, acolhemos a Palavra de Deus e a semeamos no mundo.
LEITOR: A ENCARNAÇÃO - “E O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE NÓS” (Jo 1,14)
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, eis aqui a vossos pés um pobre pecador que a vós recorre e em vós confia.
Ó Mãe de misericórdia, tende piedade de nós: ouvimos dizer que todos vos chamam refúgio e esperança dos
pecadores e necessitados; sede, pois, nosso refúgio e a esperança nossa. Socorrei-nos pelo amor de Jesus Cristo:
dai a mão a estes filhos que se recomendam a vós e se consagram como vossos servos. Louvamos e damos graças
a Deus que, por sua misericórdia, nos inspirou esta confiança em vós, a qual estimamos como penhor da nossa
eterna salvação. Sabemos que com o vosso auxílio venceremos; e que, se vós nos recomendarmos, nos auxiliareis;
tememos, porém, que nas ocasiões do perigo deixemos de invocar o vosso auxílio e venhamos a nos perder. Eis a
graça vos pedimos: encarecidamente vos suplicamos que nos assaltos do inferno , nos perigos e nos momentos de
aflição façais que sempre recorramos a vós, dizendo:
Maria ajudai-me, Mãe do Perpétuo Socorro.
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Rezemos: 03 Ave-Marias 1 Glória ao Pai
Oremos: Deus onipotente e misericordioso, que nos destes a venerar a imagem da vossa bem-aventurada Mãe,
sob o título especial de Perpétuo Socorro: concedei-nos, propício, que em todas as vicissitudes desta nossa peregrinação sejamos por tal modo assistidos da contínua proteção da mesma imaculada e sempre Virgem Maria,
que mereçamos conseguir os prêmios da vossa eterna redenção. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
CANTO DE ENCERRAMENTO
Nossa Senhora me dê a mão,/ cuida do meu coração. /Da minha vida a a../. Do meu destino.../ do meu caminho...
/Cuida de mim.

SEGUNDO DIA - 25/JUNHO

MARIA, MÃE AGRACIADA!
Maria, força dos que lutam pela justiça, pela paz e fraternidade e por todos e todas que sofrem com esta
pandemia. Que nossas famílias recebam de Deus, por Vossa Intercessão Materna, a graça do socorro e a consolação dos que perderam seus entes queridos, dos desempregados, dos injustiçados
LEITOR: - “AVE, CHEIA DE GRAÇA, O SENHOR É CONTIGO” (Lc 1,28)
Ó Mãe do Perpétuo Socorro, concedei-nos que possamos sempre invocar o vosso poderosíssimo nome,
porque sabemos ser ele socorro de quem vive e salvação do moribundo. Ó puríssima Maria, Maria terníssima,
fazei que o vosso nome seja de hoje em diante o alento da nossa vida. Apressai-vos, Senhora, em nos socorrer,
sempre que vos chamarmos, pois em todas as tentações que nos assaltarem e nas necessidades que nos oprimirem,
jamais deixaremos de chamar por vós, dizendo sempre: Maria! Maria! Que fortaleza, que doçura, que confiança,
que ternura sente minha alma somente com invocar-vos, e mesmo pensando em vós.
Agradecemos ao Senhor que, para nosso bem vos deu esse nome tão suave, tão amável e tão poderoso. Mas
não queremos nos contentar somente com pronunciar o vosso nome, queremos pronunciar com amor, para que
este amor mais nos lembre que devemos sempre vos chamar Mãe do Perpétuo Socorro.
Rezemos : 03 Ave-Marias 1 Glória ao Pai
Oremos: Deus onipotente e misericordioso, que nos destes a venerar a imagem da vossa bem-aventurada Mãe,
sob o título especial de Perpétuo Socorro: concedei-nos, propício, que em todas as vicissitudes desta nossa peregrinação sejamos por tal modo assistidos da contínua proteção da mesma imaculada e sempre Virgem Maria,
que mereçamos conseguir os prêmios da vossa eterna redenção. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
CANTO DE ENCERRAMENTO
Nossa Senhora me dê a mão,/ cuida do meucoração. /Da minha vida a .../. Do meu destino.../ do meu caminho...
/Cuida de mim.
TERCEIRO DIA - 26/JUNHO

MARIA, MÃE GLORIFICADA!
Maria, Nossa Senhora, presença consoladora na dor. Mãe, pede a seu filho que nos socorra nas tribulações,
sobretudo neste tempo da Pandemia. Ajude-nos a caminhar guiando os nossos passos com amor, paz, paciência e
equilíbrio.
LEITOR: “ME PROCLAMARÃO BEM AVENTURADA TODAS AS NAÇÕES” (Lc 1,48)
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Ó Mãe do Perpétuo Socorro, Vós sois a dispensadora de todas as graças que Deus nos concede a nós,
pobres miseráveis. Se Ele vos fez tão poderosa, tão rica e tão benigna, foi para nos socorrerdes em nossas misérias.
Sois vós a advogada dos réus mais delinquentes e abandonados, quando a vós recorrem; socorrei-nos, pois, a nós
que com confiança a vós nos recomendamos. Nas vossas mãos colocamos o negócio da nossa salvação, entregamos a própria alma para que cuideis dela. Contai-nos no número dos vossos servos, acolhei-nos sob a vossa
proteção e estaremos satisfeitos; porque, se vós nos socorreis, nada temeremos; não os pecados, porque vós nos
obtereis o perdão; não o demônio, os vossos pés já esmagaram-lhe a cabeça; não o Juiz, porque sois sua Mãe.
Tememos unicamente nos perder por nos esquecermos de vos invocar. Alcançai-nos, senhora nossa, o perdão dos
pecados, o amor a Jesus Cristo, e para tudo isto a graça de acudir sempre a vós, Mãe do Perpétuo Socorro.
Rezemos pelas intenções deste dia e por todas que trazemos em nossos corações.
Oremos: Deus onipotente e misericordioso, que nos destes a venerar a imagem da vossa bem-aventurada Mãe,
sob o título especial de Perpétuo Socorro: concedei-nos, propício, que em todas as vicissitudes desta nossa peregrinação sejamos por tal modo assistidos da contínua proteção da mesma imaculada e sempre Virgem Maria,
que mereçamos conseguir os prêmios da vossa eterna redenção. Vós, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos.
Amém.
CANTO DE ENCERRAMENTO Nossa Senhora me dê a mão,/ cuida do meu coração. /Da minha vida a .../Do
meu destino.../ do meu caminho... /Cuida de mim.

COLABORE CONOSCO
“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 Instagram e Facebook.

