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EIS A VERDADEIRA
MULTIPLICAÇÃO DOS PÃES E
DOS PEIXES

A boa nova sempre foi anunciada por Deus
ao seu povo. Ele como o Deus da misericórdia não
cansa de vir em socorro daqueles que os buscam com
a firmeza de uma fé que deseja ardentemente ser uma
ponte entre o amor de Deus e as misérias que cercam os corações dos homens. Mateus na passagem da
multiplicação dos pães nos apresenta o que podemos
chamar de sessão dos pães, Jesus como protagonista tem como papel ser o novo Moisés que liberta
seu povo da opressão, sua pretensão deseja alcançar e
trazer para Deus aqueles que perdidos estavam como ovelhas sem pastor. Para bem entendermos a passagem fazse necessário voltarmos no inicio de todo caminho feito pelo povo de Israel, mesmo que seja por breve linhas, pois
desta forma saberemos que ao multiplicar os pães, Cristo deseja retomar o sentido da fé que tinha perdido o rumo
e direção. Deus no inicio de seu projeto de salvação veio ao encontro de Abraão e lhe prometera que, ao tê-lo
como Deus, Abraão veria sua descendência se multiplicar como as estrelas do céu ou como a areia da praia. Dele
sairia filhos que teria com Deus uma aliança na lei da virtude e da graça. E assim foi feito, de uma personagem que
se lança no abismo de Deus sem saber o que o espera, nasce uma nação que tem Javé como seu guia e uma fé livre.
Mas como toda nação Israel caminha no mundo, vive as coisas da liturgia da vida, se insere nos contextos que a
vida oferece e com isso vai se distanciando dos preceitos da aliança, perdendo seu fio condutor de estarem ligados
ao Deus que o liberta das amarras do mundo, deixam se conduzir pelos apelos dos homens e com isso enfrenta a
derrota, sendo transportado para uma terra distante, longe de seu Deus, de suas terras e da memoria afetiva qual
prezavam tanto. Com isso partem para um exilio em terras desconhecidas no Egito. Em distante terra, lamentam e
choram por um retorno as raízes, mas parece que Deus tinha endurecido o coração já não mais se lembrava de seu
povo. Contudo Javé não é um Deus de coração ímpio, vendo o sofrimento daqueles que amava, desce novamente
ao seu encontro na figura de Moisés. Só que o coração de seu povo não estava tão acessível, eles estavam fechados
ao enviado de Deus – Moisés. Relutaram em aceitar que um novo chamado nascia de Deus, apegados ao lugar, as
facilidades dos bens que ali podia desfrutar, não era desejo se lançar a uma aventura e abrir mão de sua segurança.
Por fim vence Deus e eles concordam em ir com Moisés, seu libertador, e novamente esse povo como nação restabelece sua aliança com Javé e voltam novamente a experimentar das alegrias de serem salvos por seu Criador. Não
se pode negar que após essa libertação uma nova realidade virá, Javé agora estabelece uma lei no caminho de seu
povo, ums lei que geraria frutos de obediência que brotariam da alegria de caminharem na retidão e na obediência
Continua na página seguinte...
ORAÇÃO

Oração
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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,

MENSAGEM DO 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!!!

E assim, mais uma vez, estamos aqui com você para mais uma
edição de nosso Informativo Mensal,
carregando esta mensagem em nossos
corações e, dentro dele, a presença do
nosso Padroeiro, que é o próprio Jesus
Cristo.
Esperamos que você aprecie o
que apresentamos nas páginas seguintes e que os artigos escolhidos para essa
edição ajudem-no na ampliação de seu
conhecimento, na aproximação com a
Palavra e no fortalecimento de sua fé.
Vamos todos prosseguir nas
orações para o fim da pandemia e para
a aprovação das vacinas o quanto antes.
Com certeza, lições de aprendizagem e
também de dor ficarão marcadas por
muitas gerações, mesmo aquelas cujos
ciclos iniciarem-se após a vitória sobre
tudo isso. Que Deus nos abençõe e fortaleça a nossa fé!
Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo!
Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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ao seu legislador. No Sinai nasce a Lei instrumento que irá conduzir o
povo na caminhada de uma chegada à perfeição na realidade de uma fé
plena. Proclamada no Sinai, a lei historicamente vai ganhando corpo,
ajustes, modifica-se a ponto de não mais ser a lei de Deus, mas a lei dos
homens: “Esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está bem
longe de mim. É vão o culto que me prestam, ensinando doutrinas que
são preceitos humanos”. Desta forma, deixam de lado os mandamentos de Javé, e se prendem as estruturas criadas pelos desejos daqueles que
se julgam maiores que o legislador da lei. Tão grandiosos eram que julgavam o próprio Filho de Deus quando intervia no abandono daqueles
que foram colocados às margens por uma religião que mais oferecia peso.
Quando o evangelista traz a cena da multiplicação dos pães, ele tem como
meta falar a sua comunidade que há tempos esperava pelo Messias, que
Jesus é esse Messias que ao interpretar a Lei com fidelidade e cumpri-la
quer mostrar que a fé não deve ser lugar de uma moral exacerbada, mas
sim lugar de encontro de duas fidelidades, a de Deus e do homem. A fé
quando não vivida na aliança com um Deus libertador, ela se muda para
o campo moral, e moral todos podem carregar, lá onde a vista não alcança
tem-se muitos que vivem moralmente bem e que ate podem não acreditar
em Cristo, bem como não viver dentro dos muros da Igreja e mesmo assim serem bons. Que sabemos disso não podemos negar, mas podemos
nos perguntar como nós correspondemos a essa aliança com Deus? Já que
moralmente podemos viver bem, precisamos perceber que estamos sendo
por demais moralistas e com isso nos tornando versados doutores da lei,
deixando que a moral seja exaltada e a lei de Deus presa em sua rede, a
ponto de sermos hipócritas cristãos que criam pesos para que o outro possa carregar. O sentido da passagem nada mais é que um alerta, que a Lei
nasceu para que o homem ao vivê-la pudesse Deus se apossar dele, mas
ao contrário o homem inverteu a ordem das coisas eusurpou-a em seu favor, apossando assim de Deus. Jesus então aparece como resgatador dessa
Lei, trazendo de volta o que gera o homem na bondade, na misericórdia
e no perdão. Nas dores do povo a moral ofende, pois ela pode excluir,
enquanto a lei que veio do alto, alimenta, consola e norteia os rumos. E a
multidãoque ali se encontrava, eram ovelhas sem pastor, estavam abandonadas, esquecidas por um sistema opressor desejoso de cindir o homem
de seu Criador e não liga-lo à aquele que o gerou no amor paciencioso.
Jesus o novo Moisés entende que oprimido pelo sistema o homem está
abandonado e ninguém a não ser Ele consegue mergulhar nesse abandono
e destruí-lo com alegria do vinho novo que é seu poder de amar. Podemos
então dizer com os lábios em oração: A Lei de Deus vivida no perdão e
no encontro fraterno é a verdadeira multiplicação dos pães e dos peixes.
J. Antunes
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IGREJA NO BRASIL CELEBRA A SEMANA
NACIONAL DA FAMÍLIA 9 A 15 DE AGOSTO
Dentro do Mês Vocacional, a Igreja no Brasil celebra, entre
os dias 9 e 15 de agosto, a Semana Nacional da Família, uma mobilização de grupos e comunidades que ocorre, desde 1992, com momentos de oração, formação e reflexão. No sábado, dia 8 de agosto,
o arcebispo Dom Walmor participa da live de abertura da Semana
Nacional da Família, a partir das 10h, no canal da Pastoral Familiar
no Youtube. Neste ano, a Comissão Episcopal para a Vida e a Família
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) propôs como
tema “Eu e minha casa serviremos ao Senhor” (Josué 24, 15). Para animar a Semana Nacional da Família – do
Dia dos Pais até o dia 15 de agosto – a Comissão Nacional da Pastoral Familiar (CNPF), organismo vinculado
à Comissão Vida e Família da CNBB, elabora o subsídio “Hora da Família”, que começou a ser editado desde
a vinda de São João Paulo II ao Brasil, em 1994. Neste ano de 2020, o material ganhou duas versões, uma com
encontros mensais e outra especialmente preparada para a Semana Nacional da Família, agora chamada “Hora
da Família Especial”. O subsídio possui roteiro para os sete dias da semana com atividades que envolvem toda a
família, sugestões de oração e de cantos. O material está disponível na versão impressa e também no aplicativo
Estante Pastoral Familiar, numa versão digital. De acordo com Dom Ricardo Hoepers, presidente da Comissão
para a Vida e a Família da CNBB, a Hora da Família se coloca a serviço da Igreja e da construção do Reino de
Deus começando em nossas casas. ” Aproveitem cada encontro e animem sua comunidade a vivenciarem os temas
propostos como um itinerário de aprofundamento da fé em família a serviço da comunidade”, motiva o bispo.
CATEQUESE

VOCÊ SABIA
QUE O MÊS DE AGOSTO
É O MÊS DAS VOCAÇÕES?

E QUE CADA DOMINGO
É DEDICADO A UMA VOCAÇÃO ESPECÍFICA?
MAS, AFINAL, QUAIS SERIAM ESTAS VOCAÇÕES?
SÃO ELAS:
SACERDOTAL
MATRIMONIAL
RELIGIOSA
LEIGA.
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No primeiro domingo de agosto comemora-se a vocação sacerdotal
O sacerdote age em nome de Cristo e é seu representante dentro de sua comunidade. Ao padre compete
ser pastor e pai espiritual para todos sob sua responsabilidade. Pela caridade pastoral, ele deve buscar ser sinal
de unidade e contribuir para a edificação e crescimento da comunidade de forma que ela torne-se cada vez mais
atuante e verdadeira na vivência do Evangelho. Atualmente também se comemora o dia das vocações diaconais,
ou melhor dizendo: dia das vocações aos ministérios ordenados. Essa comemoração se deve ao fato de no dia 4 de
agosto celebrarmos o dia de São João Maria Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres; e, no dia 10 de agosto, o
dia de São Lourenço, patrono dos diáconos.

No segundo domingo comemora-se a vocação matrimonial
Por imitação do segundo domingo de maio - no qual é comemorado o Dia das Mães – temos o Dia dos
Pais. Sabemos que no Brasil esse dia é comemorado porque antigamente no dia 16 de agosto celebrava-se o dia
de São Joaquim, pai de Nossa Senhora e, por isso, adotou-se esse dia e depois o domingo para essa comemoração.
Devido a esse fato, nesta data é comemorada a vocação matrimonial.

No terceiro domingo comemora-se a vocação à vida consagrada
Essa recordação é feita porque no dia 15 de agosto celebramos o Dia da Assunção de Maria aos céus,
solenidade que aqui no Brasil é transferida para o domingo seguinte. Homens e mulheres que consagraram suas
vidas a Deus e ao próximo. Desta vocação brotam carismas e atuações que enriquecem nossas comunidades com
pessoas que buscam viver verdadeiramente seus votos de castidade, obediência e pobreza. São testemunhos vivos
do Evangelho. Perseverantes, os religiosos estão a serviço do Povo de Deus por meio da oração, das missões, da
educação e das obras de caridade. Com sua vida consagrada, eles demonstram que a vida evangélica é plenamente
possível de ser vivida, mesmo em mundo excessivamente material e consumista. São sinais do amor de Deus e da
entrega que o homem é capaz de fazer ao Senhor.

No quarto domingo comemora-se as vocações leigas
Ser leigo atuante é ter consciência do chamado de Deus a participar ativamente da Igreja e do Reino contribuindo para a caminhada e o crescimento das comunidades rumo a Pátria Celeste. Assumir esta vocação é doar-se
pelo Evangelho e estar junto a Cristo em sua missão de salvação e redenção. Neste dia celebramos todos os leigos
que, entre família e afazeres, dedicam-se aos trabalhos pastorais e também missionários. Os leigos atuam como
colaboradores dos padres na catequese, na liturgia, nos ministérios de música, nas obras de caridade e nas diversas
pastorais existentes. Nos anos em que o mês de agosto possui cinco domingos, a Igreja celebra neste dia o ministério do Catequista. Os catequistas são, por vocação e missão, os grandes promovedores da fé na comunidade cristã
preparando crianças, jovens e adultos não só para os sacramentos, mas também para darem testemunho de Cristo
e do Evangelho no mundo.
Imagem: radiomundocatolico.com.br
Fontes da matéria: CNBB/Canção Nova
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Em tempos de Covid-19,
cuidados da terceira idade
para manter a calma e evitar
transtornos psicológicos
Como se sabe, o isolamento social é a
melhor forma de combate à expansão do
COVID-19. Ficar em casa e manter o distanciamento social é o grande escudo da
população idosa.

Mas devemos ficar atentos para outras doenças que podem surgir, ou se agravar, como o estresse e ansiedade e depressão. No idoso, essas doenças tem característica diferente da população mais jovem, aparecendo com
sintomas de alterações de sono e apetite ou, mais comumente, dores novas ou piora das dores antigas. A preocupação torna-se maior ainda quando essas alterações no apetite e no sono, podem fazer surgir, ou até agravar, quadros
crônicos como diabetes, hipertensão e doenças cardiovasculares.O idoso tem medo por si e por seus familiares.
Uma vez que informação é a melhor arma contra o vírus, não há como evitar acompanhar as notícias. E a atual
pauta dos noticiários, seja online, TV etc é muito pouco animadora. É preciso informar-se, sim, mas evitar ficar
concentrado apenas em noticias sobre a pandemia. O ideal é que se estabeleça um horário para as notícias. As
outras partes do dia podem ser divididas entre Internet, filmes, livros, séries, canais religiosos, com programação
sem relação com a pandemia
Carlos Bruce PersonalTrainer
Cozinhar: Outro bom caminho é cozinhar. Preparar receitas, descobrir novos ingredientes, dar asas à imaginação
culinária, ou mesmo resgatar grandes receitas de família.
Exercícios físicos: Manter-se ativo, de acordo com as possibilidades físicas de cada individuo, é outro item para
manter as emoções reguladas – mesmo pequenas caminhadas entre os cômodos, ajudam a combater o stress do
confinamento. Evite passar dia todos em frente à TV ou deitado na cama.
Contato com o mundo exterior: O distanciamento social não tem que ser sinônimo de solidão. Chamadas de áudio ou de vídeo, ou o uso das redes sociais, dever fazer parte da rotina, para contatar família e amigos. Uma boa
dica são “calls” em grupo familiar. Aceitar ajuda: Possivelmente este é um dos períodos de maior solidariedade da
história. Assim, não falta quem deseje auxiliar os mais velhos. Aceite o “help” que vem de seu vizinho, seja para as
compras do mercado, da farmácia, etc. E não deixe de utilizar os serviços de delivery.
Espiritualidade: Não importa o seu credo: procure meditar, orar ou rezar. Sabe-se que pessoas com alguma crença
são mais positivas e reagem melhor a problemas e adversidades — como a atual pandemia. Assim, procure, ao
longo do dia, conectar-se consigo mesmo em suas reflexões e preces. Estamos fazendo o que é certo. Estamos
em um período de relativa flexibilização mas, para os idosos, a quarentena é a medida a ser seguida. Em algum
momento, tudo vai passar. Até lá, que tal seguir as regrinhas acima para tornar menos pesado, psicologicamente
falando, o isolamento social?
Sobre o autor
Cirurgião Vascular, é diretor executivo do Serviço de Atendimento e Referência em Álcool e Drogas (Sarad)
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas e Biológicas de Botucatu (HC-FMB) da Universidade Estadual Paulista (Unesp) e ex-estagiário em psiquiatria do Departamento de Neurologia e Psiquiatria
da FMB-UNESP (2016-2018)
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A IGREJA E A FAMÍLIA ...REINCLUSÃO DE ARTIGO A PEDIDO DA COMUNIDADE!!!
IGREJA DOMÉSTICA - O PRINCÍPIO DA FÉ CRISTÃ

“Igreja doméstica” era o termo utilizado para definir o culto a Deus em casa, em família, e agora, no cenário atual,
ele volta a ser lembrado e usado pela Igreja. Quem fala sobre o tema é o Pe. Arthur Freitas, da Arquidiocese de
Goiânia, mas que atualmente mora em Valência, na Espanha, onde é doutorando em Teologia Dogmática. Confira
alguns trechos da entrevista:
O que significa o termo “Igreja doméstica”?
Pe. Arthur Freitas: A igreja cristã foi estabelecida em seu início em pequenos grupos e pequenas comunidades,
chamados “domus eclesias”, que eram igrejas domésticas, na tradução. Eram famílias que se reuniam em pequenos grupos, pequenas comunidades nas casas, no tempo que não era permitido aos cristãos realizar o culto em
templos. Por isso, a primeira forma da Igreja cristã era a forma familiar, nas casas. Depois, o termo passa a ter
um significado que permanece, ainda que não seja mais a reunião das famílias em casa, mas permanece o valor do
significado da pequena igreja familiar. Cada família cristã tem em si, mesmo uma realidade verdadeira da Igreja,
onde habita Deus, onde está a Santíssima Trindade, onde se faz de algum modo o culto a Deus, onde se vive em
primeiro grau os mandamentos de Deus, onde se recebe a fé, ou seja, é a primeira célula onde o cristão vive a fé,
e ela se torna experiência concreta.
O Papa Francisco diz sobre valorizar o Evangelho da alegria em família. Diante disso, como as famílias podem redescobrir esse universo tão rico e ao mesmo tempo tão denso, que é a Igreja doméstica?
Pe. Arthur Freitas: Em primeiro lugar, eu acredito que é uma oportunidade de se restabelecer em nossos lares
o culto a Deus. Às vezes, nós temos a ideia de que dar culto a Deus ou rezar é uma coisa relacionada àquilo
que fazemos na igreja, quando vamos lá a alguma atividade presencialmente. Esta situação nos faz, agora, redescobrir e tornar muito potente o ato do culto que se deve viver dentro de casa, tanto o culto particular, como
de um modo muito belo, o que é o grande segredo para este tempo, que é o culto com a família, aquela que
reza junto, que reserva um momento para agradecer a Deus, para fazer pedidos. As famílias, diante da atual
realidade, redescobrem que podem rezar juntas, reunidas. Isso tem um aspecto muito positivo, pois as famílias
vão readquirindo o costume do sacramento, em virtude de tudo aquilo que deve ser restabelecido nas famílias.
Temos na atualidade diversos modelos familiares diferentes entre si até por conta da realidade que a sociedade vive. Diante deste desafio de se redescobrir, de se conhecer, qual caminho a família deve trilhar para
seguir o Evangelho de Jesus?
Pe. Arthur Freitas: Antes de tudo a família é formada por pessoas humanas, com dignidade. Então, independente
da forma que essa família tem, ela é formada por pessoas, que, independente também, de suas circunstancias,
escolhas e passado, cada uma tem dignidade humana e, portanto, com essa base, se estabelece a possibilidade
e o dever de se relacionar com Deus. Então, embora nós saibamos que existe o modelo de família estabelecido,
sabemos que não é a realidade de todos, mas nem por isso alguém está excluído da participação da graça de Deus.
As famílias e cada individuo que a forma redescobrem a sua dignidade, e passa a viver a possibilidade do amor
ao próximo, do perdão, ou seja, todos os valores que Jesus Cristo nos deixou, principalmente o do amor. Independente de sua configuração é chamada a viver essa realidade doméstica e confiar que Deus vem ao auxílio das
nossas limitações, daquilo que não está aparentemente perfeito e sua graça nos ajuda naquilo que nos falta.
Fonte: Afipe
https://www.paieterno.com.br/2020/04/23/igreja-domestica-o-principio-da-fe-crista/
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OPERÁRIO KIDS
MENSAGEM DO 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!!!
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 confraternização 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 comemorar.
Podemos sim, ficar em oração, para que tudo passe, e possamos, juntinhos, celebrar com nossa comunidade, 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
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COLABORE, PARTICIPE, CONTRIBUA CONOSCO!

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE
NOSSA
SRA. AUILIADORA

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

PROGRAMAÇÃO
Horário de missa
Sede Paroquial Cristo Operário
DIA
HORA

Horário de missa
Comunidade do Perpétuo Socorro
HORA
DIA

Quarta-feira

19h

Quarta-feira

N/A

Sábado

19h

Sábado

19h

Domingo

08h, 19h

Domingo

09h, 19h

Horário de missa
Comunidade N. Sra. Auxiliadora
DIA
HORA

Sem realização de missa
por tempo
indeterminado.

Acompanhem nossas transmissões virtuais por nossas Redes Sociais

