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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

Nossa Sra. Aparecida Nossa Sra. Aparecida 
Padroeira do BrasilPadroeira do Brasil

Nossa Senhora AparecidaNossa Senhora Aparecida
Reclina sua cabeça no peito do amado e sinta a força que emana do Lírio que Reclina sua cabeça no peito do amado e sinta a força que emana do Lírio que 

exala a verdadeira compaixão.  exala a verdadeira compaixão.  
 Dia 12 de outubro dia de Nossa Senhora Aparecida. Dia de reflexão e oportunidade de voltar o olhar para 
o nosso caminho de fé que nos leva a Cristo. Ela não é deusa, nem Deus, é aquela que em sua obediência disse 
sim aos projetos do Pai. . Tempo propício este que Deus nos concede para entender que somos um corpo ligado a 
uma cabeça que é o fundamento de todas coisas; Cristo. Portanto é significativo lembrar que a história do desco-
brimento da imagem, nos diz que os pescadores ao lançarem a rede trouxe do seio das águas um corpo de um 
objeto, lançaram novamente a rede trouxe a cabeça desse objeto e constaram ser uma imagem, deram lhe o nome 
de Nossa Senhora Aparecida. Até aqui temos uma história interessante, mas o que temos que perceber é o que está 
atrás dessa descoberta de um povo, uma nação, homens e mulheres não caminham se não estiveres ligados à...

Continua na página seguinte...
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Caro Leitor, 

 Aqui estamos mais uma vez 
para presentear-lhe com uma nova 
edição do nosso Informativo mensal. 
Mês de outubro, mês das missões, 
muito temos a comemorar. É tam-
bém o mês de Nossa Sra. Aparecida, 
Padroeira do Brasil. Nessa edição es-
tamos disponibilizando para você na 
Seção Espiritualidade, o Tríduo de 
Nossa Sra. Aparecida para ser reza-
do em casa. Os tempos difíceis, como 
o próprio nome diz, dificultam, mas, 
não nos impedem de exercermos a 
nossa fé. E  além da Seção Espiritu-
alidade, estamos apresentando tam-
bém matérias interessantíssimas nas 
demais Seções do Informativo. Veja e 
confira!!!
 Desejamos que você aprecie 
todos os registros que aqui deixa-
mos e que sejam todos eles objetos de 
aproximação, participação, colabo-
ração e integração entre você e a sua 
Paróquia de fé. 
Como você sabe, devido à pandemia 
e várias outras circunstâncias, esse 
Jornal mensal permanecerá por um 
tempo somente com circulação vir-
tual, até que as condições favoreçam 
novamente sua impressão. O impor-
tante é não distanciarmos de nossas 
Comunidades com esse trabalho de 
evangelização.
 Nos vemos em novembro. Até 
lá!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

c o n t i n u a ç ã o . . .c o n t i n u a ç ã o . . .

 cabeça que é Cristo. Se pararmos para pensar veremos que Deus em sua  cabeça que é Cristo. Se pararmos para pensar veremos que Deus em sua 
infinita bondade deseja falar aos corações daqueles homens e mulheres infinita bondade deseja falar aos corações daqueles homens e mulheres 
daquela época, como deseja também falar a nós hoje. O apóstolo Paulo, na daquela época, como deseja também falar a nós hoje. O apóstolo Paulo, na 
sua primeira epístola aos Coríntios, enfatiza  que apesar de que a salvação sua primeira epístola aos Coríntios, enfatiza  que apesar de que a salvação 
é única e individual, mas as ações devem ser coletivas, no mesmo corpo. E é única e individual, mas as ações devem ser coletivas, no mesmo corpo. E 
essas ações só serão possíveis de serem executadas na luz de Deus se elas essas ações só serão possíveis de serem executadas na luz de Deus se elas 
forem orientadas pela cabeça que o Cristo. E essa verdade deve ser abraça-forem orientadas pela cabeça que o Cristo. E essa verdade deve ser abraça-
da de coração, pois somente ela tem poder de transformar a nossas vidas da de coração, pois somente ela tem poder de transformar a nossas vidas 
e nos conduzir como corpo que se une ao amado. Abraçar verdade, abrir e nos conduzir como corpo que se une ao amado. Abraçar verdade, abrir 
o coração para ela muitas vezes não nos deixa confortável, somos por de-o coração para ela muitas vezes não nos deixa confortável, somos por de-
mais donos de nós mesmos, porque mesmo sabendo disso quantos de nós  mais donos de nós mesmos, porque mesmo sabendo disso quantos de nós  
nos comportamos como se não existisse esse fundamento. O fundamento nos comportamos como se não existisse esse fundamento. O fundamento 
não tem sido Cristo, e, sim, as missas de curas, de prosperidade, os egos não tem sido Cristo, e, sim, as missas de curas, de prosperidade, os egos 
pessoais, o crescimento numérico e, muitas vezes, o próprio líder da co-pessoais, o crescimento numérico e, muitas vezes, o próprio líder da co-
munidade tem sido o fundamento. Não é mais Cristo que nos orienta, não munidade tem sido o fundamento. Não é mais Cristo que nos orienta, não 
somos mais dependentes de Cristo, e, sim, detentores de poder para deter-somos mais dependentes de Cristo, e, sim, detentores de poder para deter-
minar o que queremos e como queremos. A soberania de Jesus é usurpada, minar o que queremos e como queremos. A soberania de Jesus é usurpada, 
a nossa relação com a Trindade passa a ser uma relação comercial, isto é, a nossa relação com a Trindade passa a ser uma relação comercial, isto é, 
seremos submissos ao Deus Trino se em troca recebermos as bênçãos.  É seremos submissos ao Deus Trino se em troca recebermos as bênçãos.  É 
bom lembrar que a providência de Deus nesse achado, é um lembrete dele bom lembrar que a providência de Deus nesse achado, é um lembrete dele 
aos cristãos, ao povo, ao País de era preciso e que se faz necessário  retor-aos cristãos, ao povo, ao País de era preciso e que se faz necessário  retor-
nar ao fundamento de todas coisas, buscar o caminho de volta para Cristo nar ao fundamento de todas coisas, buscar o caminho de volta para Cristo 
e deixar que todo corpo seja  iluminado por sua luz. E prova mais uma vez e deixar que todo corpo seja  iluminado por sua luz. E prova mais uma vez 
também que Ele usa de coisas simples para tocar o coração dos homens, também que Ele usa de coisas simples para tocar o coração dos homens, 
e naquele achado de uma simples imagem cheio de lodo, escondido nas e naquele achado de uma simples imagem cheio de lodo, escondido nas 
profundezas de rio, conceder ao povo daquele tempo e nós também uma profundezas de rio, conceder ao povo daquele tempo e nós também uma 
oportunidade de emergir do lodo e da lama, renascer das águas e buscar oportunidade de emergir do lodo e da lama, renascer das águas e buscar 
ser um corpo unido ao Cristo. E ele surpreende pois usa de uma imagem ser um corpo unido ao Cristo. E ele surpreende pois usa de uma imagem 
que simboliza uma mulher que entendeu esse mistério de que seu filho era que simboliza uma mulher que entendeu esse mistério de que seu filho era 
a cabeça de um novo tempo, de uma nova era em Deus, de um reino onde a cabeça de um novo tempo, de uma nova era em Deus, de um reino onde 
só os humildes deixariam ser guiados por Ele.  Na bodas de Caná ela ex-só os humildes deixariam ser guiados por Ele.  Na bodas de Caná ela ex-
pressa isso ao dizer aos criados: Fazei o que ele vos disser. E nesse precioso pressa isso ao dizer aos criados: Fazei o que ele vos disser. E nesse precioso 
achado ela veio nos visitar e nos lembrar que é preciso escutar seu Filho, achado ela veio nos visitar e nos lembrar que é preciso escutar seu Filho, 
conceder a ele o coração, deixar que ele entre e possa cear com todos na conceder a ele o coração, deixar que ele entre e possa cear com todos na 
mesa onde se reparte o Pão e a Palavra. Só seremos realmente o Corpo de mesa onde se reparte o Pão e a Palavra. Só seremos realmente o Corpo de 
Cristo, quando caminharmos como anunciadores proféticos da parte do Cristo, quando caminharmos como anunciadores proféticos da parte do 
Pai. Se Ele é a nossa cabeça, precisamos entender que não nos pertencemos Pai. Se Ele é a nossa cabeça, precisamos entender que não nos pertencemos 
mais, somos um povo eleito que ele veio reunir, servos de um Deus que mais, somos um povo eleito que ele veio reunir, servos de um Deus que 
veio para servir, de um Deus não todo poderoso, mais um Deus compas-veio para servir, de um Deus não todo poderoso, mais um Deus compas-
sivo, soberano não com as grandezas daquilo que passa, mas soberano por sivo, soberano não com as grandezas daquilo que passa, mas soberano por 
nos propiciar o Pão que da vida em plenitude,  assim devemos a Ele toda nos propiciar o Pão que da vida em plenitude,  assim devemos a Ele toda 
honra e obediência. É mais que urgente que resgatemos essa visão trina da honra e obediência. É mais que urgente que resgatemos essa visão trina da 
Igreja como  casa de Deus, povo de Deus, Corpo de  Cristo e morada do Igreja como  casa de Deus, povo de Deus, Corpo de  Cristo e morada do 
Espírito Santo, onde Cristo é o fundamento e cabeça.  Que María continue Espírito Santo, onde Cristo é o fundamento e cabeça.  Que María continue 
sendo esse elo entre céu e terra, para que possa com sua intercessão nos sendo esse elo entre céu e terra, para que possa com sua intercessão nos 
lembrar que o corpo não caminha sem a cabeça. Que sejamos capazes de lembrar que o corpo não caminha sem a cabeça. Que sejamos capazes de 
lançar nossas redes em águas mais profundas e viver intensamente nosso lançar nossas redes em águas mais profundas e viver intensamente nosso 
batismo como homens e mulheres que ligados ao Cristo querem ser sinais batismo como homens e mulheres que ligados ao Cristo querem ser sinais 
de graça e paz. de graça e paz. 

J.AntunesJ.Antunes
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FIQUE POR DENTRO

 O arcebispo metropolitano de Belo Horizonte (MG) e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), dom Walmor Oliveira de Azevedo, presidiu videoconferências nesta quinta-feira, dia 8, em que 
foram instalados dois grupos de trabalho na Arquidiocese de Belo Horizonte, que buscam defender a justiça e 
prover o direito dos mais pobres: a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz (CAJP) e a Academia de Juristas 
Católicos e Humanistas (AJUCH). Os bispos auxiliares dom Joaquim Mol e dom Geovane Luís da Silva também 
se dedicaram aos encontros. Acadêmicos com sólida trajetória no campo do direito, humanistas com relevantes 
serviços aos mais pobres, políticos de reconhecida atuação na defesa dos excluídos e jornalistas de credibilidade, 
com sólida experiência profissional, integram os grupos que objetivam fortalecer ainda mais a Igreja na missão 
de contribuir com a construção de uma sociedade justa e fraterna. Os dois grupos trabalharão em sinergia, co-
ordenados e articulados pelo Vicariato Episcopal para Ação Social, Política e Ambiental da Arquidiocese de Belo 
Horizonte. Na instalação da CAJP, dom Walmor Oliveira de Azevedo manifestou entusiasmo com o caminho 
iniciado, lembrando que todos trabalharão em sintonia com o magistério do Papa Francisco e a serviço da Igreja 
do Brasil. Citando a Carta Encíclica Fratelli tutti, o arcebispo de Belo Horizonte e presidente da CNBB disse que é 
preciso investir na fraternidade universal, o que exige de cada pessoa buscar viver em harmonia com o próximo, 
sem querer exercer domínio. “O caminho que iniciamos agora é fruto do amadurecimento e do comprometimento 
da Igreja com a justiça e a paz. Devemos, cada vez mais, contribuir para curar as dores dos pobres, injustiçados, 
sofredores e, assim promover a paz”. No encontro de instalação da AJUCH, dom Walmor citou o Sermão da Mon-
tanha para dizer que todos devem ser “sal da terra e luz do mundo”. O arcebispo de Belo Horizonte e presidente da 
CNBB acredita que a Academia pode ser “propulsora de ações efetivas, capazes de promover direitos, a igualdade 
e a sustentabilidade”.A Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz na horizonte da Doutrina Social da Igreja, em 
respeito à Constituição Brasileira, a CAJP contribuirá com a formulação de políticas públicas que busquem prote-
ger os mais pobres, oferecerá assessoria, aconselhamentos e pareceres que contribuirão para as ações da Arquidi-
ocese no campo sociopolítico. Os integrantes da Comissão, nesse trabalho, vão promover os direitos humanos, o 
respeito aos direitos relacionados à economia, ao mundo do trabalho e ao meio ambiente. A CAJP trabalhará em 
permanente diálogo com a Comissão Nacional de Justiça e Paz, que oferece assessoria à CNBB.

Inspirada na Encíclica Fratelli Tutti, 
a Arquidiocese de Belo Horizonte 

lança campanha voltada 
para os mais pobres

CATEQUESE

NÃO BASTA APAIXONAR-SENÃO BASTA APAIXONAR-SE
“O que mais que ela quer? Ele quer de-“O que mais que ela quer? Ele quer de-

mais!”mais!”
São duas frases que apontam para uma re-São duas frases que apontam para uma re-

lação em perigo.lação em perigo.

Continua na página seguinte...Continua na página seguinte...
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 Em algum lugar aprenderam de alguém uma noção errada de casamento. Amavam-se de paixão e por con-
seguinte, seu casamento daria certo. Os ajustes viriam com o tempo. Só esqueceram de aprender que entender-se 
é tão fundamental quanto desejar-se. Alguns programas de televisão andam passando ao povo a errônea noção 
de que ser bom de cama é o mesmo que ser bom parceiro. Mas casar-se é mais do que saber fazer sexo ou dizer 
palavras bonitas na hora do bem bom. Tem que saber fazer bem as outras coisas do casamento para construir 
uma família feliz. Tem que ser capaz de não perder o respeito quando alguém discorda. Tem que saber brigar sem 
levantar a voz. Tem que saber ficar quieto na hora certa para não piorar a relação. Tem que saber perdoar logo. 
Tem que controlar o ciúme burro, abestalhado e doentio que martiriza qualquer pessoa. Tem que aprender a não 
dominar porque não casou com um bichinho de estimação. Por mais “gato ou gata” que sejam, são pessoas e não 
animais domesticados. Sem ouvir o outro e sem respeitar o universo de um e de outro não há casamento que dure. 
A palavra ‘desempenho’ virou moda. Cobram dos dois um bom desempenho sexual, o que é certo, mas deveriam 
cobrar também um bom desempenho afetivo, espiritual e social porque é disso que se vive 24 horas por dia. Não 
consigo escapar à impressão cada vez que ouço os entrevistados na televisão a falarem de seus amores, de que se 
baniu a palavra “espiritualidade” do relacionamento conjugal. E é uma pena, porque quando apenas os corpos se 
casam e as almas ficam em segundo plano, fica faltando o essencial. O casamento é mais do que um encontro de 
corpos. A impressão que fica é que muitos casais não sabiam disso quando assinaram aquele papel. Ao direito de 
dormir juntos corresponde o dever de sonhar e caminhar juntos. Dormir juntos é bem mais fácil do que pensar e 
caminhar juntos. Por isso há tantos divórcios e separações. Comeram demais as guloseimas e agora não engolem 
a refeição.

Pe. Zezinho, scj

 Mesmo que deseje, quem não se aceita e não se percebe amado, dificilmente conseguirá se livrar dos males, 
sejam eles físicos ou emocionais. Faz-se necessário aceitar a situação atual e o rumo em que a vida lhe trouxe até 
o momento, para então, iniciar em um caminho de cura e reconciliação consigo, o qual poderá trazer paz e saúde 
ao coração. Como curar a carência?
 Nossa primeira reação diante de um problema ou ferida de nossa história é o instinto de querer defender-
se, rejeitando a dificuldade e tentando racionalmente resolvê-la. Logo que nossa mente entra em contato com a 
dor de determinado sofrimento, nosso instinto nos leva a apenas negar – não aceitar – tal realidade, preservando 
a nós mesmos de tal demanda emocional. Quando não aceitamos as feridas de nossa história, e não reconhecemos 
as ausências que trazemos em nós, nossa mente facilmente as arremessam no universo do inconsciente, buscando 
preservar nossa memória e consciência do estresse e tensão, que tais lembranças evocariam. Todavia, esse exce-
dente de carência (autorejeição) continua dentro de nós e tenderá a influenciar nossas ações e reações, atingindo 
muitos de nossos resultados na existência. Se no íntimo estamos nos defendendo e rejeitando a nós mesmos, por 
circunstâncias de nossa trajetória que nos colocam em circunstâncias humilhantes, dificilmente chegaremos a um 
bom desfecho – o de alcançar cura e restauração emocionais. Por isso, será necessário o cultivo da coragem em 
analisar, atentamente o próprio interior, buscando reconhecer e aceitar o que aí está. Trilhe esse percurso e se abra 
à concreta experiência pessoal com o amor de Deus, investindo na cura de sua história pessoal. Isso será essencial 
para que as brechas afetivas sejam tapadas e, para que as carências, não tornem seu coração refém de um processo 
de dominação e dependência emocional.

Padre Adriano Zandoná

VIVER BEM

A ferida da carência afetiva e da autorrejei-A ferida da carência afetiva e da autorrejei-
ção precisam ser curadas.ção precisam ser curadas.

O sentimento de carência e autorrejeição são O sentimento de carência e autorrejeição são 
grandes bloqueios para a cura de um proble-grandes bloqueios para a cura de um proble-

ma/ferida, seja ele de qualquer natureza...ma/ferida, seja ele de qualquer natureza...
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TRÍDUO NOSSA SRA. APARECIDA, PARA SER REZADO EM CASATRÍDUO NOSSA SRA. APARECIDA, PARA SER REZADO EM CASA
“E O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE NÓS” (JO 1,14)“E O VERBO SE FEZ CARNE E HABITOU ENTRE NÓS” (JO 1,14)

 Fiéis devotos de Nossa Senhora, novamente nos encontramos pala celebrar Nossa Senhora Aparecida,  Fiéis devotos de Nossa Senhora, novamente nos encontramos pala celebrar Nossa Senhora Aparecida, 
com os pés consolidados na fé que nos reúne e irmana em Cristo Jesus. Ela que se mostra solícita como nas bodas com os pés consolidados na fé que nos reúne e irmana em Cristo Jesus. Ela que se mostra solícita como nas bodas 
de Caná, preocupada pelas nossas situações, mostrando-se tão humana! Como não estremecer de emoção diante de Caná, preocupada pelas nossas situações, mostrando-se tão humana! Como não estremecer de emoção diante 
da ternura e os cuidados maternos dela, que só viveu para Deus e para fazer o bem para a humanidade.da ternura e os cuidados maternos dela, que só viveu para Deus e para fazer o bem para a humanidade.
 Neste momento de sua vida, seja qual for sua prece, necessidade ou doença, confiem na proteção daquela  Neste momento de sua vida, seja qual for sua prece, necessidade ou doença, confiem na proteção daquela 
que pode nos ajudar a encontrar a luz verdadeira e o sentido da nossa história, cheia de imprevistos, alegrias e que pode nos ajudar a encontrar a luz verdadeira e o sentido da nossa história, cheia de imprevistos, alegrias e 
dores, como é normal para nossa humanidade, sobretudo neste tempo difícil em que passamos por uma Pande-dores, como é normal para nossa humanidade, sobretudo neste tempo difícil em que passamos por uma Pande-
mia. Sejamos fortalecidos na graça abundante de quem se sabe abençoado por um Deus que é Pai misericordio-mia. Sejamos fortalecidos na graça abundante de quem se sabe abençoado por um Deus que é Pai misericordio-
so, contando com o auxílio e constante interseção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. “O Rosto amoroso so, contando com o auxílio e constante interseção de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. “O Rosto amoroso 
de Maria”, esteve e está em sintonia com os fiéis. Vivamos estes três dias de oração, em nossas Igrejas Domésticas. de Maria”, esteve e está em sintonia com os fiéis. Vivamos estes três dias de oração, em nossas Igrejas Domésticas. 
“Convocados para caminhar junto a Maria, em uma “Igreja em Saída”, façamos destes dias um louvor e agrade-“Convocados para caminhar junto a Maria, em uma “Igreja em Saída”, façamos destes dias um louvor e agrade-
cimento especial a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, cimento especial a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito por nós, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, 
nossa Padroeira e Rainha”.nossa Padroeira e Rainha”.

Joacir AntunesJoacir Antunes

TRÍDUOTRÍDUO
LEMA: MARIA, EXEMPLO DA ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS! “LEMA: MARIA, EXEMPLO DA ACOLHIDA DA PALAVRA DE DEUS! “

Só quem sabe guardar o silêncio exterior e interior é capaz de escutar. “Só quem sabe guardar o silêncio exterior e interior é capaz de escutar. “
 “Daí decorre a grande importância do silêncio na liturgia. Diz o Papa João Paulo II na sua carta apostóli- “Daí decorre a grande importância do silêncio na liturgia. Diz o Papa João Paulo II na sua carta apostóli-
ca em ocasião do quadragésimo aniversário da constituição “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Liturgia: ca em ocasião do quadragésimo aniversário da constituição “Sacrosanctum Concilium” sobre a Sagrada Liturgia: 
“Entre os seus diversos momentos e sinais, a Liturgia não pode minimizar o silêncio.”“Entre os seus diversos momentos e sinais, a Liturgia não pode minimizar o silêncio.”
Desde o momento da Anunciação, acolheu a palavra de Deus e porque nela acreditou e sempre foi obediente. Desde o momento da Anunciação, acolheu a palavra de Deus e porque nela acreditou e sempre foi obediente. 
Como Virgem Ela escuta e acolhe a Palavra, como Esposa Ela medita e dialoga com a Palavra e como Mãe Ela Como Virgem Ela escuta e acolhe a Palavra, como Esposa Ela medita e dialoga com a Palavra e como Mãe Ela 
guarda e vive a Palavra.guarda e vive a Palavra.

 (Pe. Fidelis Stock) (Pe. Fidelis Stock)

PRIMEIRO DIA

TEMA: Maria que Guarda e Vive a Palavra
LEMA: Maria, exemplo da Acolhida da Palavra de Deus

Canto:
Guarda a Palavra, guarda-a no coração. Que ela entre em sua alma, e penetre os sentimentos./

Busca, noite e dia, / a luz, o amor de Deus, se guardares a Palavra, ela te guardará!

“ AVE, CHEIA DE GRAÇA, O SENHOR É CONTIGO” (LC 1,28)
Às vezes, nós até escutamos a Palavra de Deus, a achamos bonita, verdadeira, mas precisamos transformá-la em 

princípio para a nossa vida!
“Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e a põem em prática”

(Lucas 8, 21).

ESPIRITUALIDADE
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 Rezemos: Oração a Nossa Senhora Aparecida- Padroeira do Brasil
 Ó Maria Santíssima, pelos méritos de Nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, 
espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil...
 Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheios do desejo de participar 
dos benefícios de vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre 
pense no amor que mereceis; consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção; 
consagro-vos o meu coração, para que, depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas.
 Recebei-me, o Rainha incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de 
vossos filhos e filhas; acolhei-me debaixo de vossa proteção; socorrei-me em todas as minhas necessidades, espiri-
tuais e temporais, sobretudo na hora de minha morte. ( Faça aqui o seu pedido)
Abençoai-me, ó celestial cooperadora, e com vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim 
de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda eterni-
dade. Assim seja! Amém.

Rezemos : 03 Ave-Marias 1 Glória ao Pai

L:Fostes-nos, Senhora, dada como refúgio. Da Virgem, Nossa Senhora, aprendemos a estimar a cada dia mais esse 
silêncio do coração, que não é vazio, mas riqueza interior, e que, ao invés de separarmo-nos dos demais, aproxima-
nos mais a eles, a suas inquietudes e necessidades. R:Nossa Senhora Aparecida! Rogai por nós! 

Oremos: Deus onipotente e misericordioso, que nos destes a venerar a imagem da vossa bem-aventurada Mãe, 
sob o título especial de Conceição Aparecida: 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.

CANTEMOS
Santa Mãe Maria, nessa travessia
Cubra-nos Teu manto cor de anil

Guarda nossa vida, Mãe Aparecida
Santa padroeira do Brasil
Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!

Mulher peregrina, força feminina
A mais importante que existiu

Com justiça queres que nossas mulheres
Sejam construtoras do Brasil

Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!

Com amor divino guarda os peregrinos
Nesta caminhada para o além

Dá-lhes companhia, pois também um dia
Foste peregrina em Belém

Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!

Com Seus passos lentos enfrentando os ventos
Quando sopram noutra direção

Toda a mãe Igreja pede que Tu sejas
Companheira de libertação

Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!
Ave, Maria! Ave, Maria!

Ave, Maria!
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SEGUNDO DIA

TEMA: Maria, Mãe que nos Aponta o Cristo
LEMA: Maria, Exemplo da Acolhida da Palavra de Deus

 
Canto:

Guarda a Palavra, guarda-a no coração. Que ela entre em sua alma, e penetre os sentimentos./
Busca, noite e dia, / a luz, o amor de Deus, se guardares a Palavra, ela te guardará!

“ AVE, CHEIA DE GRAÇA, O SENHOR É CONTIGO” (LC 1,28)

 Maria nos leva a Cristo, como afirma com precisão o Concílio Vaticano II: ... Qual é a missão da Igreja 
senão a de fazer nascer o Cristo no coração dos fiéis, pela ação do mesmo Espírito Santo, através da evangeliza-
ção? Assim, a Estrela da Evangelização”, como a chamou Paulo VI, aponta e ilumina os caminhos do anúncio do 
Evangelho. (Homilia na dedicação da Basílica Nacional de Aparecida do Papa João Paulo II).

Rezemos: Oração a Nossa Senhora Aparecida- Padroeira do Brasil 
(Repetir daqui por diante as mesmas orações e cantos do Primeiro dia do Tríduo).

TERCEIRO DIA

TEMA: MARIA, Mãe, Testemunho da Palavra de Deus
LEMA:  Maria, Exemplo da Acolhida da Palavra de Deus

 A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. 
Permanecei na escola de Maria, escutai a sua voz, segui os seus exemplos. Como ouvimos no Evangelho, ela nos 
orienta para Jesus: Fazei o que ele vos disser (Jo 2,5). E, como outrora em Caná da Galiléia, encaminha ao Filho as 
dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Rezemos com Maria e por Maria: ela é sempre a “Mãe 
de Deus e nossa.

Rezemos: Oração a Nossa Senhora Aparecida- Padroeira do Brasil 
(Repetir daqui por diante as mesmas orações e cantos do Primeiro dia do Tríduo).

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO
52 ANOS EVANGELIZANDO

CPL - PAROQUIAL
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PROGRAMAÇÃO

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: 33950-4INFORMAÇÃO SOBRE DÉBITO EM SUA CONTA DA 
CEMIG LIGUE: 3494-2398

COLABORE, PARTICIPE, CONTRIBUA CONOSCO!

Horário de missa
Comunidade do Perpétuo Socorro

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


