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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
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Caro Leitor, 

Mês de novembro é o mês em que ce-
lebramos na Igreja todos aqueles que 
um dia estiveram, mas hoje já não 
estão no meio de nós. Saudades, re-
cordações, lágrimas, dores, todas es-
sas manifestações estarão presentes, 
ao mesmo tempo, em nossos corações 
neste mês. Muitos de nós fomos in-
seridos neste mundo pelo amor de 
duas pessoas que já não estão mais 
em nosso meio. Parece estranho, não 
parece? Aqueles que nos trouxeram 
ao mundo já não estão mais nele. 
Mas aí é que entra o sentido e o mis-
tério de Deus Pai Todo Poderoso, 
porque Ele sempre esteve e sempre 
estará no meio de todos nós que con-
tinuamos aqui, bem como de todos 
aqueles que se foram, porque, a vida 
não é só a fase terrena, mas sim, o 
somatório desta fase com a vida eter-
na, revelada e prometida por Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Não sabemos 
ao certo como ela será porque Ele 
nunca a revelou por inteiro para nós. 
Então, cabe a cada um, seguir todos 
os ensinamentos que Ele nos deixou, 
lembrando sempre de sua presença 
eterma em nosso meio. E para esta 
escolha, somos livres para dizer sim 
ou não, na nossa forma individual de 
pensar e agir. 

Que assim seja!!!

Gilvan Gonçalves
Pascom Cristo Operário

  
FIQUE POR DENTRO
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Uso: nos ofícios e missas do Tempo Ordinário ou Comum (IGMR 308).

PRETO: Sentido: luto pela perda de alguém.

Uso: nos ofícios e missas pelos fiéis defuntos. Pode ser substituída pela cor roxa (IGMR 308).

ROXO: Sentido: penitência e mortificação, luto pela perda de alguém, conversão. Uso: nos ofícios e missas do 
Tempo do Advento e da Quaresma. Pode ser usado também nos ofícios e missas dos fiéis defuntos (IGMR 308).

ROSA: Sentido: alegria pela vinda do Messias (Tempo do Natal) e pela salvação que Cristo realizou (Tempo 
Pascal). Uso: somente no 3º Domingo do Advento (Gaudete) e 4º Domingo da Quaresma (Laetare) (IGMR 308). 

Diác. Márcio Lopes de Melo

 Com o avanço da Covid-19 em Minas Gerais e o número de casos aumentando na capital mineira, se 
torna ainda mais importante adotar alguns parâmetros para conter o avanço do Coronavírus. Além de medidas 
já recomendadas, como sempre lavar as mãos, a higiene bucal pode reduzir consideravelmente as chances de 
contágio pela doença. A saliva abriga inúmeras bactérias, o que faz com que a boca seja um ambiente favorável 
para a proliferação de outros microrganismos, como o Coronavírus. Além disso, a falta de higiene e saúde bu-
cal pode fazer com que a imunidade fique baixa, aumentando os riscos de infecções e fazendo com que lesões 
na boca sejam porta de entrada para diferentes vírus e bactérias. Mas algumas medidas podem ser adotadas 
para prevenir o novo vírus corona. Confira: Praticar uma boa higiene bucal, escovando os dentes após todas as 
refeições e lembrando de utilizar fio dental; Escovas de dentes e aparelhos bucais também concentram bactérias 
e vírus, portanto, faça a higienização dos objetos após o uso; Use antissépticos bucais. O enxaguante também 
pode ser utilizado para mergulhar os objetos por alguns minutos, ajudando na limpeza dos mesmos; Evite levar 
as mãos à boca, olhos e nariz; Lave sempre as mãos com água e sabão e utilize álcool em gel em lugares que não 
puder lavá-las.
Casos confirmados De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, Minas Gerais 
possui 2273 casos notificados de infecção humana pelo Covid-19. Destes, 104 foram descartados, 2140 estão em 
investigação como suspeitos e 29 foram confirmados, sendo 18 em Belo Horizonte. O Ministério da Saúde, em 
parceria com o SUS, lançou o aplicativo Coronavírus SUS, disponível para IOS e Android. A plataforma fornece 
todas as informações sobre a Covid-19.

 * sob supervisão da jornalista Bárbara Batista

CATEQUESE - CONTINUAÇÃO

VIVER BEM
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VIVER BEM - DOSE DUPLA

 

 
 A pandemia da covid-19 está transformando o modo de viver de todo mundo em todo o mundo. Fatores 
garantidos como o trabalho, o emprego, a economia, a política, a educação, a saúde, as políticas pessoais e públicas, 
estão rapidamente entrando em cheque. O minimalismo significa ter apenas cinco camisetas brancas, dois jeans 
e um sapato. Também não é jogar todos seus pertences fora e viver isolado. Então, não se assuste: ser minimalista 
diz muito mais sobre a maneira que você enxerga a vida e sua relação com os bens materiais. Tem a ver com a 
felicidade. Falo da felicidade individual. Vamos aos fatos. Trabalhamos muito, pra ter bens e atender a algumas 
carências pessoais. O home office está trazendo o minimalismo de maneira indireta. Viver em casa, acordar cedo 
sem pressa delirante, tomar café calmamente. Não precisar se produzir pra sair. Maquiar, fazer a barba, penteado, 
sapato de salto, roupas combinando, etc.etc. O ambiente confinado do trabalho. O ambiente conflituoso das con-
vivências coletivas... Conversei com amigos e amigas. Por isso nasceu este artigo. A angústia e ao mesmo tempo a 
alegria de poderem viver de maneira mais simples, sem prejuízo da sensação de felicidade. Um amigo, empresário 
rico de família, disse-me ontem: estou em home office e descobri que a felicidade está muito mais em ver o pôr do 
sol, do que passar pela garagem e ver meus carrões, ou olhar no armário tanta roupa de marca. Minha irmã, Nice, 
que mora em Brasília, disse-me que tomar o café da manhã com calma é uma benção. E que tem vestidos e sapatos 
demais. No home office, usa apenas uma sandália, short e camiseta, cabelo preso, sem maquiagem. Almoça calma 
e cochila depois do almoço. E disse-me uma coisa de arrepiar. Ver o pôr do sol todos os dias tornou-se obrigação 
de vida. Não dá mais pra não ver. Pessoalmente, em quarentena em Acorizal, Carmem e eu vivemos minimalistas. 
E olhamos o pôr do sol todos os dias. Felizes! O liquidificador da pandemia, depois a batedeira. O resultado será 
o bolo do futuro. Ninguém sabe como será depois que sair do forno. Mas nunca mais será como antes. Especial-
mente, será minimalista. 

Onofre Ribeiro é jornalista em Mato Grosso.
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OPERÁRIOS KIDS

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

“OS SANTOS NÃO SÃO SUPER-HOMENS E NEM NASCERAM PERFEITOS. SÃO PESSOAS QUE ANTES 
DE CHEGAR À GLORIA DO CÉU VIVERAM UMA VIDA NORMAL, COM ALEGRIAS E TRISTEZAS, 
FATIGAS E ESPERANÇAS, MAS QUANDO CONHECERAM O AMOR DE DEUS, O SEGUIRAM DE CO-

RAÇÃO, SEM NENHUMA CONDIÇÃO OU HIPOCRISIA.” PAPA FRANCISCO.

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

COM CARINHO
TIA PAT
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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: 33950-4
PIX: CNPJ 17.505.249/0045-72

INFORMAÇÃO 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


