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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

UM  SANTO  NATAL  VEIO  NOS  VISITARUM  SANTO  NATAL  VEIO  NOS  VISITAR

 Conta-se que no nascimento de Jesus todos os pastores foram de encontro a Maria e José e levaram seus  Conta-se que no nascimento de Jesus todos os pastores foram de encontro a Maria e José e levaram seus 
presentes. Ttodos eles queriam presentear o Rei que chegou dentro de uma noite longa e fria.  Porém entre eles presentes. Ttodos eles queriam presentear o Rei que chegou dentro de uma noite longa e fria.  Porém entre eles 
havia um pastor que não tinha nada para oferecer ao menino Deus e com isso ficou envergonhado de ir à festa havia um pastor que não tinha nada para oferecer ao menino Deus e com isso ficou envergonhado de ir à festa 
da glória que brilhou na escuridão.  Por isso, ele foi o último a chegar na manjedoura onde repousava a família da glória que brilhou na escuridão.  Por isso, ele foi o último a chegar na manjedoura onde repousava a família 
de Nazaré junto ao menino. Chegou por ultimo pois assim ninguém perceberia que não levará nada. No fim de Nazaré junto ao menino. Chegou por ultimo pois assim ninguém perceberia que não levará nada. No fim 
da fila ele permaneceu, enquanto os outros pastores ofereciam seus ricos presentes a Maria e José e ao menino.  da fila ele permaneceu, enquanto os outros pastores ofereciam seus ricos presentes a Maria e José e ao menino.  
Porém a mãe de Jesus já estava cansada de receber os presentes, ao mesmo tempo que estava com o filho em seus Porém a mãe de Jesus já estava cansada de receber os presentes, ao mesmo tempo que estava com o filho em seus 
braços. No entanto ela com seu olhar de mãe que acolhe, avistou o pastor que humildemente estava lá atrás, e o braços. No entanto ela com seu olhar de mãe que acolhe, avistou o pastor que humildemente estava lá atrás, e o 
pediu que se aproximasse. Ele se aproximou e Maria depositou o menino em seus braços. Ao recebê-lo, ele se pediu que se aproximasse. Ele se aproximou e Maria depositou o menino em seus braços. Ao recebê-lo, ele se 
deu conta que tinha recebido aquilo que não merecia, bem como tinha em suas mãos o maior dom da história, deu conta que tinha recebido aquilo que não merecia, bem como tinha em suas mãos o maior dom da história, 
e, em êxtase, olhando para seus braços percebeu que eles tinham se tornado o berço de Deus, com isso sentiu-se e, em êxtase, olhando para seus braços percebeu que eles tinham se tornado o berço de Deus, com isso sentiu-se 
amado. Superando a vergonha, começou a apresentá-lo aos outros, porque não podia guardar para si o dom dos amado. Superando a vergonha, começou a apresentá-lo aos outros, porque não podia guardar para si o dom dos 
dons.  Irmãos e irmãs, que suas mãos se encontrem vazias, pois esse é o dia em que Deus se manifestou em sua dons.  Irmãos e irmãs, que suas mãos se encontrem vazias, pois esse é o dia em que Deus se manifestou em sua 
vida, na humildade de suas mãos vazias, para que elas possam receber o dom dos dons e seus braços se tornarem vida, na humildade de suas mãos vazias, para que elas possam receber o dom dos dons e seus braços se tornarem 
a manjedourada glória descida do alto.  Que ao contemplar essa glória, você possa sentir-se amado (a) e como a manjedourada glória descida do alto.  Que ao contemplar essa glória, você possa sentir-se amado (a) e como 
aquele pastor e apresentar ao mundo a boa notícia de que hoje nasceu para nós o Salvador, o Rei dos Reis, o sol aquele pastor e apresentar ao mundo a boa notícia de que hoje nasceu para nós o Salvador, o Rei dos Reis, o sol 
nascente que desponta numa noite longa e fria, e que veio brilhar no meio da escuridão do mundo e dos corações nascente que desponta numa noite longa e fria, e que veio brilhar no meio da escuridão do mundo e dos corações 
dos homens para remissão de suas faltas.  Assim brilhará em ti a luz do Natal que Deus em sua infinita ternura dos homens para remissão de suas faltas.  Assim brilhará em ti a luz do Natal que Deus em sua infinita ternura 
acendeu na escuridão dos pobres e humildes.  Um santo Natal para ti e sua família, que a luz do menino que chega acendeu na escuridão dos pobres e humildes.  Um santo Natal para ti e sua família, que a luz do menino que chega 
ilumine os passos seus. ilumine os passos seus. 

J. AntunesJ. Antunes
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Olá Leitor, 
 Chegamos a mais um 
encerramento de ano. A passagem de 
2020 para 2021 certamente não será 
como as outtras. Nas anteriores fizemos 
tudo o que entendemos ser correto 
para o momento. Choramos, sorrimos, 
rezamos, agradecemos, suplicamos por 
dias melhores, abraçamos, beijamos, 
enfim, despedimos de um ano para 
iniciarmos outro na expectativa de dias 
melhores. Desta vez, entretanto, temos 
um cenário pandêmico nunca antes 
vivenciado por nenhum de nós. Cenário 
este que mudou a vida de muitos irmãos, 
a economia de muitos países, a rotina 
de muitos trabalhadores, a situação de 
muitas empresas. 
 Como será 2021? até quando 
vivenciaremos a pandemia do corona 
vírus? será que no próximo dezembro 
estaremos vacinados? Quantos irmãos 
ainda perderão a batalha para esta 
doença? Todas estas perguntas são, 
neste momento, incógnitas e desejo 
de superação para nós. E a única e  
verdadeira esperança para sustentar 
o nosso coração chama-se DEUS!!!  A 
lição sofrida este ano nos revela em 
nossa fraqueza humana e por isso a 
missão de socorrer o mundo só poderá 
ser atendida por Aquele que, diante de 
nossos olhos não conseguimos ver, mas 
em nosso coração podemos sentir e 
confirmar sua infinita e eterna presença. 

Vem Senhor Jesus!!!

Gilvan Gonçalves
Pascom Cristo Operário

  

Cantatas e concertos de Natal: Programação especial nas paróquias de 
Belo Horizonte
As Cantatas e os Concertos de Natal fazem parte da programação especial 
das comunidades de fé da Arquidiocese de Belo Horizonte durante o mês 
de dezembro. A essência do Natal é Cristo nascer nos corações das pessoas 
de maneira sempre nova, promovendo uma caminhada de solidariedade, 
iluminada por Deus.
No dia 25 de dezembro, celebra-se a memória de um acontecimento úni-
co: o nascimento de Jesus Cristo.

Confira a programação: 
Capela Curial São Francisco de Assis – Pampulha 

24 de dezembro – Quinta-feira 
20h30 – Apresentação Musical com o Grupo Acordellis e Paulão e Lu

25 de dezembro – Sexta-feira 
9h – Apresentação Musical com o Grupo Acordellis e Paulão e Lu

Transmissão pelo Youtube (Clique Aqui). Mais informações pelo número 
(31) 98431- 7886. 

Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Raposos 

19 de dezembro – Sábado 
Missa às 19h e Concerto às 20h, com a participação da grupo Diante do 
Rei. Transmissão pelo Facebook e pelo canal do Youtube.

Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe – bairro Castelo

A Paróquia Nossa Senhora de Guadalupe, em comunhão com a Paróquia 
Nossa Senhora de Lourdes – Contagem (Forania São Dimas/RENSE), 
transmite no dia 15 de dezembro, às 20h, uma Cantata de Natal.

CONTINUA...

FIQUE POR DENTRO
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Acompanhe a transmissão pelos canais: GuadalupeTV e Paróquia Nossa Senhora de Lourdes- Contagem.
A transmissão também acontece pelo Facebook das paróquias: @pnsguadalupecastelo e @nslourdescontagem

Paróquia Santo Antônio – Venda Nova 

19 de dezembro – Domingo 
– 20h – Live da Cantata de Natal realizada pelos Músicos de Santo Antônio transmitida pelo canal do Youtube 
da Paróquia (Clique Aqui). 

Mais informações pelo número (31)3457-4684. Convidamos as paróquias que partilhem suas programações. 
Envie-as no formato word (não conseguimos publicar arquivos em PDF ou fotos) para o e-mail: imprensa@
arquidiocesebh.org.br

As cr í t icas  sobre  a  comercia l ização desenfreada neste  tempo são muitas  e  com razão;  o 
Natal  para  muitas  pessoas  perdeu o  sent ido;  o  menino Jesus  f icou esquecido entre  os 
presentes  e  enfei tes ;  o  nata l  do Senhor esvaziou-se  do seu s igni f icado e  foi  t ransformado 
em ocasião de  consumo e  de  sent imental ismo melancól ico com algumas boas  ações ,  quase 
sempre sem raízes  profundas .  As  cr í t icas  têm razão e  são necessár ias  para  despertar  nosso 
coração para  o  verdadeiro  valor  do que estamos para  ce lebrar :  é  a  proximidade de  Deus 
que,  de  grande e  imenso em sua g lór ia ,  se  fez  pequeno e  inf ini to  em sua bondade.   O Natal 
do Senhor é  a  festa  da  fraternidade de  todos  os  homens.  São incontáveis  as  inic iat ivas  de 
sol idariedade,  s inais  do grande dom que Deus  fez  pela  humanidade com a  encarnação do 
Verbo,  ref lexos  daquela  noite  santa  em que o  próprio  Deus  se  fez  para  nós  um presente .  O 
Natal  guarda sua poesia  e  e leva  o  coração da  humanidade para  a  luz  que i lumina todas  as 
trevas  do mundo.  Todos  os  anos  seus  s ímbolos  reacendem no coração humano a  esperança, 
a  a legr ia  e  a  sol idariedade.  Nós  não estamos abandonados  na  sol idão absurda sem sent ido, 
a  luz  desponta  para  i luminar  nosso caminho.  Deus  não está  mais  separado de  nós  pela  sua 
transcendência  intocável ,  agora  Ele  veio  até  nós ,  é  Deus  Conosco.

CATEQUESE



4 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

DEZEMBRO 2020

 

 O nascimento de Jesus em Belém não é uma peça teatral encenada uma vez por ano com alguns personagens 
que poderiam representar situações cotidianas vividas pela humanidade. Agora Deus é um de nós, “na pobreza 
de uma criança que nasceu num estábulo, ignorada pela grande sociedade. A impotência de uma criança se 
tornou a onipotência de Deus que não emprega outro poder senão a força silenciosa da verdade e do amor” (cf. 
Ratzinger, Dogma e Anúncio).  “Nasceu hoje para vós um salvador que é o Cristo Senhor” (Lc 2,11), esta fórmula, 
colocada na boca dos anjos por Lucas, era como os romanos recebiam o anúncio do Imperador. O nascimento 
de Jesus é diferente, ele não nasceu no palácio, mas numa gruta; ele não dispõe de nenhum instrumento para a 
transformação do mundo: dinheiro, armas, domínio, alianças com poderosos, apenas o despojamento. O sinal 
que os anjos deram aos pastores para a identificação do salvador, “encontrareis um recém-nascido envolto em 
faixas, deitado numa manjedoura” (Lc 2,12) não extrapola a realidade, o menino Jesus é normal, igual aos outros 
meninos. O evangelista Lucas enriquece sua narração com vários elementos, mas ao descrever o nascimento de 
Jesus não se deixa levar pelo entusiasmo e aponta o “menino deitado na manjedoura, envolto em faixas”. Deus 
escolheu a pobreza e a fraqueza, contradizendo a lógica da força e do poder. O nascimento do Menino Jesus em 
Belém é anunciado primeiramente aos pastores, no meio da noite. Esses pastores, considerados homens impuros, 
sem autorização para entrar no templo e rezar com os outros, não eram aceitos como testemunhas nos tribunais; 
eram tidos como desonestos, falsos, ladrões e violentos. O evangelho afirma que naquela noite santa o presente 
especial era entregue primeiramente a eles. “Um anjo do Senhor se apresentou diante deles, a glória do Senhor 
os envolveu de luz e eles ficaram tomados de grande temor. ‘Não tenhais medo, pois eis que eu venho anunciar-
vos uma Boa Nova que será de uma grande alegria para todo o povo: Nasceu-vos hoje, na cidade de Davi, um 
salvador que é o Cristo Senhor’” (cf. Lc 2,9-11). As pessoas que acompanharam Jesus ao longo de sua vida pública, 
o evangelho faz questão de colocá-las ao lado de Jesus na manjedoura.

Padre Clemilson Teodoro
Presbítero da Diocese de Santo André, em São Paulo. 

A ESPIRITUALIDADE DO NATALA ESPIRITUALIDADE DO NATAL

Cardeal Orani João Tempesta, O. Cist.
Arcebispo de São Sebastião do Rio de Janeiro (RJ)

 Aproxima-se o Natal. A maioria das pessoas já envolvidas pelo clima comum de fim de ano estejam 
preocupadas com presentes, amigo oculto, viagens para rever familiares, enfeitar a casa com luzes, uma 
roupa nova e o que comprar para a ceia natalina. São preocupações que revelam a natureza externa e 
econômicas do natal. Nesta oportunidade seria bom refletir sobre o sentido cristão do Natal e a espiritualidade 
emergente que “depois da celebração anual do mistério pascal, nada na Igreja é mais venerável do que a 
celebração do Natal do Senhor e das suas primeiras manifestações: é o que se faz no Tempo de Natal”[1]

Para entendermos, compreendermos e vivermos o Natal do ponto de vista da espiritualidade cristã e em confor-
midade com a Tradição da Igreja, necessário se faz revisitar a história. “por volta do ano 336, temos notícia de uma 
festa do natal em Roma, onde era celebrada a 25 de dezembro. Por S. Agostinho conseguimos saber que, também 
na África, mais ou menos na mesma época, se celebrava o natal em data idêntica. Por volta do fim do séc. IV, a festa 
já se acha estabelecida no norte da Itália e é considerada uma das grandes solenidades; é o que aconteceu também 
na Espanha. No mesmo período, como ficamos sabendo por um discurso de S. João Crisóstomo, também em An-
tioquia se celebrava o natal a 25 de dezembro como festa vinda de Roma, porém diferente da epifania, celebrada 
a 6 de janeiro”[2].

CONTINUA...

CATEQUESE - CONTINUAÇÃO

ESPIRITUALIDADE
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 “Segundo uma tradição, que encontramos expressa no tratado De solstitiis et aequinoctiis e repetida 
frequentemente por Santo Agostinho, Jesus teria sido concebido no mesmo dia e mês em que depois teria sido 
morto, isto é, no dia 25 de março. Em consequência disso, o nascimento acabaria caindo no dia 25 de dezembro. 
Mas, ao que tudo indica, essa tradição não está na origem da festa, e talvez quer ser muito mais uma tentativa de 
explicação com base num misticismo numérico muito em voga na época. Outra explicação, que historicamente 
parece mais provável, é a que vê na festa do Natal uma ação da Igreja romana para suplantar, cristianizando-a, 
a festa do “Novo Sol”, ou seja, do Natalis Invicti, como se dizia. Inspirado nas Escrituras, mas também sob o 
estimulo das circunstâncias ambientais, o simbolismo da luz e do sol em referência a Cristo havia se desenvolvido 
muito e acabou sendo considerado sagrado para os cristãos. Alguns textos bíblicos – dentre os quais: “Ele fez 
do sol a sua morada”(Sl18); “Surgirá para vós o sol da justiça” (Mt4,2); “Virá a visitar-nos o sol que surge para 
iluminar aqueles que estão nas trevas” (Lc1,78) etc.- eram um chamado natural para ver o sol o símbolo de 
Cristo. Além disso, o próprio costume de rezar voltado para o Oriente era tão difundido entre os cristãos a ponto 
de fazer crer a muitos pagãos que eles o faziam em sinal de culto e devoção ao sol. É eloquente o testemunho 
de São Máximo de Turim (meados do séc.): Em certo sentido, com razão esse dia do Natal de Cristo é chamado 
vulgarmente também de “novo sol” (…). De bom grado aceitamos esse modo de falar, porque ao nascimento 
do Salvador responde não só a salvação do gênero humano mas também a luz do sol. Com certeza, talvez nem 
todos vissem com bons olhos o surgimento de uma festa cristã simplesmente como substituição de uma festa 
pagã. É compreensível, portanto, que recorrendo a cálculos agudíssimos, semelhantes aos usados na tradição 
rabínica, alguns se esforçassem em demonstrar que o dia 25 de dezembro, mais do que uma relação com o sol, 
fixasse o dia verdadeiro do nascimento do Senhor. O tema é encontrado no Oriente, por exemplo, em São João 
Crisóstomo, mas também no Ocidente e na própria Roma, onde o Cronógrafo de 336 assinala, no calendário 
civil (Fasti consulares), que Jesus “nasceu no dia 25 de dezembro, sob o consulado de César e Paulo”.[3]

 A realidade celebrada na solenidade do Natal, a “vinda” do Filho de Deus na carne, se concretiza no 
nascimento de Jesus por Maria e de Maria, e nos acontecimentos de sua infância. A celebração do natal, porém, 
não se detém no fato histórico, mas deste passa ao seu verdadeiro fundamento, o mistério da encarnação.

 O mistério do Natal não nos oferece somente um modelo a ser imitado na humildade e na pobreza do 
Senhor que jaz na manjedoura, mas dá-nos a graça de sermos semelhantes a ele. A manifestação do Senhor leva 
o homem à participação na vida divina. A espiritualidade do Natal é a espiritualidade da adoção como filhos 
de Deus. Isso deve acontecer não por uma imitação de Cristo ‘de fora para dentro’, mas no viver Cristo que está 
em nós e no manifestá-lo virgem, pobre, humilde, obediente. São Leão Magno convida o cristão a reconhecer 
a própria dignidade, a fim de que, tornando-se participante da natureza divina, não queira voltar a abjeção de 
outrora com uma conduta indigna.

A NOITE DE NATAL

 No espaço de tempo que vai das I Vésperas de Natal à celebração Eucarística da noite de Natal, junta-
mente com a tradição dos cânticos natalinos, que são dos mais belos e poderosos veículos da mensagem de 
alegria e de paz do Natal, a piedade popular propõe algumas das suas expressões de oração, diferentes de pais 
para pais, que é oportuno valorizar e, se for o caso disso, harmonizar com as próprias celebrações da Liturgia. O 
espirito da missa da noite de Natal, a “missa do galo”, é de mistério: a luz que brilha na noite; o anjo que, durante 
a noite, aparece aos pastores; a alegria que ilumina os entristecidos; a mensagem dirigida aos mais humildes, os 
pastores que passam a noite junto aos seus rebanhos. É a luz divina que brilha para a humanidade que, sem ela, 
ficaria envolta em noite escura. O próprio drama litúrgico deve sustentar este simbolismo (cf. Lc 2,1-14). Tradi-
cionalmente, este simbolismo se relaciona com o nascimento da nova luz, para nós é a noite mais luminosa do 
ano.

CONTINUA...

ESPIRITUALIDADE - CONTINUAÇÃO 
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 Dentro da atmosfera do Mistério, desenvolve-se o anuncio do Natal do Messias e Salvador, Jesus, 
filho de Maria e José, mas, sobretudo, filho de Deus. O centro da celebração é o Evangelho, o anuncio do 
Salvador. José e Maria, vivendo uma situação de migração, como muitas famílias hoje em dia. Despojados 
de tudo e enquanto estavam em Belém, se completaram os dias para o parto, e Maria deus a luz o seu filho 
primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles dentro de casa 
(cf. Lc 2, 6-7). A salvação manifesta-se lá onde menos se espera. As primeiras testemunhas, escolhidas 
a dedo pelo anjo de Deus, são os que, aos olhos da gente de bem, vivem uma existência dúbia à margem da 
sociedade, pernoitando com os animais no campo e quase identificados socialmente com eles: os pastores.

 Nesta noite santa, noite de luz, a liturgia deverá ser bem preparada, para fazermos uma experiência profunda 
do encontro pessoal como Menino Deus, nosso Salvador. Preparemos as pessoas para que num gesto de entrega, 
acolhida e adoção filial solenizar a presença da imagem do Menino Deus a ser colocada na manjedoura. E para 
dar força a esta ação ritual, os coros celestes juntam suas vozes à nossa voz e entoemos o majestoso hino: “Glória a 
Deus nas alturas, e paz à gente que ele quer bem”. Nesta glória envolta de humanidade realiza-se a paz messiânica.

 Nesta noite santa, noite de luz, não há pessoa no mundo que não pare para contemplar a presença 
do Menino Deus, na manjedoura. O Papa Francisco em sua Carta Apostólica “Admirabile signum”, sobre ao 
significado e valor do presépio, afirma, no número 8 que: “ O coração do Presépio começa a palpitar, quando 
colocamos lá, no Natal, a figura do Menino Jesus. Assim Se nos apresenta Deus, num menino, para fazer-Se 
acolher nos nossos braços. Naquela fraqueza e fragilidade, esconde o seu poder que tudo cria e transforma. Parece 
impossível, mas é assim: em Jesus, Deus foi criança e, nesta condição, quis revelar a grandeza do seu amor, que 
se manifesta num sorriso e nas suas mãos estendidas para quem quer que seja. O nascimento duma criança 
suscita alegria e encanto, porque nos coloca perante o grande mistério da vida. Quando vemos brilhar os olhos 
dos jovens esposos diante do seu filho recém-nascido, compreendemos os sentimentos de Maria e José que, 
olhando o Menino Jesus, entreviam a presença de Deus na sua vida. «De fato, a vida manifestou-se» (1 Jo 1, 2): 
assim o apóstolo João resume o mistério da Encarnação. O Presépio faz-nos ver, faz-nos tocar este acontecimento 
único e extraordinário que mudou o curso da história e a partir do qual também se contam os anos, antes e 
depois do nascimento de Cristo. O modo de agir de Deus quase cria vertigens, pois parece impossível que Ele 
renuncie à sua glória para Se fazer homem como nós. Como sempre, Deus gera perplexidade, é imprevisível, 
aparece continuamente fora dos nossos esquemas. Assim o Presépio, ao mesmo tempo que nos mostra Deus 
tal como entrou no mundo, desafia-nos a imaginar a nossa vida inserida na de Deus; convida a tornar-nos seus 
discípulos, se quisermos alcançar o sentido último da vida” ( cf. https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2019-
12/papa-francisco-admiravel-sinal-carta-apostolica-presepio.html, último acesso em 15 de dezembro de 2019).

 Nesta noite santa, noite de luz, semelhante aos pastores somos chamados a anunciar ao mundo que Deus 
se encarnou e a salvação chegou até nós e em nosso tempo. Uma tradição que marca essa ação de peregrinar neste 
tempo são os mais diversos grupos da Companhia de Reis ou Folia de Reis, que tem assinalada na sua missão de 
anunciar de porta em porta o nascimento do Salvador. Os foliões são para nós a imagem do discípulo missionário 
que marca a vida de uma Igreja em saída, levando a todos sem distinção a grande mensagem: o Menino Deus nasceu 
e veio trazer para sua família, sua casa a paz e as bênçãos para que vivas feliz e colabore na missão de evangelizar.

 A essência da celebração da noite de Natal, da missa da aurora ou da missa do dia, bem como das celebrações 
familiares é a figura central do Menino Jesus. Vamos adorá-lo. Ele é o centro do Natal e esta espiritualidade 
natalina nos leva a adorar o Senhor que se fez carne para nos salvar!

 Feliz e abençoado Natal para todos! Deixe Jesus habitar o seu coração e seja transmissão viva das alegrias 
natalinas a todos os homens e mulheres de boa vontade! Cantemos jubilosos: “Glória a Deus no mais alto dos 
céus, e paz na terra aos homens por ele amados!” (cf. Lc 2,1-14).

https://www.cnbb.org.br/cardeal-orani-espiritualidade-do-natal/
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VIVER BEM

Veja como você pode ter mais qualidade de vida tomando o cuidado de observar qual postura você adota em suas 
atividades.

1. Ande o mais ereto possível. Um bom exercício é imaginar que precisa equilibrar um livro sobre a cabeça. 

2. Ao utilizar o computador, observe se a tela está na altura dos olhos e os braços estão apoiados sobre a mesa. 
Sente-se reto e encaixe a sua coluna no encosto da cadeira. Adotando essa postura, você evita que os músculos 
fiquem tensionados.

3. A Reeducação Postural Global (RPG) pode ajudar a criar o hábito de uma postura mais adequada no dia a dia. 
O seu médico poderá avaliar a necessidade ou não dessa fisioterapia.

4. A cada hora trabalhada, faça uma pausa para tomar água, fazer alongamento ou caminhar pelo ambiente.  Essas 
atitudes podem proporcionar um grande alívio para as costas e ombros.

5. Para evitar dores e lesões, ao sentar-se adote uma postura ereta. Não deslize na cadeira como se fosse deitar, não 
cruze as pernas sobre o corpo e nem mantenha o telefone entre os ombros e a orelha para, por exemplo, utilizar 
o teclado enquanto conversa.

6. Fazer atividades ao ar livre ajuda a fortalecer os músculos, a corrigir a postura e eleva o nível de melatonina, 
hormônio que contribui, entre outras coisas, para regular o sono. Com o sono em dia, você poderá ter também 
um dia mais produtivo. 

7. Ao deitar-se, mantenha a coluna vertebral e pescoço alinhados. Se for dormir de barriga para cima, escolha um 
travesseiro não muito alto e coloque uma almofada embaixo das pernas para diminuir a tensão sobre as vértebras. 
No caso de dormir de lado, o travesseiro não deve ser muito baixo e a almofada deve ser colocada entre as pernas. 
Dormir de bruços pode elevar a tensão no pescoço e região lombar.

Texto: Jailde Barreto / Design: Ana Carla Bortoloni e Carolina Moura/ https://www.unimed.coop.br/
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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


