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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

SER  DISCÍPULOSER  DISCÍPULO

  

  

 Se desejamos ser discípulos de Cristo, faz-se necessário colocar a realização do projeto do Pai no centro de  Se desejamos ser discípulos de Cristo, faz-se necessário colocar a realização do projeto do Pai no centro de 
nossas vidas.  Devemos colocar todos nossos sonhos e desejos em segundo lugar, desprezando até mesmo a busca da nossas vidas.  Devemos colocar todos nossos sonhos e desejos em segundo lugar, desprezando até mesmo a busca da 
felicidade pessoal.  Temos de ir contra todos os valores defendidos por nossa sociedade.  Seja o sistema econômico, felicidade pessoal.  Temos de ir contra todos os valores defendidos por nossa sociedade.  Seja o sistema econômico, 
seja a moral "cristã" tradicional,  seja a política liberal...  Estão todos contra o projeto de Deus. A dita moral cristã seja a moral "cristã" tradicional,  seja a política liberal...  Estão todos contra o projeto de Deus. A dita moral cristã 
defendida pelos grupos mais radicais se mostra totalmente individualista e egoísta. Preocupam-se muito com o defendida pelos grupos mais radicais se mostra totalmente individualista e egoísta. Preocupam-se muito com o 
cumprimento de regras e leis, mas não vivem o amor. Só sabem perguntar se podem fazer isto ou aquilo, mas não cumprimento de regras e leis, mas não vivem o amor. Só sabem perguntar se podem fazer isto ou aquilo, mas não 
amam a Deus ou ao próximo. Creem em um deus intimista e indiferente aos rumos do mundo.  Buscam fugir da amam a Deus ou ao próximo. Creem em um deus intimista e indiferente aos rumos do mundo.  Buscam fugir da 
vida, vivendo uma espiritualidade desencarnada preocupada com a salvação das almas e não se importando com as vida, vivendo uma espiritualidade desencarnada preocupada com a salvação das almas e não se importando com as 
dores sofridas pelos irmãos e irmãs mais necessitados e desamparados. O sistema econômico capitalista incentiva dores sofridas pelos irmãos e irmãs mais necessitados e desamparados. O sistema econômico capitalista incentiva 
uma vida egoísta, centralizada no acúmulo de riquezas.  Tudo é permitido na busca da riqueza.  Investimos na bolsa uma vida egoísta, centralizada no acúmulo de riquezas.  Tudo é permitido na busca da riqueza.  Investimos na bolsa 
e esperamos acumular riquezas a partir da fome e miséria do povo.  A política liberal defende menos estado, mais e esperamos acumular riquezas a partir da fome e miséria do povo.  A política liberal defende menos estado, mais 
mercado.  O estado não pode proteger o pobre e o desamparado.  Ele existe apenas para garantir os privilégios dos mercado.  O estado não pode proteger o pobre e o desamparado.  Ele existe apenas para garantir os privilégios dos 
ricos e poderosos.  Por isto, toda empresa pública deve ser privatizada.  Deve prevalecer o domínio dos mais fortes ricos e poderosos.  Por isto, toda empresa pública deve ser privatizada.  Deve prevalecer o domínio dos mais fortes 
economicamente. Seguir a Cristo significa tornar presente o mundo no qual as bem-aventuranças se realizam. Nada economicamente. Seguir a Cristo significa tornar presente o mundo no qual as bem-aventuranças se realizam. Nada 
pode estar acima deste projeto. Nem família, nem amigos,  nem a própria vida.  Em primeiro lugar, deve estar o zelo pode estar acima deste projeto. Nem família, nem amigos,  nem a própria vida.  Em primeiro lugar, deve estar o zelo 
com os mais pobres e necessitados.  O nosso propósito deve ser anunciar o Reino de Deus, sendo a voz dos sem voz com os mais pobres e necessitados.  O nosso propósito deve ser anunciar o Reino de Deus, sendo a voz dos sem voz 
e a presença de Cristo no mundo para os desesperançados.  Estamos dispostos a dar a vida neste projeto? Estamos   e a presença de Cristo no mundo para os desesperançados.  Estamos dispostos a dar a vida neste projeto? Estamos   
dispostos  a morrer pelo Reino de Deus?  Se sim, então realmente buscamos ser sinais  de sua presença no mundo.dispostos  a morrer pelo Reino de Deus?  Se sim, então realmente buscamos ser sinais  de sua presença no mundo.

Por Fábio Cristiano Rabelo Por Fábio Cristiano Rabelo 
Mestre em TeologiaMestre em Teologia
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Olá Leitor, 
 

Feliz ano novo!!! 

 Que 2021 venha com as forças 
da esperança, mudança e renovações  
que tanto necessitamos.  Um ano que 
será diferente porque uma batalha dife-
rente já está sendo vivenciada e não po-
demos arriscar nenhuma opinião con-
victa sobre como o mundo estará daqui 
a 12 meses. Não temos referência, mas 
não nos falta esperança e não nos falta 
fé.  E é assim que precisamos prosseguir, 
enfrentando com responsabilidade algo 
que, indenpendente da forma de cria-
ção, tornou-se um desafio para toda a 
humanidade, para todos nós. Ninguém 
estará isento do risco pandêmico, tudo 
o que poderemos fazer é nos cuidarmos 
com mais atenção, mas como seres hu-
manos fracos e limitados que somos, 
sabemos que as opiniões pessoais vão 
continuar se combatendo, muito mais 
que deveriam. Vamos trocar a sabedoria 
pelo ego da certeza pessoal e com isso va-
mos perder uma grande parte deste jogo. 
Mas, todos aqueles que encontram no 
Senhor o caminho, a verdade e a vida, 
estarão mais fortes e perseverantes. 
 Que 2021 seja melhor que 2020. 
Que possamos vivenciar ao final des-
te ano, um quadro mais favorável, não 
nos  esquecendo que sem uma atuação 
responsável, poderemos dificultar o ca-
minho de muitos irmãos.

Gilvan Gonçalves
Pascom Cristo Operário

  

Papa convoca o Ano de São José

Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria como Pa-
droeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convoca o "Ano de São José" 
com a Carta apostólica “Patriscorde Com coração de Pai.

FIQUE POR DENTRO
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ESPIRITUALIDADE

VOCÊ JÁ VIU ESTA IMAGEM ANTES?

SABE 
O QUE ELA 

SIMBOLIZA?

 A imagem de São José deitado simboliza o momento em que a revelação da vinda de Jesus ao mundo 
é feita por Deus, a fim de acalmar o coração do jovem José, pai terreno de Jesus. Isso, porque quando Nossa 
Senhora ficou grávida, pelo dom de Deus, São José, por não entender a profundidade dos planos do altíssimo, 
pensou em deixá-la. A angústia em seu peito era tão grande que durante seu sono, Deus enviou o Anjo Gabriel 
em um sonho para tranquilizá-lo e pedir para que ele não tivesse medo, pois o filho que sua esposa Maria estava 
esperando era fruto do Espírito Santo e tinha grande missão aqui na Terra. Depois desse cuidado e revelação 
dos planos divinos, São José com humildade aceitou sua missão e dedicou sua vida para cuidar do menino Jesus 
e de Nossa Senhora, contribuindo assim para a salvação de todos nós.

Reze a Oração de São José Dormindo
 A oração de São José Dormindo é tida como uma das mais poderosas da Igreja Católica. Confira abaixo, 
copie e imprima para carregar sempre com você. São José dormindo, com o evangelho aprendemos que mais 
do que dormir, durante a noite, escutas-te a voz de Deus com a prontidão de praticá-la.Hoje confiante em tua 
preciosa intercessão consagro-te as alegrias e as tristezas de cada dia. Consagro-te minha vida, minha casa, 
família e trabalho. Ajuda-me a te imitar sendo uma pessoa de bem, vivendo o amor, o perdão e a verdade. 
Quero seguir o teu caminho de fé. Agora eu te peço São José dormindo sonha com este pedido junto de Deus. 
Intercede por mim alcançando-me esta graça (com confiança fazer seu pedido). Como és padroeiro da Igreja, 
com o auxílio do Espírito Santo assumo diante de ti o voto de não faltar à missa dominical, rezar todos os dias 
com a Bíblia, confessar-me regularmente e viver como um bom cristão. Amém!
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 O ‘Glória’ é um hino que remonta aos primeiros séculos da era cristã. Na Instrução Geral ao Missal Romano, 
lemos que o ‘Glória’ é um hino antiquíssimo e venerável, pelo qual a Igreja congregada no Espírito santo glorifica 
a Deus Pai e ao Cordeiro...’ (n.53).  Esta definição nos deixa claro que o ‘Glória’ é um hino doxológico (de louvor/
glorificaçào) que canta a glória do Pai e do Filho. Porém, o Filho se mantém no centro do louvor, da aclamação e 
da súplica. Movida pela açào do Espírito Santo, a assembleia entoa esse hino, que temsua origem naquele canto 
dos anjos que ressoou pela primeira vez nos ouvidos dos pastores de Belém, na noite do nascimento de Jesus 
(cf. Lc 2,14).Na sua origem, o ‘Glória’ era entoado durante o ofício da manhã. Só bem mais tarde – por volta do 
século IX – é que aparece prescrito na liturgia eucarística do Natal podendo ser entoado apenas pelo bispo. Esse 
costume se prolongou por muito tempo. Porém, no final do século XI já há notícias do uso do ‘Glória’ em todas 
as festas e domingos, exceto na Quaresma. Então os presbíteros já podiam entoá-lo. O ‘Glória’ pode ser dividido 
em três partes:a)     O canto dos anjos na noite do nascimento de Cristo ‘Glória a Deus nas alturas e paz na terra 
aos homens por Ele amados’.b)     Os louvores a Deus Pai: ‘Senhor Deus, rei dos céus, Deus pai todo-poderoso: 
nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graça por vossa 
imensa glória’.c)      Os louvores seguidos de súplicas e aclamações a Cristo: ‘Senhor Jesus Cristo, Filho Unigênito, 
Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós 
que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós 
sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo’. O ‘Glória’termina com um final majestoso, incluindo 
o Espírito santo. É importante lembrar que esta inclusão não constitui, em primeira instância, um louvor explícito 
à terceira pessoa da Santíssima Trindade. O Espírito Santo aparece com o Filho, pois é neste que se concentram 
os louvores e súplicas. Em outras palavras: o Cristo se mantém no centro de todo o hino. Ele é o Kyrios, isto é, o 
Senhor que desde todos os tempos habita no seio da Trindade.

Texto extraído do livro:
Cantando a Missa e o Ofício Divino - Frei Joaquim Fonseca, editoraPaulus, p. 19-20

CATEQUESE 

O "GLÓRIA"

UMA EXPLICAÇÃO
SOBRE O
"GLÓRIA"
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Sensação de que a comida está voltando? Pode ser a Doença do Refluxo Gastroesofágico
Conheça essa doença digestiva que causa sintomas desagradáveis e sérias complicações.
Desconforto no estômago e sensação de que a comida está voltando. Já se sentiu assim? Pois é, isso se chama 
refluxo. E, dependendo do que você come ou bebe, estes sintomas podem piorar, o que leva as pessoas a se 
automedicarem.

O que é o refluxo?
O refluxo gastroesofágico (RGE) ocorre quando o conteúdo do estômago volta para o interior do esôfago um 
tubo muscular que leva o alimento e líquidos da boca para o estômago.
O RGE também é chamado de refluxo ácido ou regurgitação de ácido porque os sucos digestivos do estômago 
contém ácido. Às vezes as pessoas com RGE podem sentir o gosto do alimento ou líquido ácido na parte de trás 
da boca. O ácido refluído do estômago e que toca a parede do esôfago pode, se persistente, causar esofagite, que 
é a inflamação e a corrosão das paredes do esôfago.

Quais os sintomas? 
Azia, queimação no peito e golfada são os sintomas típicos do refluxo, mas existem outros sintomas que 
geralmente não relacionamos com a doença, como a sensação de queimação na garganta, dor de ouvido, 
rouquidão, tosse, pigarro, bronquite, asma de repetição, desgaste do esmalte dos dentes e até sinusite. A azia é 
uma sensação desconfortável, ardente, no tórax, atrás do esterno ou na parte superior do abdômen. Se o sintoma 
principal é a dor no peito, intensa, persistente, procure imediatamente um pronto socorro ou um cardiologista, 
para certificar-se de que não se trata de problema cardíaco.O RGE ocasional é comum. As pessoas são capazes 
de controlar o RGE através de algumas atitudes:
Evitando alguns alimentos e bebidas, como chocolate, café, alimentos gordurosos ou picantes, molhos e bebidas 
alcoólicas, evitando excessos alimentares, parando de fumar, perdendo peso, se apresentam sobrepeso, evitando 
deitar-se logo após ter se alimentado.

Como prevenir?
Várias situações podem provocar o refluxo, como obesidade e sobrepeso, mas principalmente o hábito alimentar. 
O consumo de alimentos gordurosos, doces, chocolate, café, refrigerantes, bebidas alcoólicas, principalmente 
as fermentadas, é fator de risco.
A melhor forma de evitar o refluxo é ter hábitos alimentares saudáveis e postura adequada.
Se os sintomas persistirem por mais de uma semana, convém consultar um médico gastroenterologista.

VIVER BEM

CUIDAR DE VOCÊ
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ESPECIAL ESPIRITUALIDADE - A MATURIDADE CRISTÃ SER SAL E LUZ DO MUNDO

 

Por: Pe. Matias Soares – Arquidiocese de Natal/RN, mestrando Pio Brasileiro em Roma

Quando pensamos em maturidade, o que nos vem à mente é a necessidade da responsabilidade. Uma pessoa 
madura é livre e responsável pelos seus atos. O cristão é a pessoa que converteu a sua vida à pessoa de Jesus Cristo. 
Ele, ou ela, acolheu aquele chamado declinado em (Cf. Mc 1,15).
Progressivamente os evangelhos nos mostram essa dinâmica do discipulado. De um modo místico, teremos a 
tradução dessa experiência na pessoa do apóstolo Paulo.
Assim como existe um primado mariano e petrino, para pensarmos a existência do ser cristão e eclesial, precisamos 
do primado paulino para atualizar o significado da maturidade cristã (Cf. Fl 1, 21; 2,5).

O corpo da sua obra é uma gramática indispensável para meditarmos e confirmarmos a temática.

A vida cristã, na atualidade, está sendo bombardeada de vários modos. Normalmente, voltamos nossas 
preocupações mais para o laicismo ideológico que, orquestradamente, tenta de todos os modos minimizar o valor 
social dos ideais cristãos na vida pública.

Mas essa é uma questão antiga, à qual não quero tratar aqui. Esse é um aspecto que tem a ver com a situação fora 
da Igreja, que nós não precisamos temer, mas nos sentir desafiados a ter coragem para anunciar e testemunhar o 
evangelho.

Há, também, outro aspecto que está mais relacionado com a situação dentro da Igreja. O Papa Francisco com sua 
preocupação de trazer para o centro da caminhada eclesial, a centralidade do Evangelho, como reiteradamente 
vem dizendo e testemunhando, também encontra resistências dentro das próprias comunidades eclesiais.

São grupos religiosos que estão numa fronteira obscura da vida cristã. Tentam, de todos os modos, colocar uma 
corrente no dinamismo evangélico e enjaular o protagonismo do Espírito Santo na História humana, através das 
pessoas.

No seio da Igreja, como candidamente dizia Santa Teresinha, não estão preocupados em ser o amor. Não! Perderam 
a memória do que verdadeiramente é a Tradição Viva da Igreja. Existe um infantilismo evangélico e eclesial.

Essa deficiência tem sérias consequências para que a Igreja, sem relativizar a Verdade da Divina Revelação, possa 
caminhar atualizando a mensagem querigmática e parenética da salvação. Na História da Igreja, a doutrina não 
caminhou sem a moral, mas a moral não caminhou sem a doutrina.

Neste sentido, a ignorância e a falta de aprofundamento dos ensinamentos do Vaticano II foram e estão sendo 
muito nocivos para que a Igreja possa avançar para águas mais profundas.

Texto extraído do site: 
https://catholicus.org.br/maturidade-crista-ser-sal-e-luz-do-mundo/
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ESPECIAL - AS DEVOÇÕES DA IGREJA EM CADA MÊS DO ANO

Por: Professor Felipe Aquino - Jan/21

 A Igreja procura santificar o ano todo celebrando a cada dia os Santos do dia, ou as festa e solenidades 
especiais. Mas também a cada mês do ano a Igreja dedica uma devoção particular. A escolha dessa devoção 
mensal é feita com base em algum acontecimento histórico ou alguma celebração litúrgica especial.
 Estas devoções surgiram espontaneamente ao longo da vida da Igreja, e nem sempre é possível se determinar 
exatamente a data e o local de sua origem. E isto pode mudar de um país para o outro, dentro da unidade da Igreja 
respeitando a saudável diversidade; especialmente as diferenças culturais do Ocidente e do Oriente católicos. No 
livro “Orações de todos os tempos da Igreja” (Ed. Cléofas, 1998) você encontra orações para todas essas devoções.

Conheça algumas delas:

https://cleofas.com.br/as-devocoes-da-igreja-para-cada-mes-do-ano/

JANEIRO
SANTÍSSIMO NOME 

DE JESUS

FEVEREIRO
SAGRADA 
FAMÍLIA

MARÇO
SÃO
JOSÉ

ABRIL
EUCARISTIA E

ESPÍRITO SANTO

MAIO
VIRGEM
MARIA

JUNHO
SAGRADO CORAÇÃO

DE JESUS

JULHO - PRECIOSÍS-
SIMO SANGUE DE NOS-

SO SENHOR

AGOSTO

VOCAÇÕES
SETEMBRO

BÍBLIA

OUTUBRO

MISSÕES

NOVEMBRO
ALMAS DO PUR-

GATÓRIO

DEZEMBRO
ADVENTO E 

NATAL
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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


