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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

 ajudará no processo caso tenhamos disposição e coragem de rasgar a pele e deixar que o Espírito Santo nos con-
duza. Assim sendo, tenho me perguntado se iremos sair melhores dessa pandemia do que entramos, pois ela está 
nos impondo um modo diferente de viver a vida e os ritos que cercam nossa caminhada de fé e esse tempo qua-
resmal que nos chama a reflexão não foge a regra diante do novo modo de vivenciar os mistérios de Deus. E, por 
acaso, estamos mesmo dentro de tudo isso tentando crescer na transcendência e sermos melhores, penso que se 
fará justo quando na Quarta-feira de Cinzas recebermos as cinzas, uma das fórmulas a serem ditas é : “Recorda-
te que és pó e em pó te hás de tornar”. Esse tempo de resguardo é uma oportunidade para o nosso crescimento 
espiritual, oportunidade que Deus nos concede para nos perguntarmos o que deseja Ele nos ensinar, quem sabe 
tem nos mostrado que  somos frágeis e pequenos, mas esta sempre conosco, pois será sempre nosso refúgio e 
fortaleza e nos livrará do laço dos caçadores e da palavra que destrói” (Sl 91,2-3). Sim, somos pó, mas Deus em 
sua bondade deseja moldar nossa vida como o oleiro faz com o barro em suas mãos.
 Como o tempo nos pede recolhimento, interiorização, conversão pessoal e social, aprenderemos que ao 
viver esse mistério veremos que  a quaresma nos traz de volta ao centro, e, com isso, percebemos que somos 
frágeis e necessitados do grande abraço de Deus e isso só é possível quando recostamos a cabeça no peito do 
Cristo Ressuscitado. Isto é a conversão: Recorda-te que és frágil!  E deixemos que esse tempo nos leve a Deus! 

Padre Joacir Alves  Antunes

RECORDA-TE QUE ÉS FRÁGIL!

  Em todo tempo somos chamados por Deus a con-
templar a vida como sinal de dom e bondade e esse lugar de 
contemplação nada mais é que o coração, casa onde cada um 
habita consigo mesmo. E só Deus e a própria pessoa sabe o 
que vai aí dentro, coração do outro é terra que ninguém pisa.
 E como diz a canção é preciso ter os “pés descalços 
sem pele, um passo que a revele”, para que se possa adentrar 
nesta casa. Trazendo para o  sagrado o refrão do canto, penso 
que o convite é rasgar a pele a couraça que envolve a vida e as-
sim desvelar o homem adormecido em nós, que muitas vezes 
dorme, porque não tem tempo para voltar sobre si mesmo. 
Portanto, iniciamos mais um tempo propício para exercer a 
contemplação de Deus e da gente mesmo: O tempo da quares-
ma. E nesse tempo de pandemia somos ainda  mais provoca-
dos por Deus a fazer esse itinerário e o tempo da quaresma nos  Google Imagens
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Prezado Leitor, 

 Uma coisa é certa: Os tempos atuais 
que estamos vivendo já nos mostraram  que, 
na humanidade, não há qualquer “Ser” capaz 
de se “auto rotular” como   inatingível. A pan-
demia não exime ninguém pela cor, raça, sexo, 
condição econômica ou social. A qualquer mo-
mento podemos passar para a outra fase da 
vida por um motivo que há pouco tempo não 
poderíamos imaginar sua possibilidade. Por 
isso, este importante Tempo Litúrgico que se 
aproxima, a quaresma, nos traz, mais uma vez, 
a oportunidade de revermos nossas atitudes e 
escolhas. E o Informativo deste mês quer aju-
dá--lo nisso. Matérias simples, mas oportunas, 
são citadas aqui para a sua leitura reflexiva. 
Elas lhe mostrarão a importância de clamar 
pela misericórdia de Deus, não como uma ati-
tude inédita como para muitos têm sido nesta 
pandemia, mas como uma ação necessária e 
contínua por parte de todos. Os caminhos de 
Jesus Cristo em sua peregrinação terrestre 
também contemplaram alegrias, dores, difi-
culdades, sentimentos, desafios e necessida-
de de clamar ao Pai, ou seja, contemplaram 
tudo aquilo que os nossos caminhos também 
contemplam. Mas, Ele, por determinação fiel à 
vontade do Pai, os percorreu em todas as dire-
ções sem hesitação. E este legado foi deixado 
para nós para que não nos enfraqueçamos, 
mesmo diante de desafios tão intensos e cons-
tantes. Vamos espelhar, vamos refletir nossas 
vidas em Deus e seguir nosso itinerário espiri-
tual  Quaresmal com muita dedicação e leitura 
da Palavra. Vamos utilizá-lo como uma chance 
e oportunidade para buscarmos com mais for-
ça a vitória sobre nossos anseios e desejos. A 
vitória depende da perseverança e a perseve-
rança depende somente de cada um de nós. 
Que tenhamos todos uma boa leitura  e ótima 
quaresma.

www.paroquiacristooperario.com.br 
PASCOM - Pastoral da Comunicação da 

Paróquia Cristo Operário.

A FÉ CELEBRADA, OBRA DE CRISTO E DA IGREJA!

 Pai querido, pela força do Espírito Santo, nós vos pedimos a Graça 
de mergulhar no Vosso Mistério de Amor, revelado em Jesus de Nazaré. 
Concedei-nos discernimento e consciência amorosa para celebrar nossa 
fé e, reunidos em comunidade e alimentados pelos Sacramentos, buscar 
novos caminhos para a humanidade, enquanto aguardamos a Páscoa de-
finitiva. Amém.

1. A fé celebrada, obra de Cristo e da Igreja.

Quando orardes não useis de muitas palavras...Vós, portanto, orai assim: 
 
Pai nosso que estais no Céu... (Mt 6,7.9ss)

 A fé da Igreja transmitida ao longo dos séculos é anunciada, vivida 
e testemunhada cumprindo o mandato de Jesus: “Vocês vão e façam dis-
cípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. Eis que 
Eu estarei com vocês todos os dias, até o fim do mundo”.
 A celebração do Mistério de Cristo envolve o ser humano em to-
das as dimensões e circunstâncias, e a participação consciente e fervorosa 
nas celebrações da comunidade é um meio privilegiado de crescimento na 
santidade.

1.1. O dom da Fé e a celebração da salvação

 A Igreja – Povo de Deus que proclama e celebra a sua fé, é comu-
nidade de santificação e de culto. Com gratidão e alegria, vivemos a fé 
recebida dos Apóstolos. É bom lembrar que a Liturgia supõe a fé e que a fé 
deve ser aprofundada pela catequese.

 O Pai, conforme promessa, atende à oração da Igreja feita em 
nome de Jesus, e o Espírito Santo transforma em vida divina o que é sub-
metido ao Seu poder. As celebrações litúrgicas exprimem e desenvolvem 
a comunhão na Igreja, e são eficazes porque nelas está presente e age, por 
Seu Espírito, o próprio Cristo Jesus.

Catecismo da Igreja Católica

 Google Imagens
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ITINERÁRIO ESPIRITUAL QUARESMA
I Domingo da Quaresma

 Sou um escutador da Palavra do Senhor, ou sou um mero ouvinte? Ao escutar a Palavra deixo-me seduzir 
por ela? escutar cai no coração e transforma o espirito? ouvir posso ouvir qualquer coisa e não me transformar 
em nada.
Em nome do Pai ... 
Escuta  na fé  Mc 1, 12-15
 Reflexão: Não há vitória do homem no mundo sem que se pratique a escuta da Palavra. Sem essa escuta 
não há conversão e nem a consciência de que o que deve animar a caminhada é a alegria de vencer a si mesmo 
e o Pai da mentira e estar ligado (a)  ao Cristo para que, assim como Ele, viver em tudo nos alicerces da Palavra 
que liberta. A Boa Nova anunciada por Cristo chama a todos para que se possa endireitar o caminho, agir, mudar 
os rumos e assim se abrigar nos braços de Deus, enquanto ainda se faz hoje.
Pai Nosso  
Ave Maria 
 Oremos: Senhor, que a graça que agiu em vosso Filho, aja também em nós através do batismo que recebe-
mos, que possamos como Ele escutar os vossos preceitos e construir nossa casa sobre a firme rocha dos vossos 
ensinamentos. Dai-nos ó Pai um Espirito decidido e um coração puro.
Gesto Concreto: Produtos de higiente pessoal.

II Domingo da Quaresma
Em nome do Pai ... 
Escuta  na fé  Mc 9,1-9
 Reflexão: A transfiguração de Cristo deve levar a Igreja a não fugir da luta e nem se eximir de anunciar 
o Reino por causa dos sofrimentos, antes pelo contrario, perceber que é no caminho da cruz que encontramos 
a verdadeira transfiguração de nossa vida: “Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e 
siga-me” Mt 16, 24.  
  Como tenho deixado me transfigurar em Cristo? Meu testemunho no mundo deixa transparecer a luz 
que recebi de Deus?
Pai Nosso  
Ave Maria
 Oremos: Ó Deus, que na gloriosa Transfiguração de vosso Filho confirmastes os mistérios da fé pelo 
testemunho de Moisés e Elias e manifestastes de modo admirável a nossa glória de filhos adotivos, concedei aos 
vossos servos e servas ouvir a voz do vosso Filho amado e compartilhar da sua herança. Por nosso Senhor Jesus 
Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo.
Gesto Concreto: Doação espontânea pelo envelope da Paróquia.

ESPIRITUALIDADE

ITINERÁRIO ESPIRITUAL QUARESMA 2021
A quaresma é um período no qual somos chamados di-
retamente a revermos nosso próprio interior. Essa re-
visão nos possibilita refazermo-nos diante dos caminhos 
que escolhemos seguir a Jesus Cristo, mostrando-nos 
se a nossa escolha está certa ou não, porque os cami-
nhos Dele, tanto nas linhas retas quanto nas curvas, são 
desafiadores. Algumas retas irão nos exigir muito além 
daquele ponto final ao qual nossos olhos conseguem vi-
sualizar, enquanto as curvas irão nos exigir muitas habi-
lidades para contorná-las, na certeza de que chegaremos 
lá. Por isso, aproveitemos o momento para uma profunda 
reflexão em nossas próprias decisões porque Ele próprio 
seguiu, sem hesitar, todas as direções de seus caminhos 

para alcançar a Glória do Pai.
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 III Domingo da Quaresma
Em nome do Pai ... 
Escuta  na fé  João 2, 13-25
 Reflexão: A medida que a fé se interioza o homem deve tomar consciência de que a água necessária para 
sua existência no mundo não provem somente das fontes que se pode tocar e beber para matar a sede do corpo, 
mas se faz necessário uma outra agua: A que purifica o corpo e o espirito. Sem essa consciência, não é possível 
aproximar-se de Deus,e nem experimentar-se da alegria de beber da água que mata de verdade a nossa sede de 
estar Nele. O que representa na minha caminhada de fé o batismo que recebi?  A água que busca de onde vem? 
De Deus ou das coisas que afastam Dele?
Pai Nosso  
Ave Maria 
 Oremos: Ó Deus, fonte de toda misericórdia e de toda bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e 
a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela 
consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, na unidade do Espírito Santo.
Gesto Concreto: Alimento não perecível.

IV Domingo da Quaresma
Em nome do Pai ... 
Escuta  na fé  João 3, 14 -21
 Reflexão:  Os primeiros cristãos esperavam um Messias-juiz que iria julgar e separar os bons dos ímpios, 
só que isto não acontece. O que nos leva a concluir que nada no exterior julga o homem. O julgamento de Deus 
não é uma operação externa, ele se dá pela presença de seu Filho no mundo, a presença Dele, é a fonte onde cada 
um pode aceitar ou recusar a ir fundo dentro de si mesmo. Lá onde ninguém alcança é que brota a verdade que 
une Deus e o homem. Julgo as pessoas e me coloco melhor que elas? Sou impiedoso e severo demais com meus 
semelhantes? Porque não sou misericordioso com eles, assim como Deus é misericordioso comigo?
Pai Nosso  
Ave Maria
 Oremos: Ó Deus, que por vosso Filho realizais de modo admirável a reconciliação do gênero humano, 
concedei ao povo cristão correr ao encontro das festas que se aproximam, cheio de fervor e exultando de fé. Por 
nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. 
Gesto Concreto: 01 litro de leite.

V Domingo da Quaresma
Em nome do Pai ... 
Escuta  na fé  João  12,20-33
 Reflexão:  O evangelista João nesta passagem nos orienta que os gregos querem ver o Senhor. Aqui se 
encontra a ponte para se achegar ao Pai, porque quem deseja ver o Cristo deseja ver o Pai, que se encontra nas 
ações do Filho. E se o cristo está sendo visto, deve ser ver Nele tudo que desafia o sistema dominante, pois é com 
esse desafio que Ele deseja devolver aos seus a plenitude humana. Por isso que se deve ter cuidado quando se diz 
que se quer ver o Cristo, ou ter um encontro tremendo com Ele. Pois esse encontro não passa só pela ordem de 
conhecer e sim de compromisso, de mudanças de hábitos e de qual lado quer estar porque ninguém pode servir 
a dois senhores. Na verdade, o que é que Jesus representa para nós? Uma pequena nota no rodapé da história 
humana? Ou Deus que veio ao encontro dos homens com um projeto de vida nova, capaz de dar um novo sentido 
à nossa vida e de nos encaminhar para a vida plena para a felicidade sem fim?
Pai Nosso  
Ave Maria
 Oremos: Senhor nosso Deus, concedei-nos a graça de viver com alegria o mesmo espírito de caridade 
que levou o vosso Filho a entregar-Se à morte pela salvação dos homens. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso 
Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Gesto Concreto: 01 pacote de fralda geriátrica.
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2021 - CELEBRAÇÃO DE 100 ANOS DA ARQUIDIOCESE DE BELO HORIZONTE

PROGRAMAÇÃO
9 de fevereiro
9h – Instalação da Cúria da Região Episcopal Nossa Sra. da Conceição, na Catedral Cristo Rei, seguida da reunião 
ordinária de seu Conselho Episcopal Regional.

10 de fevereiro
9h – Reunião do Conselho Episcopal da Arquidiocese de Belo Horizonte na Catedral Cristo Rei.

11 de fevereiro
9h – Mudas de jequitibá–árvore que simboliza jubileu centenário – serão plantadas pelo arcebis-po dom Walmor 
e bispos auxiliares na Catedral Cristo Rei. Todo dia 11 de cada mês, mudas serão plantadas em diferentes comu-
nidades de fé e instituições da Arquidiocese de Belo Horizonte.
10h – Missa na Catedral Cristo Rei com rito de ordenação episcopal do monsenhor Nivaldo dos Santos Ferreira, 
nomeado bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte pelo Papa Francisco em dezembro do ano passado. 
Será a primeira ordenação de um bispo na Catedral Cristo Rei.
16h30 – Procissão motorizada, partindo do Santuário Arquidiocesano da Santíssima Eucaristia-Adoração Per-
pétua, com o decreto que transfere o título de igreja-catedral para a Catedral Cristo Rei.
18h – Cerimônia de transferência do título de igreja-catedral para a Catedral Cristo Rei, presidida por dom Wal-
mor, na Catedral Cristo Rei, com momento de Adoração Eucarística e Canto do Te Deum.
19h30 – O Arcebispo preside Missa com a ordenação de sete diáconos permanentes.

12 de fevereiro
11h – Dom Walmor  acolhe  famílias  de vilas e favelas, que representam os mais pobres amparados pela Arquidi-
ocese, para a partilha de um almoço na Catedral Cristo Rei. O almoço marca o início da ação solidária “Dai-lhes 
vós mesmos de comer”. A partir da iniciativa, a cada sexta-feira, refeições serão preparadas na Catedral Cristo Rei 
e destinadas a famílias que sofrem com a fome.

13 de fevereiro
10h – Missa com a ordenação episcopal do monsenhor Júlio César Moreira, nomeado bispo auxiliar da Arquidi-
ocese de Belo Horizonte pelo Papa Francisco em dezembro do ano passado. A celebração será em Brasília (DF), 
na Catedral Nossa Senhora Aparecida, da Arquidiocese de Brasília.
15h – Momento de oração Tarde com Cristo Rei, na Catedral Cristo Rei.
17h – Missa na Catedral Cristo Rei.

14 de fevereiro
Missas na Catedral Cristo Rei, às 10h30 e às 17h.

FIQUE POR DENTRO
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VIVER BEM

VALORIZAÇÃO DA VIDA EM ÉPOCA DE PANDEMIA

 O impacto da doença afetou o bem-estar mental de todos. Por isso, é necessário que as pessoas estejam 
conectadas umas às outras, evitando posturas julgadoras, pensando em formas de deixar as atividades rotineiras 
mais prazerosas e investindo em autocuidado, bem como manter a atenção aos sinais de alerta e para prevenir o 
suicídio. 
 Mesmo nestes momentos de distanciamento físico, as pessoas devem manter os víncu-
los sociais e cuidar da saúde mental. Existem alguns sinais de alerta verbais ou comportamentais:

• Verbalizar o desejo de morrer 
• Sentimento de culpa ou vergonha 
• Sentir-se um fardo para os outros.

 Também há outros sinais de alerta, tais como a sensação de vazio, desesperança ou falta de sentido na 
vida e uma dor insuportável (emocional ou física). Atualmente existe o Centro de Valorização à Vida, cujo tele-
fone é o 188. O serviço se dispõe a escutar quem esteja encarando um sofrimento psíquico, bem como a oferecer 
ajuda especializada de médicos e psicólogos, no auxílio à ressignificação do sentimento.

Google Imagens

*Texto elaborado pela psicóloga Larissa Giordani Linzmeyer, do setor de Medicina Preventiva da Unimed  

 O novo Coronavírus tem afetado 
diretamente a saúde física e mental da 
população. Estudos recentes mostram 
uma intensificação da angústia, da ansie-
dade e da depressão. Esses sentimentos, 
somados às questões como medo de con-
trair a doença, diminuição das relações 
interpessoais e luto por possíveis perdas, 
torna-se um fator importante que pode 
aumentar o risco de uma pessoa decidir 
tirar a própria vida. Devido à pandemia 
de Covid-19, o mundo todo vive o ano de 
2020 em circunstâncias inesperadas e de-
safiadoras. Google Imagens
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(31) 98988-7541
Tel. Fixo (31) 3494-1444

@paroquiacristooperariobh

@paroquiacristooperariobh

paroquia cristo operario BHparoquiacristooperario.com.br

 PARTICIPE CONOSCO

Quer fazer contato conosco? Quer participar conosco? Quer evangelizar conosco?
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Quarta-feira

Sábado

Domingo

Domingo

Domingo

19h

18h

08h, 10h, 18h

10h

18h

DIA

Horário de missa
Sede Paroquial Cristo Operário

HORA

Domingo

Domingo

09h

18h

DIA

Horário de missa
Com. NSra. Perpétuo Socorro

HORA

 Sem realização de 

missa por tempo 

indeterminado

 

DIA

Horário de missa
Com. NSra. Auxiliadora

HORA

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 CONOSCO

Comunidade Nossa Sra. do Perpétuo Socorro

Sede Paroquial - Paróquia CristoOperário

Comunidade Nossa Sra. Auxiliadora

As missas das 18h aos domingos são transmitidas pelo Youtube e Facebook.


