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ESPERAR CONTRA TODA ESPERANÇA!
Todos nós sabemos que a ressurreição de Jesus
iluminou todas as outras ressurreições, principalmente
aquela que virá no último dia e que iluminará toda história.
Mas é preciso que estejamos atentos a outra ressurreição e ela só
acontecerá quando o homem deixar-se desvelar por um Deus
que todos os dias o chama também à ressurreição e permitir isso
é renascer do alto, ou seja, da graça que vem do coração de Deus.
Jesus nos lembra de que ao ser elevado na cruz atrairá para
ele todos os homens de boa vontade. Aquele que se faz servo sofredor nos abre o caminho de um amor fiel, que jorrará do abraço que ele dará no madeiro da cruz. Desse
abraço é que manifestará a verdadeira face do amor de Deus,
assim atraídos por este amor cremos e crendo nascemos de
novo. Nesse tempo de quaresma, somos chamados como
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filhos e filhas de Deus a renovar nosso compromisso de homens e mulheres batizados no mesmo Espírito que habitou o
coração do mestre Senhor. Pois, o sacramento do batismo deve ser o remédio que renova nosso “organismo” espiritual e
que refaz o homem na graça e na bondade de seu criador. Celebrar a Páscoa é celebrar a libertação da vida de todas

as amarras, é reconhecer que Deus continua a visitar seu povo através do sacramento batismal. É esse batismo
que nos fortalece e nos dá a certeza que Deus visita seus filhos e filhas e deseja com eles criar comunhão. Dessa
comunhão nasce a esperança de“estando em Deus” o amparo virá, pois Ele nunca fecha os olhos aos sofrimentos
daqueles que o buscam, assim seus filhos esperam n’Ele. Pois é preciso esperar contra toda a esperança, como diz
a música de padre Zezinho: “Esperar contra toda esperança, caminhar como quem tem certeza, partilhar com
carinho da mesa, onde Deus vem nos alimentar. Confiar como simples criança que não sabe talvez a reposta, mas
aceita do Pai a proposta...”, e essa espera não é em vão, porque se sabe que o jeito d’Ele amar está no amor que
a cada dia nos convoca à ressurreição que brotou do peito aberto de Cristo na cruz plantada no calvário, numa
entrega que uniu o divino e o humano, quando de seu peito jorrou sangue e água, a fonte do batismo ali estava,
por isso devemos ir beber dessa água que nos abre um reino novo nascido não na dor, mas sim por amor.
Feliz Páscoa, que Deus conceda-te a graça de ressuscitar em Cristo a cada dia de sua vida. Deus abençoe a ti
e tua família.
Pe. Joacir Alves Antunes
ORAÇÃO

Oração
a Cristo
Operário

Amado Senhor Jesus, Cristo Operário de Deus Pai, revelainos o vosso rosto de misericórdia, para que nos deixemos
tocar no coração e nos tornemos operários da reconciliação,
por gestos 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 verdadeira liberdade, pela ação amorosa do Espírito Santo Consolador, 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 conheçamos e sejamos merecedores da graça especial que agora
confiantes 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.
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Prezado Leitor,

Desde o dia 17 de fevereiro, quartafeira de cinzas, estamos vivenciando, mais uma
vez, o tempo quaresmal em nossas vidas. Grande oportunidade perderemos se deixarmos de
realizar neste período, até a Páscoa, em 04 de
abril, reflexões e reformulações em nossos corações. É claro que a Igreja permanecerá à nossa disposição nos demais períodos do ano, porém, nesse tempo em que recordamos a paixão,
morte e ressurreição de Nosso Senhor, precisamos trabalhar o nosso interior, em prol de nós
mesmos. O momento de pandemia requer de
todos nós uma disciplina ainda maior porque
não poderemos vivenciar aqueles momentos
presenciais que tanto gostamos de participar
na Semana Santa, como, lava-pés, Vias Sacras,
representações teatrais da paixão do Senhor,
dentre outros. Precisamos acreditar que somos
capazes de nos realizarmos mesmo sem estes
momentos que tanto contribuem para reflexão
e fortalecimento de nossa fé. Teremos que produzir uns pelos outros. Precisaremos utilizar
toda a nossa força para chegarmos ao domingo da ressurreição do Senhor com a certeza
de que não nos distanciamos d’Ele. Por isso é
importante continuarmos a participar das celebrações presenciais, sem abrirmos mão de
nossas responsabilidades individuais de prevenção. O Vírus da COVID-19 não oferecerá
trégua por causa da Samana Santa. Então seremos nós e as reduzidas celebrações eucarísticas
semanais que ajudarão a elevar as orações ao
Senhor, imprescindíveis ao mundo. O incentivo às pessoas mais céticas, também depende de
nós que acreditamos na misericórdia permanente do Pai. Ser o sal da terra e luz do mundo
neste período quaresmal, ameaçado pelo distanciamento e dispersão, será um desafiador
comprometimento perante aos nossos irmãos.
Que tal? Vamos aceitar este desafio?
Uma ótima e abençoada quaresma e Semana
Santa a todos!!!
Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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ONDE ESTÁ O NOSSO
COMPROMISSO FRATERNO?
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No tempo da quaresma, a Igreja nos chama a refletir sobre um
tema relevante para a sociedade na campanha da fraternidade. O tema
escolhido este ano foi “Fraternidade e Diálogo: Compromisso de Amor”
com o lema “Cristo é a nossa Paz: do que era dividido, fez uma unidade”.
Esta campanha da fraternidade não poderia ter vindo em momento mais oportuno. Nós, cristãos e cristãs do Brasil, parecemos ter esquecido do chamado de Cristo a uma vida nova, livre do pecado e do ódio.
Esta é a vocação cristã: devemos ser homens e mulheres novos à imagem e
semelhança de Cristo Jesus. Eis o nosso compromisso: sermos arautos do
Reino de Deus!
O Evangelho do Reino de Deus se torna presente na prática do
amor, no qual a justiça e a paz se abraçam. A justiça se concretiza na realização da dignidade dos desamparados e esquecidos, nos atos de vestir os
nus, saciar a fome e a sede dos famintos e sedentos, garantir um teto aos
sem teto e um tratamento digno a todos os enfermos. Isto somente acontece quando entendemos ser todos irmãos, filhos de um mesmo Pai.
Nesta quaresma, período batismal por excelência, devemos avaliar
o quão fiéis temos sido ao nosso compromisso selado no Batismo. Qual
têm sido nossas prioridades? Estamos ocupados em ter riquezas e uma
vida confortável, esquecendo-nos do anúncio do Evangelho aos pobres e
desamparados? Temos mergulhado nossas vidas num oceano de prazeres
ilusórios, desprezando os necessitados? Ou estamos prontos para dar nossas vidas pela multidão de oprimidos e sofredores como Cristo fez?
Quando vemos os pobres e ouvimos o seu clamor, o que pensamos? Dizemos em nossos corações: Bando de vagabundos! Ou nossos
corações doem, dispondo-se a fazer o possível para garantir a dignidade
destes irmãos marginalizados por nossa sociedade?
Qual é o nosso projeto para a sociedade? Estamos preocupados
com estatísticas e números apresentados pela economia ou pela dura realidade sofrida pelos mais pobres? Nosso projeto político é de apoio à
injustiça, favorecendo ódio e a violência? Nas redes sociais, difundimos
o ódio e a agressividade, ou estamos abertos ao diálogo? A que Messias
seguimos?
Neste período quaresmal, esforcemo-nos para sermos irmãos,
estando abertos ao diálogo e ao clamor de todos os sofredores e necessitados. Façamos o Reino de Deus, iniciado por Cristo Jesus, crescer e florescer cada vez mais!
Por Fábio Cristiano Rabelo - Mestre em Teologia
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SEMANA DAS DORES DE NOSSA SENHORA - 2021

PARA REZAR EM CASA, COM A FAMÍLIA
“Quero ficar junto à cruz, velar contigo a Jesus e o teu pranto enxugar!” Assim, a Paróquia Cristo Operário
reza Maria durante esta semana. Nós, como Igreja, não recordamos as dores de Nossa Senhora somente pelo
sofrimento em si, mas sim, porque também, pelas dores oferecidas, a Santíssima Virgem participou ativamente
da Redenção de Cristo. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós!
20/03 Primeira dor – Profecia de Simeão (Lc 2, 22-35)
Esta dor nos ensina a virtude da obediência, pois Maria foi obediente à vontade de Deus. Que nos nossos sofrimentos
e angústias possamos confiar em Deus. Como falar de obediência mundo que supervaloriza a autonomia e independência? Que possamos obedecer não por motivos humanos, mas por amor àquele que se fez obediente até a morte
de cruz.
Senhor quando a obediência me trouxer qualquer sacrifício, confiando em Ti, a Ele entregai minhas dores e apreensões, sofrendo de bom grado por amor. Obedecerei não por motivos humanos, mas peloamor Daquele que por
vosso amor se fez obediente até a morte de Cruz. Amém.
21/03 Segunda Dor – Fuga para o Egito (Mt 2, 13-15)
Foi preciso partir às pressas para preservar a vida ameaçada de Jesus. Esta dor nos impele a meditar sobre o sofrimento, que é inerente à nossa condição humana. Difícil realidade num mundo pueril que se anestesia apressadamente
quando o sofrimento e a dor nos batem à porta. Que possamos manter a serenidade diante do sofrimento que não
podemos evitar.
Senhor na santa amizade de Jesus e sofrendo tudo por seu amor, não se chama sofrer senão santificarse! Clamo
por aqueles que no meio da dor sofrem, os infelizes, que vivem longe de Deus, os que estão na sua inimizade.
Olhai com misericórdia aqueles que se entregam ao desespero, por não ter o conforto da amizade divina, que dá
à alma tanta paz e tanta confiança. Assim seja Amém.
22/03 Terceira Dor – Maria procura Jesus em Jerusalém (Lc 2, 41-48)
Maria toma consciência de que o menino Jesus não lhe pertence plenamente. Esta dor nos submete a fazer a vontade de Deus e não a nossa. Nossos precisam no decorrer da caminhada aprender com esta dor: pois para um
projeto maior, nossos entes queridos precisam sofrer a dor da saudade e do distanciamento. Os filhos pertencem
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a Deus, e isto é uma dádiva. E a nós, que esta dor nos ensine a sobrepor o amor a Deus a todo amor humano.
Virgem dolorosíssima, que nos aponta o teu filho Jesus Cristo, seríamos ingratos se não nos esforçássemos em
promover a memória e o culto de vossas Dores particulares, graças para uma sincera penitência, oportunos auxílios e socorros em todas as necessidades e perigos. Dai-nos a saúde do corpo para que possamos cumprir nossos
deveres com ânimo e alegria, e com a mesma disposição sirvamos a vosso Filho Jesus, seguindo teu exemplo.
Amém.
23/03 Quarta Dor – Jesus encontra a Sua Mãe no caminho do Calvário(Lc 23,26-27)
A mãe acompanha silenciosamente as pegadas do filho inocente, justo e santo. Não há diálogo, mas uma troca de
olhares e uma companhia discreta, fiel e solidária. Esta dor nos ensina o valor do silêncio. Silêncio este que precisa
ser vivido no recôndito do nosso ser diante do sofrimento. Como falar de silêncio num mundo que preza pelo barulho e pela exposição? Relembremos: pelo olhar Maria pôde sentir. Isso relembra as nossas mães que apenas pela
tonalidade da nossa voz já sabem se estamos bem ou não. Que possamos aprender a silenciar quando nada podemos
fazer diante da dor.
Maria nos ensine o precioso silêncio nas horas de sofrimento. Há almas que não sabem sofrer uma dor física,
uma tortura de alma em silêncio; desejam logo contá-la para que todos o lastimem! Acolha o silêncio do meu
sofrimento que assim como vós tudo suportou em silêncio por amor a Deus. Amém
24/03 Quinta feira - Quinta Dor – Maria ao pé da Cruz de Jesus(Jo 19,15-27a)
Aqui ela compreendeu o significado das palavras de Simeão. Deus nos ensinou a humildade pela humilhação. Esta
dor nos ensina a virtude da humildade .Como sofrer tranquilamente diante das injustiças a humilhação, num
mundo que prega a autossuficiência e a prepotência ?Que a dor do crucificado nos ensine a humildade que precisamos para prosseguir.
Sofrer em união com os sofrimentos de Jesus encontra consolo; sofrer por ter feito o bem neste mundo, recebendo desprezos e humilhações encontra força. Que eu aprenda a meditar muitas vezes na dor de Maria, que ela
me dará força para ser humilde: virtude amada de Deus e dos homens de boa vontade. Amém.
25/03 Sexta Dor – Maria recebe Jesus descido da Cruz (Mc 15,42)
Acima de tudo, foi preciso ter forças para receber seu filho nos braços. Foi a fortaleza de Maria que a permitiu permanecer em pé e incólume diante da cruz .Muitas de nossas mães teriam desmaiado... Esta dor requer de nós uma
extrema confiança em Deus e na sua Mãe quando estiver pesada a nossa cruz. Que diante da desesperança, possamos relembrar da Mãe de Jesus como no Auto da Compadecida quando João Grilo grita: “Pensa que me entreguei,
eu vou apelar...Valha-me Nossa Senhora...”
Pai, nossa mãe Maria, depois de três horas de tormentosa agonia, perdeu seu Filho, deixando-a com a alma na
mais negra escuridão. Que assim como ela, sem duvidar um só instante, aceite a vontade de Deus, e no meu
doloroso silêncio, entregue ao Pai minha imensa dor, pedindo, como Jesus, perdão para os criminosos. Amém.
26/03 Sétima Dor – Maria deposita Jesus no Sepulcro (Jo 19,40-42a)
Maria precisou se refazer pois agora se tornaria mãe da humanidade.Esta dor nos ensina a virtude da serenidade.
Diante de tudo o que até agora dissemos, ser humilhado e permanecer sereno pode nos causar espanto: mas Deus
amou a humilhação e se humilha e esconde sua magnificência na simples hóstia branca que logo mais será nosso
alimento. Ou seja, Deus é invisível para não absorver o homem com a sua presença. Que mesmo diante do sofrimento Deus nos ajude a manter a serenidade na longa caminhada da vida. Bendita sejais, Senhora das Dores, ouvi
nossos rogos, Mãe dos pecadores!
Doce Maria, apresentei minha angustia e rezei sete Dores, não para queixar-me, mas somente para contemplar as
virtudes que deveis praticar, para um dia estar ao seu lado e ao lado de Jesus! Que assim eu receba a glória imortal, que é a recompensa das almas que, neste mundo, souberam morrer para si, vivendo só para Deus! Amém!
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SEMANA SANTA - 2021

28/03 - Domingo de Ramos
A primeira celebração da Semana Santa se refere à chegada de Cristo em Jerusalém, faz referência à maneira como
Cristo foi recebido. Segundo os relatos dos evangelhos, o povo o recebeu com mantos estendidos pelo chão e aclamações com ramos de árvores. Assim os relatos deram origem à tradição e ao nome da referida data.
Comunidade Cristo Operário
07h, 09h, 18h,20h - Celebração Eucarística
Bênção dos Ramos- Cada pessoa trazer de casa o seu ramo a ser abençoado.
Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
09h, 18h- Celebração Eucarística
Bênção dos Ramos- Cada pessoa trazer de casa o seu ramo a ser abençoado.
PROCISSÕES E A MISSÃO DE CRISTO
No período de segunda a quarta feira santa é adotada pela igreja as procissões que simbolizam as ações de Cristo,
bem como sua missão redentora. Porém este ano de 2021 não faremos as procissões: do Senhor dos Passos, Nossa
Senhora das Dores e a Procissão do Encontro em função do momento de Pandemia. Nestas Celebrações Litúrgicas de muita piedade em que meditamos o doloroso encontro da Virgem Maria com Jesus; é um momento de
profunda reflexão sobre as dores da Mãe de Jesus, desde o Seu nascimento até a Sua morte na Cruz. Assim para
este ano atípico, como fora ano passado, celebraremos este tempo muito significativo para nós Católicos da seguinte forma:
29/03 Segunda feira Santa Nossa Senhora, Mãe das dores.

Comunidade Cristo Operário
19h Celebração do Ofício da 2ª-feira Santa
Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
19h – Celebração do Ofício da 2ª-feira Santa
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Comunidade
Cristo
Operário
30/03 Terça feira Santa Nosso Senhor
dos Passos
fonte
inesgotável de ternura, bondade e amor.
Comunidade Cristo Operário
19h Celebração do Ofício da 3ª-feira Santa
Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
19h Celebração do Ofício da 3ª-feira Santa
31/03 Quarta feira Santa O encontro de seu filho Jesus com tua Mãe, ao longo do caminho da cruz
Comunidade Cristo Operário
19h Celebração do Ofício e Missa da 4ª-feira Santa
Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
19h Celebração do Ofício e Missa da 4ª-feira Santa
TRÍDUO PASCAL
Simboliza um dos pontos mais importantes da Semana Santa, tem início na quinta feira santa. Como sua própria
denominação já sugere, esta é uma celebração de três dias, a qual se inicia com o Tríduo Pascal na quinta feira e
se encerra com a Vigília Pascal no sábado. Por esse motivo não é dada a bênção final na quinta durante a noite e
nem na sexta-feira, apenas no sábado durante o encerramento da Vigília.
01/04 QUINTA-FEIRA SANTA EUCARISTIA E SACERDÓCIO
Na quinta-feira Santa é celebrada a Eucaristia e Sacerdócio Ministerial, os quais representam o sacramento do corpo
e sangue de Cristo.
Comunidade Cristo Operário
19h - Missa Vespertina da Ceia do Senhor seguido do
Translado com o Santíssimo Sacramento e Adoração ( Ofício da Agonia)
Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
19h - Missa Vespertina da Ceia do Senhor seguido do
Translado com o Santíssimo Sacramento e Adoração ( Ofício da Agonia)
02/04 SEXTA-FEIRA SANTA
Nesse dia não há qualquer celebração de missas, a igreja se recolhe em silêncio como forma de representação de seu
luto. Tal acontecimento se dá pela celebração da Paixão de Cristo, representado o processo do martírio de Cristo até
sua crucificação. Na sexta-feira Santa o mais comum é encontrarmos a celebração por meio de encenações teatrais
ou recitando textos marcantes do evangelho.
*Via- Sacra em casa, com a família . Em função da pandemia neste ano não faremos a via-sacra conforme feito ano
passado e seguindo as orientações sanitárias.
Comunidade Cristo Operário
Via Sacra em casa
15h - Adoração à Santa Cruz
Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
Via Sacra em casa
15h - Adoração à Santa Cruz
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03/04 SÁBADO SANTO VIGÍLIA PASCAL
É nesse dia que acontece a Vigília Pascal - o último dia do Tríduo Pascal, onde a igreja apresenta uma cerimônia
rica em simbolismos sobre a morte e ressurreição de Cristo. Durante a Vigília Pascal acontece a benção do fogo
novo. De forma solene a Paróquia se encontra e celebra a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo.
18h- Comunidade Cristo Operário
18h-Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
04/04 DOMINGO DE PÁSCOA
Sem dúvidas, o Domingo de Páscoa é a data comemorativa mais importante de toda a Semana Santa e, possivelmente, da fé cristã, pois nela se comemora a ressurreição de Cristo, o qual venceu a morte mesmo após o martírio
de sua penitência até a crucificação.
Comunidade Cristo Operário
8h, 10h e 18h - Solene Missa de Páscoa.
Comunidade Nossa Senhora do Perpetuo Socorro
9h e 18h Solene Missa de Páscoa

ACONTECEU NA PARÓQUIA
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COLABORE CONOSCO

Sede Paroquial - Paróquia Cristo Operário

Comunidade
Nossa Sra. Auxiliadora

Comunidade
Nossa Sra. do Perpétuo Socorro

“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

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

SUA OBRA
SUA FÉ
COLABORE COM SUA COMUNIDADE!
Faça sua doação!
Banco Bradesco
Agência: 2485 - Conta: 33950-4
PIX: CNPJ 17.505.249/0045-72

PROGRAMAÇÃO
Horário de missa
Sede Paroquial Cristo Operário
DIA

Horário de missa
Com. NSra. Perpétuo Socorro

HORA

DIA

Horário de missa
Com. NSra. Auxiliadora

HORA

DIA

Quarta-feira

19h

Domingo

09h

Sem realização de

Sábado

18h

Domingo

18h

missa por tempo

Domingo

08h, 10h, 18h

Domingo

10h

Domingo

18h

HORA

indeterminado

As missas das 18h aos domingos, na Sede Paroquial, são transmitidas pelo Youtube e Facebook.

