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QUEM PERDER SUA VIDA POR CAUSA DE MIM, ESSE A SALVARÁ!
A Igreja nos conduziu nesse tempo quaresmal por quarenta dias na luz da Palavra de Deus, nos instruiu com todos os
ensinamentos contidos nos evangelhos e desejou que assim todos os fiéis pudessem voltar os olhos para seu criador e com isso
se incumbir de ser no mundo o reflexo D’aquele que por amor se
entregou até a morte de cruz. Se Ele que era Filho de Deus, se rebaixou a ponto de enfrentar a pior morte, por que nós, meras
criaturas, não damos espaço para amarmos como Ele amou? Somos alto suficientes, somos por demais donos de nossas próprias
certezas e com isso não temos tempo para pegar a nossa cruz que
nos libertará das nossas misérias e seguir o exemplo do Mestre.

Sabemos que o caminho para isso não seria fácil, por isso ele
os adverte, fala sobre os desafios que irão vencer e as tomadas de posições que teria tomar caso resolvesse segui-lo. Tomado de preocupação, volta para os seus discípulos dizendo:
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“Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me”( Mt, 16,24 ). Essa atitude, como sabemos, assusta seus
seguidores e entre eles Pedro que diz: “Longe de ti Senhor morrer numa cruz”. Mas Jesus o reprime e diz: “Vai para longe de
mim, Satanás! Tu não pensas como Deus, e sim como os homens.” Chamar Pedro à parte e repreendê-lo foi determinante
para dizer o quanto anunciar o Reino de Deus exige compromisso daqueles que se apresentam como discípulos de Jesus.
Aliás, não existe discípulo verdadeiro se o mesmo não se comprometer a tomar a sua cruz. Ela está representada na forma
de envolvimento com os princípios e valores do Reino que nortearam a pregação de Cristo e nos desafia às novas aventuras
de fé. Só após termos esquecido real e totalmente a nós próprios, somente após não nos conhecermos mais a nós mesmos,
é que poderemos estar prontos a levar a cruz por amor a Ele....a cruz não é desventura nem pesado destino; é o sofrimento
que advém em resultado da união com Cristo. A cruz não é sofrimento ocasional, mas sofrimento necessário...Ela já está
preparada, falta apenas levá-la....Cada qual tem que suportar a medida de sofrimento e rejeição que lhe é reservada...No
entanto a cruz é uma só. Convictos da nossa responsabilidade em carregar a cruz, somos levados a concluir que quando
não o fazemos, envergonhamos a Cristo e enfatizamos o escândalo do Evangelho entre homens e mulheres do nosso tempo. Portanto, pregar a respeito da cruz é uma oportunidade de demonstração do quanto somos discípulos comprometidos
com o Deus que por ela passou. Que o tempo vivido por nós como Igreja que ora e vigia, possa ter nos ajudado a entender
o que e seguir o Cristo ressuscitado. Seguir o mestre não é algo que se faz no entusiasmo, ou por mera diversão, segui-lo é
compreender o papel de discípulos para qual fomos chamados: devolver ao mundo um amor capaz de enfrentar a morte,
até mesmo a morte de cruz. Feliz oitava de Páscoa para todos nós! Que o Ressuscitado te cubra de benção, saúde e paz.
J. Antunes
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Amado Senhor Jesus, Cristo Operário de Deus Pai, revelainos o vosso rosto de misericórdia, para que nos deixemos
tocarnocoraçãoenostornemosoperáriosdareconciliação,
porgestosfraternosdesolidariedadeecompaixãoparaque
o mundo creia.
CristoOperário,renovamosocompromissodepermanecer
emvossaPalavra,paraquesejamosverdadeiramenteseus
discípulos,conhecendoaverdadequenosdevolveaverdadeiraliberdade,pelaaçãoamorosadoEspíritoSantoConsolador,paraquedenossointeriorcorramriosdeáguaviva.
Concedei-nos, Cristo Operário, fazer sempre segundo o

vossoexemplosóoqueagradaoPai,paraqueoconheçamosesejamosmerecedoresdagraçaespecialqueagora
confiantes vos pedimos...(momento de silêncio).
Para que crendo em vós, possamos realizar as obras que
fazeis e ainda maiores como prometestes, garantindo
como dissestes que tudo que pedirmos ao Pai emVosso
nome será dado pelo Dom do outro defensor, o Espírito
Santoqueficaráparasempreconosco.AssimSeja.Amém!

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo Metropolitano de BH.
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Caríssimo Leitor,

Chegamos ao mês em que comemoramos a ressurreição do Senhor. Logo
no primeiro domingo, temos a alegria de
recordar o momento em que a vida eterna
nos é definitivamente sacramentada.
Tradicionalmente, este momentos em todos os anos é vivido com intensidade por todos nós. As presenças nas celebrações, as manifestações específicas deste
tempo, a realização da celebração MÃE
da liturgia da Igreja (A Vigília Pascal), a
ressurreição do Senhor, dentre outros, são
momentos que nos aproximam e nos fortalecem na fé.
Em 2021, mais uma vez, somos
desafiados a comprovarmos que a pandemia pode ser capaz de nos separar fisicamente, mas não capaz de diminuir a
intensidade espiritual presente em cada
um de nós. Nossa fé por estar em nosso interior, pode ser expressada, manifestada,
clamada e elevada até nosso Deus. Então,
acompanhemos tudo de acordo com o que
as tecnologias humanas forem capazes de
nos proporcionar, mas, espiritualmente,
mostremos à pandemia que ela não pode
nos impedir e continuemos em oração
para que este momento seja superado o
mais rápido possível, para que nossas súplicas e agradecimentos ao nosso Deus Pai
todo Poderoso voltem a ser feitas em comunidade.
Nosso jornal nesse mês de abril
publica para você muitos temas interessantes. Veja, por exemplo, no artigo “Fique por Dentro”, informações sobre o ano
de São José, convocado pelo Papa Francisco. Saiba quais são as datas de início e término, o porque da sua convocação e muito
mais.
Esperamos você na próxima edição. Até lá!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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O SILÊNCIO NA IGREJA DA PALAVRA!

catolicismoromano.com.br

O silêncio, onde ressoa a Palavra, é um primeiro elemento a ser
considerado. Se é em meio ao silêncio que se pode escutar a Palavra, nossa
época histórica não está aberta a essa escuta. Resulta, pois, que o primeiro
desafio para sermos uma Igreja da Palavra é valorizar o silêncio. Que o
tempo atual seja infenso ao silêncio não precisa de demonstração. Basta
que observemos os passantes nas ruas: uma imensa porcentagem traz fones de ouvido. Poderíamos defendê-los: é um meio de proteger-se contra
os ruídos do trânsito. Até pode ser que seja. Mas essas mesmas pessoas,
ao chegar em casa, ligam a televisão. Ela tem que estar ligada, embora
ninguém esteja sentado diante do aparelho para prestar atenção ao que
está sendo transmitido. Caso estas pessoas estejam de carro, já ao entrar
nele e ligar o motor, automaticamente o rádio começa a transmitir músicas, propagandas ou o que seja. Se o carro for dotado de um sistema de
som de grande potência, toda a rua estará obrigada a ouvir a música que
eu quero ou de que eu gosto. Se isso acontece à meia-noite ou às três da
madrugada, quando estou voltando de uma balada, problema de quem
está dormindo; o que importa é que eu quero ouvir. Se você faz uma festa,
o som não pode faltar, mas bem alto. Quem quiser conversar que grite. Silêncio é morte. Falar sussurrando talvez sirva para um velório. Grite mais
alto que o som que deveria ser “som ambiente”. Se você for à Igreja, também deve haver um som alto, senão supostamente não atrai os jovens. O
“silêncio sagrado” em que o Concílio insiste é para a Europa, não para o
Brasil. Ponha o microfone na maior altura e quem puxa o canto que o faça
sobressaindo a todos, de forma que não se note se a assembleia está ou não
acompanhando o canto, participando dele. O importante é que o som se
imponha a nossos ouvidos. Assim fazem os neopentecostais: nessas tantas
Igrejas de garagem, o som é ouvido no quarteirão inteiro e às vezes para
lá do quarteirão, embora a igreja tenha apenas cinco fiéis. Para ouvir a
Palavra requer-se silêncio. Silêncio exterior e silêncio interior. A Sacrossanctum Concilium o apresenta como condição para a participação ativa
dos fiéis (cf. SC 30). Em nossa cultura que detesta o silêncio, será um ato
contra cultural fomentar o silêncio. Mas é uma verdadeira participação na
liturgia e – não só – constitui condição para assimilar a Palavra de Deus.
Sem silêncio interior e exterior (pois não há silêncio interior sem silêncio
exterior), a Palavra de Deus entra por um ouvido e sai pelo outro. Educar
nossos contemporâneos e a nós mesmos para o silêncio é o primeiro desafio que se apresenta para sermos uma Igreja da Palavra.
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IGREJA EM MOVIMENTO OU UM IGREJA DE MOVIMENTOS?

Padre João Batista Libânio

Movimento fica no singular ou vai para o plural?
Pergunta inocente de gramática, carregada de sentido em
pastoral. A Igreja se move por dentro ou são os novos
movimentos que lentamente a penetram e se assenhoreiam dela? O olhar teológico discerne nesse jogo gramatical realidades antitéticas, em tensão, que fazem parte da
própria natureza da Igreja. Ela se constitui de duas faces
que não coexistem como duas realidades, mas em unidade profunda revelam-lhe a natureza. A Igreja remonta,
em última análise, a princípio transcendente: a ação do
Espírito difundido por Jesus ressuscitado. Ele a quis permanentemente marcada por tal presença.
nossasenhoravotuporanga.com.br

“Mas, sendo realidade transcendente, divina, não se deixa captar separadamente como ator identificável
nele mesmo. Atua sempre nas realidades humanas de tal modo que nunca se separa delas, embora não se identifique
totalmente com elas. Esbarramos com os quatro advérbios que os Padres de Calcedônia usaram para entender a relação da humanidade e divindade em Jesus. Valem também para a distinção entre Igreja em movimento – princípio
divino - e movimentos da Igreja - criações humanas. Nunca a Igreja em movimento poderá esgotar-se nos movimentos. Seria sua morte. Nem também ela poderia prescindir totalmente de movimentos históricos no seu seio, transformar-se-ia em abstração sem carne. Voltemos aos advérbios: inconfuse, immutabiliter, indivise e inseparabiliter.
A ação do movimento do Espírito não se confunde (inconfuse) com os movimentos. Ela permanece na sua
originalidade incontaminada (immutabiliter), nem se divide (indivise) nem se separa (inseparabiliter) dos
movimentos. Há uma unidade profunda entre ambos. E, por sua vez, os movimentos seguem com sua realidade humana, frágil, ambígua, que a ação do Espírito não consegue abolir totalmente. Quanto mais eles se
abrirem ao sopro do Espírito, mas sua atuação se encherá dessa graça. Mas, quanto mais eles se encherem de
pretensões dominadoras, de estratégias espúrias, de jogos dúbios, menos eficaz é a ação do Espírito. Seria pecar contra o 2º Mandamento atribuir, sem mais, ao Espírito Santo a totalidade das experiências que tais movimentos fazem. Em toda atividade vale o conselho de Paulo para a recepção da Eucaristia: “Que cada um
se examine a si mesmo” para não comer e beber a própria condenação (1Cor 11,28s). Cada movimento submete-se a esse imperativo paulino de permanente exame de suas atividades para ver se é uma real manifestação do Espírito dada em vista do bem de todos (1Cor 12, 7). Contra esse fundo teológico geral, as reflexões
se tornam mais claras. Uma Igreja nunca poderá ser dominada por movimentos quaisquer que eles sejam.
Ela é maior que eles. Eles estão a seu serviço. E serviço implica pôr-se à disposição do bem do outro, despojandose dos próprios interesses. O centro dos movimentos não são eles, mas a vida de toda Igreja. Eles só têm sentido
se ajudam o conjunto da Igreja com a vida que possuem. E essa vida não precisa conservar sua organização
no outro. Pode perder-se totalmente nele. A imagem do alimento permite entender. O alimento, uma vez digerido, despoja-se de sua forma, de si mesmo, para que a pessoa nutrida por ele viva. Assim os movimentos
existem para que o movimento da Igreja a impila para lugares, talvez bem diferentes dos imaginados e desejados.
https://domtotal.com/artigo/3244/12/12/igreja-em-movimento-ou-uma-igreja-de-movimentos/
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FIQUE POR DENTRO

VATICANO, 14 dez 20 /10:00 em (ACI)
Na terça-feira, 8 de dezembro, o Papa Francisco
convocou o Ano de São José para comemorar os 150
anos do decreto Quemadmodum Deus, com o qual o
beato Pio IX declarou São José Padroeiro da Igreja universal. O Papa Francisco indicou que este ano está estabelecido para que “todos os fiéis com o seu exemplo (de
São José) possam fortalecer diariamente a sua vida de fé
em plena realização da vontade de Deus”. Conheça algumas informações importantes sobre este ano dedicado
ao guardião da Sagrada Família e padroeiro dos trabalhadores:
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2018-03/angelus-papa-francisco-tercer-domingo-cuaresma-jesus-templo.html

1. Por que a Igreja dedica anos a temas específicos?
A Igreja observa a passagem do tempo através do calendário litúrgico, que inclui feriados como a Páscoa e o Natal e épocas como a Quaresma e o Advento. No entanto, os Papas podem reservar um tempo para refletir mais
profundamente sobre um aspecto específico do ensinamento ou crença católica. Alguns temas que os Papas escolheram recentemente são: o Ano da Fé, o Ano da Eucaristia e o Ano do Jubileu da Misericórdia.

2. Por que o Papa Francisco declarou o Ano de São José?
Ao fazer o anúncio, o Papa Francisco assinalou que este ano marca o 150º aniversário da proclamação do santo
como Padroeiro da Igreja universal pelo Beato Papa Pio IX, em 8 de dezembro de 1870. O Santo Padre observou
que a pandemia do coronavírus aumentou seu desejo de refletir sobre São José, visto que muitas pessoas durante
a pandemia fizeram esforços ocultos para proteger os outros, assim como São José silenciosamente protegeu e
cuidou de Maria e Jesus. “Todos podem encontrar em São José – o homem que passa despercebido, o homem da
presença quotidiana discreta e escondida – um intercessor, um amparo e uma guia nos momentos de dificuldade”,
escreveu o Papa na carta apostólica Patris corde. O Pontífice indicou que deseja destacar o papel de São José como
um pai que serviu sua família com caridade e humildade, acrescentando que “a Igreja hoje precisa dos pais”.

3. Quando começa e termina o Ano de São José?
O ano começou em 8 de dezembro de 2020 e termina em 8 de dezembro de 2021.

4. Que graças especiais podem ser obtidas este ano?
Durante o Ano de São José, a Igreja Católica concederá indulgências de acordo com uma série de condições estabelecidas pela Penitenciária Apostólica. Para lucrar a indulgência plenária, devem ser satisfeitas as condições
prescritas pela Igreja para este fim: confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do
Santo Padre. As indulgências podem ser recebidas este ano por meio de mais de dezenas de orações e ações diferentes, incluindo rezar pelos desempregados, confiar a São José o trabalho diário, realizar uma obra de misericórdia corporal ou espiritual, ou meditar por pelo menos 30 minutos na oração do Pai-Nosso.

5. Por que a Igreja honra São José?
Os católicos não adoram os santos, mas pedem sua intercessão celestial diante de Deus e procuram imitar suas
virtudes aqui na terra. A Igreja Católica homenageia São José como pai adotivo de Jesus e é invocado como o
santo padroeiro da Igreja universal. Ele também é o padroeiro dos trabalhadores, dos pais e da boa morte.
Publicado originalmente em ACI Prensa. Traduzido e adaptado por Nathália Queiroz.
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Parece clichê, mas é verdade: o primeiro passo para praticar atividade física é querer. Chegando aqui, você já
deu um grande passo!

Preparamos um miniguia com 10 dicas para ajudar você, olha só:
1. Iniciantes devem começar com atividades mais leves. Vá aos poucos e aumente a intensidade ou o ritmo
com o passar das semanas.
2. . Vale chamar quem mora com você ou algum amigo para entrar nessa também, mesmo que seja cada um
em sua casa: assim vocês motivam um ao outro! Crie metas realistas para si mesmo.
3. Você não vai ser atleta na primeira semana e tudo bem. Fazer algo é melhor do que não fazer nada. Use o
tempo dos afazeres domésticos para se exercitar se preferir.
4. Coloque uma música e deixe o corpo se mexer. Sua prática deve ser regular para ter efeito na saúde.
5. No mínimo 30 minutos por dia, cinco vezes na semana é a recomendação da Organização Mundial da
Saúde (OMS) Respeite os limites do seu próprio corpo.
6. O incômodo muscular no começo é normal, mas, se estiver sentindo muitas dores, como na região lombar,
por exemplo, algo está errado. Se sua cidade está em quarentena, procure por exercícios que possam ser feitos
em casa.
7. Se está em processo de reabertura, dê preferência para lugares abertos. Procure lugares próximos à sua
casa se for treinar em academias.
8. Não depender de grandes deslocamentos facilita a manutenção do hábito. Alongamento também é um
exercício importante. Separe um momento ou alguns dos dias de exercício para essa prática.
9. Mantenha o corpo hidratado, o suor faz o organismo perder água. E, se você funciona melhor com prazos,
vale determinar dias e horários fixos da semana para fazer seus exercícios. Do contrário, faça na hora que
tiver tempo, pois o importante é praticar!
10. O autoconhecimento é fundamental nessa hora.

https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-em-pauta/exercicio-fisico-como-comeca
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OPERÁRIO KIDS
Criançada, nosso Operários Kids voltou, Viva!!!!
Mas, ainda precisamos nos cuidar. Seja responsável. Máscaras, lavar as mãos e distanciamento
social são os melhores remédios para combatermos o Covid-19. Vamos fazer a nossa parte criançada!
Tempo de Páscoa
Jesus veio ao mundo para nos ensinar a amar. Ele percorria os lugares falando do amor de Deus,
curando e perdoando as pessoas. Na época de Jesus, as pessoas sofriam muito, como hoje. Havia muitas pessoas pobres que viviam oprimidas. Jesus viu o sofrimento do povo e foi ao encontro
de todos para oferecer amor, cura e direção. Deus nos foi apresentado, como um pai amoroso e
misericordioso. A Igreja durante o ano inteiro vive a vida de Jesus, o seu nascimento, a sua vida
pública, morte, ressurreição e sua subida aos céus. Agora, é tempo de nos prepararmos para a
Páscoa. É a Semana Santa, viva Jesus!!!

O Mês de abril também é o mês do livro, como estamos quietinhos em casa vamos aproveitar e construir a partir das imagens acima nosso livrinho da Semana Santa? Colora e use sua
criatividade colando as imagens em uma folha. Divirta-se!!!
Feliz Páscoa e Deus abençoe você!

Tia Pat

ABRIL DE 2021
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ACONTECEU NA PARÓQUIA

CELEBRAÇÃO DE DOMINGO DE RAMOS - 28/03/2021

radiocaxias.com.br

diocesedesaomateus.org.br
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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.

