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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

 Em 2017, pouco mais de 13% dos americanos entre 12 e 25 anos tinham sintomas consistentes com um episódio de de-
pressão grave que no ano anterior - o que representa um aumento de 62% em oito anos. Entre 2008 e 2017, os suicídios en-
tre os jovens de 18 a 25 anos aumentaram em até 56%. As tentativas de colocar fim à própria existência aumentaram 87% 
entre os jovens de 20 e 21 anos no mesmo período, e 108% entre os jovens de 22 e 23 anos. “Esta é uma grande mudança 
em um curto período de tempo - uma mudança invulgarmente grande em um curto período de tempo”, disse o professor 
de psicologia da San Diego State University Jean Twenge, um dos estudiosos que comandaram a pesquisa. O estudo, pub-
licado no Journal of Abnormal Psychology, é baseado em cerca de 8 milhões de respostas a uma pesquisa nacional sobre 
saúde e uso de substâncias. Isso revela que o bem-estar emocional dos americanos mais jovens é pior em comparação 
com os mais velhos. Os pesquisadores supõem que dois fatores estão relacionados ao cenário descrito acima, como os dis-
positivos de comunicação onipresentes, ou seja, uso excessivo de celulares e smartphone desses nativos digitais, além da 
falta de sono, são fatores-chave por trás de sua saúde mental precária.“Eu não cheguei a essa conclusão imediatamente ou 
levemente. Cheguei a essa conclusão porque nada mais se encaixa ”, disse Twenge.  Outro ponto observado que culminou 
no cenário constatado pela pesquisa é o aumento da desigualdade de renda do país ou a crise econômica de 2008. Essa 
é uma geração que sabe muito superficialmente de tudo e todos, mas que tem pouquíssimo contato consigo e encontros 
emocionalmente pobres, uma pena! Necessitamos urgente incentivar ações de autoconhecimento e encontros significati-
vos, como a terapia e eventos como o mergulho.  E você, ficou triste com o resultado dessa pesquisa também? Nós ficamos.

Com as informações de “Tha Guam Daily Post”

GERAÇÃO DE JOVENS ATUAL É MAIS GERAÇÃO DE JOVENS ATUAL É MAIS 
TRISTE QUE A ANTERIOR, DIZ ESTUDO!TRISTE QUE A ANTERIOR, DIZ ESTUDO!

  Os jovens de hoje em dia vivem menos felizes? Se de-
pender da conclusão feita por um estudo norte americano a res-
posta é sim! Uma pesquisa feita com adolescentes e jovens adul-
tos dos EUA em 2017 apontou que estes estavam mais aflitos, mais 
dispostos a sofrer de depressão maior e mais propensos ao suicí-
dio do que seus colegas da geração anterior, na penúltima vez que 
o estudo foi feito. Os pesquisadores também descobriram que 
entre 2008 e 2017, o estresse emocional do chamada geração Z e 
sua propensão para a auto-mutilação cresceram mais do que para 
qualquer outro grupo de americanos durante o mesmo período.
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CARO LEITOR, 

 Iniciaremos o mês de maio des-
te ano com a esperança redobrada atra-
vés de nossa fé, pois é ela que nos faz 
acreditar infinitamente no poder maior 
de Nosso Senhor Jesus Cristo. A luta da 
humanidade contra a pandemia continua 
e não termina por agora. Os que sofreram 
perdas não se esquecerão jamais destes 
tempos, mesmo após ele definitivamente 
passar. As reinvenções, os desafios, os 
momentos difíceis, as ausências das pes-
soas em nossas recentes celebrações da 
Semana Santa e em todas as demais, por 
força maior, enfim, tudo acontecendo e 
mostrando à humanidade o quanto somos 
frágeis em nossa natureza. Que bom que 
a Palavra de Deus não nos faltou nestes 
tempos. Mesmo que por meio de recur-
sos virtuais, Ela chegou até a cada um de 
nossos lares e pudemos  então escutá-la, 
refletir sobre Ela, realizar nossas orações, 
suplicar, agradecer, desejar força ao mun-
do. Vamos continuar torcendo para que o 
retorno das celebrações presenciais, ora 
iniciado, seja constante e gradual, para 
que, aos poucos, estejamos novamente 
presentes fisicamente na Igreja, a Casa 
Pai, como tanto desejamos. 
 Esta edição de nosso Informativo 
mensal traz um menor número de matérias 
para você, porém, não menos importan-
tes. Isto porque inserimos neste mês das 
mães, o Tríduo completo a Nossa Senhora 
Auxiliadora, Mãe de todos, para ser rezado 
em família, A edição traz ainda, na matéria 
de capa, um artigo importantíssimo para 
todas as famílias, pois, retrata um estudo 
sobre os jovens da atualidade em relação 
a geração anterior. E finalizando, publica-
mos para você um texto sobre Pentecos-
tes, cujo domingo celebrativo será no dia 
23. Leia e entenda melhor o significado 
desta importante data. E esperamos que 
você aprecie as fotos das celebrações de 
nossa Semana Santa, transmitidas online 
sem presença de assembleia, bem como 
dos alimentos doados pela Paróquia no 
mês de abril.
 Tudo isto está aí para você.  Tudo isto está aí para você. 

Ótima leitura!!!Ótima leitura!!!

Gilvan GonçalvesGilvan Gonçalves
PASCOM Cristo OperárioPASCOM Cristo Operário

PENTECOSTESPENTECOSTES

 O amor que acolhe e se manifesta na diversidade que escolho para 
anunciar Cristo, pode ser o mais radical como a caridade e dedicação. A Soleni-
dade de Pentecostes não se trata simplesmente da descida do Espírito Santo em 
línguas de fogo e basta, este evento que ecoa até os nossos dias, tem como único 
objetivo, ensinar a nós cristãos a linguagem do amor, que é capaz de acolher a 
diversidade, sem a qual não pode existir verdadeira comunhão. Pois o Deus que 
acreditamos só é uno porque acolhe dentro de si a diversidade, a alteridade das 
Três pessoas divinas. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Pai, o Espírito não é o 
Pai nem o Filho, mas são um único Deus. Comunhão não quer dizer igualdade, 
porque tudo o que é igual gera morte, anula a liberdade. Comunhão é acolhida 
da alteridade no amor.
 O capítulo 11 do livro de Gênesis nos narra a construção da Torre de 
Babel. Os homens queriam construir uma torre que alcançasse os céus, para 
dominar sobre todas as nações, fazendo-as um único povo, com uma única 
língua, ou seja, a eliminação da diversidade. Quando não existe diversidade, 
diferença, o que resta é somente a morte. A igualdade ideológica apaga o rosto 
porque anula a identidade, anula a pessoa. 
      Por isso, diante da prepotência daqueles homens de quererem adentrar os 
céus, os mistérios divinos, Deus confunde a linguagem deles, externalizando 
aquilo que já estava dentro deles, de modo que eles não se entendiam entre si, 
porque todas as vezes que o ser humano procura ocupar o lugar de seu Criador, 
uma babel nasce no seu interior. Aonde existe uma babel, impera a confusão, 
falta a harmonia, a clareza e o discernimento do Espírito.  De outro modo, de-
pois da Páscoa de Cristo e da ascensão da nossa natureza humana aos Céus, Ele 
nos envia o Espírito do Pai, para que como homens e mulheres da Nova Cria-
ção, homens e mulheres do “Oitavo dia”, o anúncio de sua presença salvífica no 
mundo, seja feito somente a partir de uma única linguagem, aquela do amor, 
porque Deus é amor.  Em tempos como os nossos em que o egocentrismo se 
tornou norma de vida, o sentido eclesial parece enfraquecido, muitos gritam eu 
sou de Paulo, eu sou de Apolo, mas esquecemos de gritar Cristo com a nossa 
vida, como dizia o Beato Charles de Foucault. Não importa o caminho eclesial 
total aos mais pobres, a luta pela justiça daqueles que são marginalizados, o 
caminho espiritual deste ou daquele movimento, mas se não é impulsionado 
pelo amor, não serve para nada, não gera frutos porque não transmite a Vida de 
Deus. Gera somente confusão porque alicerçado na natureza humana que quer 
e luta para aparecer a todo instante.

Padre Mateus Lopes
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TRÍDUO A NOSSA SENHORA AUXILIADORA - 2021

 Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos em Cristo Jesus, saúde e paz! Aproximamo-nos das festividades em 
honra a Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira de uma de nossas comunidades.
 Este ano, como bem sabemos  ainda em função  da pandemia da Corona vírus que vem assolando o mun-
do, desde o ano passado e, atingindo nossos irmãos e irmãs, somos convidados à união junto às nossas famílias, 
primeiras comunidades de fé, para celebrar o tríduo em sua homenagem.
 Roguemos, nestes tempos difíceis, à Virgem Santíssima, que auxilie seus filhos e filhas que estão aflitos e 
necessitados de saúde e proteção. Que ela nos aponte o caminho para seu filho e, Nele, encontremos amparo se-
guro para vencermos as dificuldades.
 A cada dia de nosso tríduo lembremo-nos de nossos irmãos e irmãs que se encontram hospitalizados, e, 
também daqueles que tiveram por encerrada sua caminhada nesta vida. Confiemos no poderoso auxílio de Nossa 
Senhora! E assim quando vencermos essa tribulação, celebraremos a vida como comunidade de fé, em torno das 
mesas da Palavra e da Eucaristia. Até lá, que Deus Trino e Santo nos abençoe , nos guarde e nos livre de todo o 
mal.

 Pe Joacir Antunes 

(Coloque-se em silêncio e peça a Deus que venha ao seu auxílio em todas as suas necessidades e, que no 
tempo e na liberdade Dele, escute seus louvores e preces.)

 Saudamos a ti Santíssima Trindade com louvor e veneração, pois dessas Três Pessoas nos vem a alegria de 
caminharmos nesta liturgia da vida buscando o nosso bem. Que nesse tempo de Pandemia interceda por nós ao 
nosso bom Deus, aquela que é nossa digníssima mãe. Que teu manto sagrado nos cubra de toda a Graça que nos 
é advinda da Santíssima Trindade. Amém!
Abertura: Em nome do Pai...
Refrão meditativo: Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver 

a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.
Meditando a Palavra Evangelho - Jo 16,16-20

“Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria.”
Preces: Façamos aqui as nossas preces espontâneas.

TRÍDUO A NOSSA SENHORA AUXILIADORA COM AS FAMÍLIAS 

PRIMEIRO DIA - 21/05/21
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Oração Sálmica
 Ó Pai, Deus de ternura. Tu que escuta o clamor do povo teu , vinde em socorro de teus filhos, e libertai-os 
da aflição. Que desça sobre eles a Tua paz e, que a Tua presença os fortaleça na graça por Cristo, Senhor nosso, 
amém!  

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
 Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como 
Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso.
 Preservai esta casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos 
malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis.
 Abençoai, protegei, defendei, guardai as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça 
mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
 Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para 
com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta 
casa que Vos foi consagrada. Amém. 
Rezar: 03 Pais-Nossos e 03 Ave-Marias.

Oração final
 Que de ti, ó Senhor, nos venha a tua graça e que o Cristo Senhor nos conduza em tua luz que, em teu 
tempo o Senhor nos atenda com a tua bondade. Amém!

SEGUNDO DIA - 22/05/21
(Coloque-se em silêncio e peça a Deus que venha ao seu auxílio em todas as suas necessidades e, que no 

tempo e na liberdade Dele, escute seus louvores e preces.)
 Saudamos a ti Santíssima Trindade com louvor e veneração, pois dessas Três Pessoas nos vem a alegria de 
caminharmos nesta liturgia da vida buscando o nosso bem. Que nesse tempo de Pandemia interceda por nós ao 
nosso bom Deus, aquela que é nossa digníssima mãe. Que teu manto sagrado nos cubra de toda a Graça que nos 
é advinda da Santíssima Trindade. Amém!
Abertura: Em nome do Pai...
Refrão meditativo: Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperta e na certa vai 
ver a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.

Meditando a Palavra  Evangelho - Jo 16,20-23a
”Ninguém vos poderá tirar a vossa alegria.”

Preces: Façamos aqui as nossas preces espontâneas 
Oração Sálmica

 “Quero, pois, vos louvar pela vida, e elevar para vós minhas mãos!” Sl 62Ó Cristo, filho unigênito do Pai, 
irmanai os teus filhos e filhas com a abundância da misericórdia que provém de Ti, que confirmados com a tua 
bênção estejam sempre prontos para dar-te graças e, bendizer o teu nome. Tudo isso te pedimos pela força do 
Espírito. Amém.

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
 Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como 
Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso.
 Preservai esta casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos 
malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis.
 Abençoai, protegei, defendei, guardai as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça 
mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
 Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para 
com todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta 
casa que Vos foi consagrada. Amém.
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Rezar: 03 Pais-Nossos e 03 Ave-Marias.
Oração final

 Que de ti, ó Senhor, nos venha a tua graça e que o Cristo Senhor nos conduza em tua luz, que em teu 
tempo o Senhor nos atenda com a tua bondade. Amém!

TERCEIRO DIA - 23/05/21
(Coloque-se em silêncio e peça a Deus que venha ao seu auxílio em todas as suas necessidades e, que no tempo 

e na liberdade Dele, escute seus louvores e preces.)
 Saudamos a ti Santíssima Trindade com louvor e veneração, pois dessas Três Pessoas nos vem a alegria de 
caminharmos nesta liturgia da vida buscando o nosso bem.  Que nesse tempo de Pandemia interceda por nós ao 
nosso bom Deus, aquela que é nossa digníssima mãe. Que teu manto sagrado nos cubra de toda a Graça que nos 
é advinda da Santíssima Trindade. Amém!
Abertura: Em nome do Pai...
Refrão meditativo: Ensina teu povo a rezar, Maria, Mãe de Jesus. Que um dia teu povo desperta e na certa vai ver 
a luz. Que um dia teu povo se anima e caminha com teu Jesus.

Meditando a Palavra Evangelho - Jo 16,23b-28
“O Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes.”

Preces: Façamos aqui as nossas preces espontâneas 
Oração Sálmica

 “Vossas mãos me modelaram, me fizeram, fazei-me sábio e aprenderei a vossa lei!” Sl 118 Ó Santo Espírito, 
amor do Pai e do Filho, sopra sobre tua Igreja o hálito divino, revigorai com tua força a cada mulher e homem que 
padece neste momento de pandemia. Fortalecei o teu povo e não permita que pereçam neste momento difícil que 
vive o mundo. Tu que és um com o Pai e com Filho, amém.

Oração a Nossa Senhora Auxiliadora
 Santíssima Virgem Maria a quem Deus constituiu Auxiliadora dos Cristãos, nós vos escolhemos como 
Senhora e Protetora desta casa. Dignai-vos mostrar aqui Vosso auxílio poderoso.
 Preservai esta casa de todo perigo: do incêndio, da inundação, do raio, das tempestades, dos ladrões, dos 
malfeitores, da guerra e de todas as outras calamidades que conheceis.
 Abençoai, protegei, defendei, guardai as pessoas que vivem nesta casa. Sobretudo concedei-lhes a graça 
mais importante, a de viverem sempre na amizade de Deus, evitando o pecado.
 Dai-lhes a fé que tivestes na Palavra de Deus, e o amor que nutristes para com Vosso Filho Jesus e para com 
todos aqueles pelos quais Ele morreu na cruz. Maria, Auxílio dos Cristãos, rogai por todos que moram nesta casa 
que Vos foi consagrada. Amém.
Rezar: 03 Pais-Nossos e 03 Ave-Marias.

Oração final
 Que de ti, ó Senhor, nos venha a tua graça e que o Cristo Senhor nos conduza em tua luz, que em teu 
tempo o Senhor nos atenda com a tua bondade. Amém!

CPL - Conselho Pastoral Litúrgico Paroquial
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ACONTECEU NA PARÓQUIA

INSTITUIÇÃO DA EUCARISTIA: QUINTA-FEIRA SANTA, 01/04/21(SOMENTE ONLINE)

PAIXÃO DO SENHOR: SEXTA-FEIRA SANTA, 02/04/21(SOMENTE ONLINE)

ALIMENTOS DOADOS ATRAVÉS DO GESTO CONCRETO DA COMUNIDADE
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VIGÍLIA PASCAL: SÁBADO SANTO, 03/04/21 (SOMENTE ONLINE)
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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

AAs missas das 10h aos domingos, na Sede Paroquial, são transmitidas pelo Youtube e Facebook.s missas das 10h aos domingos, na Sede Paroquial, são transmitidas pelo Youtube e Facebook.

RESSURREIÇÃO DO SENHOR: DOMINGO SANTO, 04/04/21 (SOMENTE ONLINE)

COLABORE CONOSCO


