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MARIA SANTÍSSIMA, MÃE DE DEUS!

Celebrar a realeza de Maria é celebrar a realeza dos cristãos e,
portanto, a realeza da Igreja, Povo de Deus. O ícone sobre a Realeza
de Maria, é conhecido mais comumente, como Majestade. O trono
que vemos, em um primeiro momento nos fala de realeza, manifesta
o poder de reis e rainhas, mas neste ícone quer nos indicar o aspecto
antropológico de Maria que acolhe o Redentor. Sua figura que geralmente, é associada ao poder do mundo, é vista aqui, em segundo
plano, pois o verdadeiro trono de Jesus é a Virgem Mãe. “A dignidade
da Mãe se mede pela grandeza do Filho. Se Cristo é o Rei do Universo à Theotokos (Mãe de Deus) se espera a honra de Rainha”[1].
Sim, Maria é a Rainha do Céu e da Terra e como imagem
da Igreja, ela e todos os cristãos são chamados em Cristo, com
Cristo e por Cristo a governar este mundo para que o seu Reino
alcance todos os corações e transforme todas as realidades. Assim,
como a Virgem Mãe gerou o Deus-homem no seu ventre e o colocou no Trono do mundo, do mesmo modo,
cada cristão a exemplo de Maria é chamado a gerar Cristo no coração dos homens. Ela, a Virgem Mãe,
é a escada de Jacó, que uniu o céu à terra, que permitiu pelo seu sim, que a salvação de Deus viesse até nós.
Ela é a Hodighitria, aquela que aponta o Caminho para o Cristo Senhor do tempo e da história. O Deus feito
homem para a nossa Salvação, o Cristo Rei do Universo e dos homens, Palavra encarnada que se encarnando fez com que toda criação se tornasse nele, meio de comunhão com Deus, até mesmo o pecado e a morte.
Maria aponta e conduz cada homem que se deixa conduzir por ela ao seu Filho, ela sabe que Ele é o Emanuel,
Deus conosco, por isso, como sua primeira discípula o adora e conduz os homens para que eles também o adorem
e recebam dele a sua Vida divina. Por meio de Maria, a Hodighitria os homens chegam ao conhecimento da fé
e atingem a comunhão com Deus. Ela, semelhantíssima ao seu Filho Divino, é entre todas as criaturas, a única
através da qual, podemos contemplar a entrada de Deus na vida humana e sua ação transformadora. Neste sentido,
ela é exemplo de acolhida na fé da vontade do Criador e exemplo pleno da esperança escatológica da divinização
do ser humano que acolhe a graça de Deus, pois ela é “o limite entre o criado e o incriado”[2]. Por isso, “a oração
de Maria participa da potência de Deus; ela é uma ajuda e uma força soberana para a salvação dos cristãos”[3].
Assim, a Igreja, reconhecendo-a como Mãe de Deus, não se cansa de pedir sua intercessão e auxílio no caminho da fé como nos recorda a Oração da Coleta do Missal Romano na liturgia da Solenidade de Maria Santíssima Mãe de Deus: “Senhor nosso Deus, que, pela virgindade fecunda de Maria Santíssima, destes aos homens a salvação eterna, fazei-nos sentir a intercessão daquela que nos trouxe
o Autor da vida, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo”[4]
Pe. Mateus Lopes.
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.

2

Boletim Informativo da
Paróquia Cristo Operário
EDITORIAL

PREZADO(A) LEITOR(A),

Nos encontramos em mais um
Informativo Mensal e com a mesma
alegria de sempre, produzimos para
você e todas as nossas comunidades
esse material com bons artigos para
suas reflexões, consolidando-o como
um meio adicional de comunicação entre a Paróquia Cristo Operário e você.
Como já é de seu conhecimento, estamos fortemente presentes também nas
Redes Sociais através das nossas mídias
do Instragram, Facebook, Youtube,
além de nosso Site, divulgando tudo o
que você precisa saber sobre os nossos
serviços de evangelização.
Nesse Informativo de junho/21, estamos nos concentrando em
divulgar a você, prezado(a) leitor(a),
os Tríduos Eucarístico para a celebração de Corpus Christi e o de Nossa Sra.
do Perpétuo Socorro, cujas celebrações
acontecerão respectivamente nos dias
03 e 27. Reze-os em família e preserve
a segurança que o momento ainda nos
exige. Siga os roteiros, faça as reflexões
e usufrua dos textos bíblicos. Fortaleça-se com a Palavra e com os ensinamentos que Ela sempre lhe proporcionará. A oração é o nosso diálogo com
Jesus Cristo e mesmo sabendo que somos incapazes de escutá-lo por nossas
condições humanas, sabemos que Ele
nos recebe e nos ouve. Aproveitemos o
mês em que a Igreja nos convida a celebrarmos seu Corpo Eucarístico para
nos unirmos a Ele, com muita fé e muita esperança.
Uma Ótima leitura para você!!!
Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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TRÍDUO EUCARÍSTICO 2021 - REFLEXÃO
Caríssimos irmãos e irmãs, sob a proteção do Coração Sagrado
de Cristo Jesus, chegamos ao mês de Junho. Somos chamados a seguirmos em nossas casas, com distanciamento social em função da pandemia de corona vírus. Propomos a preparação para a festa do Corpo
de Deus (Solenidade de Corpus Christi) sendo o mesmo celebrado com
muito zelo, carinho e devoção por todos. O caminho que propomos
é o mesmo caminho dos Discípulos de Emaús, ou seja, escutar toda a
pregação mistagógica sobre o próprio Jesus, celebrar a partilha do pão eucarístico e deixar que os olhos sejam iluminados pela presença eucarística
do Verbo e, por conseguinte, sair ao encontro dos irmãos para proclamar as maravilhas do Senhor. Neste caminho de unidade e comunhão
unimo-nos como irmãs e irmãos em preparação para a celebração Corpus Christi, Festa do Corpo e Sangue do Senhor. Queremos olhar para
a Eucaristia, neste tempo de pandemia, na certeza de que o Senhor permanece conosco. Deus nos ama e nos quer bem. Essa mesma força revigora em nossos corações o desejo de Cristo Jesus para cada um de nós,
Ele que nos chama pelo nome e nos diz Sobre ti edificarei minha morada.
Assim, seremos com ele um só corpo, uma só Igreja e um só rebanho.
Durante a celebração da Santa Missa, a mesa da Palavra e a mesa
eucarística não são duas mesas separadas, pois há um vínculo profundo
entre Eucaristia e Palavra. A palavra de Deus, lida na Liturgia pela Igreja,
conduz à Eucaristia. Nas duas mesas é o mesmo Senhor que se dá a nós, assim, no nosso caminho de seguidores e seguidoras de Jesus Cristo, no hoje
da liturgia que vivenciamos em nossas casas, as suas exigências são apresentadas de forma nova e, é pedida uma resposta amorosa de nossa parte.
Pe. Joacir Antunes

PRIMEIRO DIA - 31/05/2021
1. Iniciemos este primeiro dia:
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Coloquemo-nos em adoração a Jesus Sacramentado, que permanece
conosco, manifestando seu amor.
2-EVANGELHO - Mateus 5,1-12
Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e
sentou-se. Os discípulos aproximaram-se, e Jesus começou a ensinálos: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o Reino dos
Céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que
têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os
misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os
puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados
os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o Reino dos
Céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem,
e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim.
Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus.
Do mesmo modo perseguiram os profetas que vieram antes de vós.
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O Sermão da Montanha, introduzido pela proclamação das bem-aventuranças, é o programa do Reino dos Céus
já presente entre nós. Elas constituem as virtudes de Jesus. São, segundo Santo Agostinho, uma regra perfeita de
vida cristã. Nas bem-aventuranças encontramos valores universais, que podem ser entendidos e acolhidos por todos.
As bem-aventuranças são o caminho concreto para a transformação deste mundo em um mundo de fraternidade,
justiça e paz.
3. SÚPLICAS
1. Senhor, iluminai nossas vidas com vossa Palavra, Senhor, para que possamos ver as necessidades de nossos
irmãos e irmãs, especialmente, os mais necessitados neste tempo de pandemia, rezemos: Ouvi Senhor nossas
súplicas.
2. Senhor, tornai nossos corações acolhedores para receber vossa Palavra em nossas vidas e testemunhar vossa
misericórdia em nosso meio, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
3- Súplicas espontâneas
4- ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, Deus de amor e misericórdia, ouvi as súplicas desse povo que também é vosso, fortalecei-os
nestes tempos difíceis e iluminai-os para permanecerem sempre unidos a Vós, que com o Pai e o Espírito reina
pelos séculos dos séculos. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai
Permaneçamos em comunhão com o Senhor e em comunhão com os irmãos e que o Senhor sempre nos guarde
e nos proteja de todo mal. Amém.

SEGUNDO DIA - 01/06/2021
1. Iniciemos este segundo dia
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Coloquemo-nos em adoração a Jesus Sacramentado, que permanece conosco, manifestando seu amor.
2-EVANGELHO - Lucas 24, 13-32
E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estádios, cujo nome
era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si,
e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou, e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como
que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que, caminhando, trocais
entre vós, e por que estais tristes? E, respondendo um, cujo nome era Cléopas, disse-lhe: És tu só peregrino em
Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de
Deus e de todo o povo; E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação
de morte, e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel; mas agora, sobre tudo isso, é
já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós
nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro; E, não achando o seu corpo, voltaram, dizendo
que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram
ao sepulcro, e acharam ser assim como as mulheres haviam dito; porém, a ele não o viram. E ele lhes disse: Ó
néscios, e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram! Porventura não convinha que o Cristo
padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés, e por todos os profetas, explicavalhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia
para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou
para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o, e lho
deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando, pelo caminho, nos falava, e quando nos abria as Escrituras?
Esta história pode nos ajudar bastante hoje, pois retrata a situação de muitos cristãos e comunidades nos tempos
atuais – acreditam em Jesus intelectualmente, mas não vibram com a presença dele no meio de nós; reduzem...
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a fé a uma adesão intelectual aos dogmas, sem que seja algo que dê sentido à vida e à caminhada; limitam o seguimento de Jesus a uma série de práticas e leis morais, mas sem qualquer vigor missionário. O nosso texto nos ajudará
a ver como a Palavra de Deus na Bíblia pode nos ajudar a interpretar a nossa realidade para que, em lugar de perder
o ânimo, nos tornemos vibrantes discípulos e missionários do Senhor. Jesus é o mestre da Bíblia e aqui ele demonstra
como aproveitar a Escritura para iluminar os problemas práticos da nossa caminhada, e reforçar a coragem na nossa
missão de evangelizadores/as. O que temos aqui é realmente um pequeno drama em cinco atos – um drama que nos
mostra a pedagogia de Jesus.
3. SÚPLICAS
1. Fecundai nossa comunidade com vossa Palavra, para que possamos testemunhar um coração ardente de amor
pelas causas do Reino, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
2-. Dirigi vosso olhar de misericórdia, Senhor, a toda a Terra que vive momentos de sofrimento e de dor por causa
da pandemia de Covid – 19 e livrai-nos deste flagelo, rezemos: Ouvi Senhor nossas súplicas.
3- Súplicas espontâneas
4- ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, Deus de amor e misericórdia, ouvi as súplicas desse povo que também é vosso, fortalecei-os
nestes tempos difíceis e iluminai-os para permanecerem sempre unidos a Vós, que com o Pai e o Espírito reina
pelo século dos séculos. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai
Permaneçamos em comunhão com o Senhor e em comunhão com os irmãos, e que o Senhor sempre nos guarde
e nos proteja de todo mal. Amém.

TERCEIRO DIA - 02/06/2021
1. 1. Iniciemos este terceiro e último dia:
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo.
Coloquemo-nos em adoração a Jesus Sacramentado, que permanece conosco, manifestando seu amor.
2- EVANGELHO João 6, 51-58
Naquele tempo, disse Jesus às multidões dos judeus: “Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão
viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo”. Os judeus discutiam
entre si, dizendo: “Como é que ele pode dar a sua carne a comer? ”Então Jesus disse: “Em verdade, em verdade vos digo: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida
em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come a minha carne e
bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Como o Pai, que vive, me enviou, e eu vivo por causa do
Pai, assim aquele que me recebe como alimento viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não
é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre”.
De certo, quando vivemos essa dimensão de comunhão com o Senhor tudo o que fazemos revela realmente
a Sua presença em nós formando a unidade perfeita do Seu Corpo, a Igreja; pois, como escreveu são Paulo: “O cálice da bênção, o cálice que abençoamos, não é comunhão com o sangue de Cristo? E o pão que partimos, não é comunhão com o corpo de Cristo? Porque há um só pão, nós todos somos um só corpo, pois todos participamos desse único pão.”(1Cor 10,16-17).Portanto, a vida em estado de graça consiste em receber
Jesus na Eucaristia e Nele permanecer praticando a Sua Palavra e realizando as suas obras, foi isso que
nos ensinou: “Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele.” (Jo 6,56).
3. SÚPLICAS
1- Senhor, que nunca nos esqueçamos da presença real de Jesus no Sacramento da Eucaristia e ignoremos a
Sua Palavra a respeito desse Sacramento. Neste tempo de pandemia onde inúmeros fiéis não podem comungar que a Palavra de Deus seja usada neste tempo para esta comunhão espiritual com Jesus e com o próximo.
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2- Pai , que vivamos essa dimensão de comunhão com o Senhor e tudo o que façamos revele realmente a Sua
presença em nós formando a unidade perfeita do Seu Corpo, a Igreja.
3- Súplicas espontâneas
4- ORAÇÃO
Senhor Jesus Cristo, Deus de amor e misericórdia, ouvi as súplicas desse povo que também é vosso, fortalecei-os
nestes tempos difíceis e iluminai-os para permanecerem sempre unidos a Vós, que com o Pai e o Espírito reina
pelos séculos dos séculos. Amém.
Pai-Nosso, Ave-Maria, Glória ao Pai
Permaneçamos em comunhão com o Senhor e em comunhão com os irmãos, e que o Senhor sempre nos guarde
e nos proteja de todo mal. Amém.
PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO- 52 ANOS EVANGELIZANDO
“SOBRE TI EDIFICAREI MINHA MORADA”

TRÍDUO NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO 2021
Cristo nos possibilitou tornarmos filhos e filhas de Deus. A
carne humana passou a fazer parte da vida divina. E, por isso, foinos enviado o Espírito do Pai e do Filho para que assumíssemos
esta filiação divina em nossas vidas. Este é o dom do Pentecostes:
um coração de carne, disposto a cumprir e fazer cumprir a lei do
amor ensinada por Nosso Senhor. Ser filho ou filha significa perpetuar o nome dos pais. Honrar pai e mãe consiste em dar continuidade a todos os projetos dos pais. O verdadeiro filho reflete
em seu rosto o brilho e a dignidade dos pais. Não basta nascer da carne para ser filho. Necessita viver com o
mesmo espírito dos pais. O filho ou a filha de Deus tem Maria por mãe. Está a ela intimamente ligado. Dela recebe
o auxílio em sua jornada. Escuta a palavra da Mãe: “Fazei tudo que ele vos disser”.
Esta mulher, vocacionada a ser mãe de todo o gênero humano, perpétuo socorro, a partir do
calvário, sempre protege e ajuda seus filhos na jornada espinhosa da existência. E seus filhos, sempre, a ela recorrem ao encontrar os desafios e ameaças na poeirenta e espinhosa estrada da existência.
Para sermos filhos e filhas de Maria, devemos cultivar o amor aos irmãos e irmãs, estendendo-lhes
as mãos sempre que necessitarem, jamais fazer o papel do acusador e viver para o Reino de Deus já presente entre nós, assumindo verdadeiramente a entrega que fazemos de nossas vidas na comunhão eucarística.
Vinde Espírito Santo e não tardeis! Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, rogai por nós!
Fábio Rabelo- Mestre em Teologia
Faça um pequeno Altar, chame a família e celebre em casa este tríduo em honra a Nossa Senhora do Perpétuo
Socorro.
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.
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MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO, ROGAI POR NÓS !
ESCUTA A PALAVRA DA MÃE: “FAZEI TUDO QUE ELE VOS DISSER”.

PRIMEIRO DIA - 24/06/2021
COM MARIA ACOLHEMOS A PALAVRA DE DEUS E A SEMEAMOS NO MUNDO.
Mãe do Perpétuo Socorro interceda junto a Jesus, livrai-nos de nossos males e angústias.
Oração inicial
Mãe do Perpétuo Socorro, em vosso olhar encontro luz, em vossos lábios, o silêncio que me acalma, em
vossas mãos, o amparo que me sustenta. Humildemente vos peço: nas dores da vida, consolai-me. Nas horas
de incerteza, iluminai-me. Nos momentos de fraqueza, animai-me. Confiado em vossa intercessão, transborda
minh’alma em louvor, estendem-se meus braços em serviço, dobra-se, diante de Deus, meu ser em adoração. Amém!
Leitura do Evangelho: Jo 2, 1-12 “Fazei o que Ele vos disser”
Um instante de silêncio para fazer ecoar a palavra de Deus dentro de ti.
Refrão: 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.
Oração do dia
Bondosa mãe do Perpétuo Socorro, que experimentastes as angústias da vida, acolhei o meu pedido. Sois
a mãe, de misericórdia, e tendes o desejo de socorrer a todos, aqui está alguém que é pecador, mas que
recorre a vós. Bondosa mãe do Perpétuo Socorro, socorrei-me sem demora. (Pedir a graça que necessitamos)
Preces:
Assumindo a missão de ouvintes e praticantes da Palavra do Senhor roguemos ao Deus da vida elevando nossas
preces:
-Deus de misericórdia, pedimos por todos os vossos filhos e filhas que se encontram enfermos, especialmente os
que padecem de Covid-19, restaurai-os a saúde e a força: Escutai Senhor nossa prece!
-Deus de esperança, fortalecei a toda igreja revigorando-nos na vossa graça e alimentando-nos com seu amor:
Escutai Senhor nossa prece!
Preces particulares (Neste momento eleve a Deus sua prece, seu pedido, sua súplica)...
Rezar: 3 Pai-Nossos/ 3 Ave-Marias /3 Glória ao Pai
Oração final
Mãe do Perpétuo Socorro, graças a este vosso nome, o meu coração transborda de confiança em Vós. Dignai-Vos escutar-me lá do Céu, e dai-me favorável a graça que preciso, ó minha Mãe! Louvada, amada, invocada,
bendita eternamente sejais, ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, minha esperança, meu amor, minha felicidade
e vida minha.
MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO, ROGAI POR NÓS !
ESCUTA A PALAVRA DA MÃE: “FAZEI TUDO QUE ELE VOS DISSER”.

SEGUNDO DIA - 25/06/2021
MARIA, FORÇA DOS QUE LUTAM PELA JUSTIÇA, PAZ E HARMONIA.
Mãe do Perpétuo Socorro interceda junto a Jesus e aumentai a nossa fé.
Oração inicial
Mãe do Perpétuo Socorro, em vosso olhar encontro luz, em vossos lábios, o silêncio que me acalma, em vossas
mãos, o amparo que me sustenta. Humildemente vos peço: nas dores da vida, consolai-me. Nas horas de incerteza,
iluminai-me. Nos momentos de fraqueza, animai-me. Confiado em vossa intercessão, transborda minh’alma em
louvor, estendem-se meus braços em serviço, dobra-se, diante de Deus, meu ser em adoração. Amém!
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Leitura do Evangelho: Lc 8, 19-21 “Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a
praticam”
Um instante de silêncio para fazer ecoar a palavra de Deus dentro de ti.
Refrão: 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.
Oração do dia
Mãe do Perpétuo Socorro, ajudai-me a ser sempre fiel ao vosso Filho Jesus Cristo. Tudo passa como vento
neste mundo, só Deus é eterno. Eu quero ser de Deus e por isso vos suplico: socorrei-me nesta vida, ajudai-me a
não me afastar de seu divino Filho: nos sofrimentos, nas angústias e necessidades. Bondosa Mãe, aumentai minha
fé, confiança e socorrei-me com vosso misericordioso amor. (Pedir a graça que necessitamos)
Preces:
Atentos ao chamado de Deus em nossas vidas elevemos a Cristo Jesus nossas súplicas:
Cristo Jesus, senhor da vida, enviai à vossa Igreja o Espírito de unidade, que desapareça todo sentimento de discórdia, ódio e divisão e que todos os povos estejam unidos para exaltar teu santo nome: - Escutai Senhor nossa
prece!
Cristo nosso mestre, que viveis eternamente na glória do Pai, chamai os que morreram à alegria do vosso reino,
perdoai-lhes seus pecados e concedei-lhes morada na luz eterna: -Escutai Senhor nossa prece!
Preces particulares (Neste momento eleve a Deus sua prece, seu pedido, sua súplica)...
Rezar: 3 Pai-Nossos/ 3 Ave-Marias /3 Glória ao Pai
Oração final
Mãe do Perpétuo Socorro, graças a este vosso nome, o meu coração transborda de confiança em Vós. Dignai-Vos escutar-me lá do Céu, e dai-me favorável a graça que preciso, ó minha Mãe! Louvada, amada, invocada,
bendita eternamente sejais, ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, minha esperança, meu amor, minha felicidade
e vida minha.

TERCEIRO DIA - 26/06/2021
MARIA, PRESENÇA CONSOLADORA NA DOR.
MÃE PEDE A SEU FILHO QUE NOS SOCORRA NAS TRIBULAÇÕES
Mãe de bondade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro,
que sejamos exemplo como vós fostes.
Oração inicial
Mãe do Perpétuo Socorro, em vosso olhar encontro luz, em vossos lábios, o silêncio que me acalma, em vossas
mãos, o amparo que me sustenta. Humildemente vos peço: nas dores da vida, consolai-me. Nas horas de incerteza, iluminai-me. Nos momentos de fraqueza, animai-me. Confiado em vossa intercessão, transborda minh’alma
em louvor, estendem-se meus braços em serviço, dobra-se, diante de Deus, meu ser em adoração. Amém!
Leitura do Evangelho: Jo 19, 25-27 “Mulher eis o teu filho...”
Um instante de silêncio para fazer ecoar a palavra de Deus dentro de ti.
Refrão: 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.
Oração do dia
Mãe de bondade, Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, vós que fostes sempre fiel ao chamado de Deus,
afastai tudo aquilo que de vós me separa: a falta de caridade, o orgulho e meu egoísmo. Ajudai-me, bondosa
mãe, a seguir sempre a vontade de Deus e concedei-me a graça que vos peço(Pedir a graça que necessitamos).
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Preces:
Oremos a Cristo Jesus, nosso Redentor, caminho, verdade e vida e elevemos nossas súplicas:
-Ajudai-nos a passar por este tempo de pandemia, restitui as forças aos vossos filhos e filhas para que não caiam
em desesperança e fazei-os viver neste mundo com justiça e piedade: Escutai Senhor nossa prece!
-Pelos governantes, para que ajam com presteza e sabedoria em favor da saúde e do bem-estar de todos os cidadãos: Escutai Senhor nossa prece!
-Pelos médicos e por todos os profissionais da saúde, para que o cuidado e a dedicação no exercício de sua missão
os façam espelhar o amor do próprio Cristo: Escutai Senhor nossa prece!
Preces particulares (Neste momento eleve a Deus sua prece, seu pedido, sua súplica) ...
Rezar: 3 Pai-Nossos / 3 Ave-Marias /3 Glória ao Pai
Oração final
Mãe do Perpétuo Socorro, graças a este vosso nome, o meu coração transborda de confiança em Vós. Dignai-Vos escutar-me lá do Céu, e dai-me favorável a graça que preciso, ó minha Mãe! Louvada, amada, invocada,
bendita eternamente sejais, ó Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, minha esperança, meu amor, minha felicidade
e vida minha.
PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO- 52 ANOS EVANGELIZANDO!
PÁROCO PADRE JOACIR ANTUNES
COLABORE CONOSCO
“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
Horários de missa
Sede Paroquial Cristo Operário
HORA
DIA

Horários de missa
Comunidade do Perpétuo Socorro
DIA
HORA

Quarta-feira

19h

Quarta-feira

N/A

Sábado

18h

Sábado

18h

Domingo

08h, 10h,
18h

Domingo

08h, 10h

Horários de missa
Comunidade N. Sra. Auxiliadora
DIA
HORA

MISSAS ONLINE NO MÊS DE JUNHO/21
Dia 03, 10h - Corpus Christi - Sede Paroquial
Domingos, 10h - Sede Paroquial

Sem realização de missa
por tempo
indeterminado.

