
Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

Nº 81
ANO VI
DEZEMBRO
2021Av. Carlos Guedes, s/n - Bairro Planalto - BH

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

VEM SENHOR JESUSVEM SENHOR JESUS!!!!!!
 2021 vai chegando ao fim e nesse tempo fomos chamados a contemplar na escola do salvador os seus en- 2021 vai chegando ao fim e nesse tempo fomos chamados a contemplar na escola do salvador os seus en-
sinamentos e Deus nos proporcionou mais um ano de sua bondade, sendo para nós benevolência, misericórdia e sinamentos e Deus nos proporcionou mais um ano de sua bondade, sendo para nós benevolência, misericórdia e 
perdão. Foram 34 domingos que o Senhor nos orientou com sua Palavra, nos mostrando com seus exemplos seu perdão. Foram 34 domingos que o Senhor nos orientou com sua Palavra, nos mostrando com seus exemplos seu 

amor para com todos. amor para com todos.   
Aquele que se faz pão diante da multidão e de seus discípulos, não se deixa seduzir pelas coisas que passam. Seu Aquele que se faz pão diante da multidão e de seus discípulos, não se deixa seduzir pelas coisas que passam. Seu 
Reino não é deste mundo. Se os homens colocam sua esperança nos reinos humanos, Jesus mantinha sua fideli-Reino não é deste mundo. Se os homens colocam sua esperança nos reinos humanos, Jesus mantinha sua fideli-

dade Àquele que o enviou.  dade Àquele que o enviou.  
Soube o mestre distinguir entre a glória que permanece daquela  que exalta poderes que ferem e matam em Soube o mestre distinguir entre a glória que permanece daquela  que exalta poderes que ferem e matam em 

nome do ódio e não do amor.  nome do ódio e não do amor.  
Celebrar o Natal em mais um ano que vai findando é uma ótima oportunidade que  Deus nos concede para rea-Celebrar o Natal em mais um ano que vai findando é uma ótima oportunidade que  Deus nos concede para rea-

valiarmos onde estamos depositando nossas esperanças.  valiarmos onde estamos depositando nossas esperanças.  
Somos chamados a vivermos em Cristo e com Ele caminharmos nos caminhos da paz.  Somos chamados a vivermos em Cristo e com Ele caminharmos nos caminhos da paz.  

Venha Senhor Jesus, ajude na caminhada de cada dia e o Espírito Santo continue a agir na história e nos ajudan-Venha Senhor Jesus, ajude na caminhada de cada dia e o Espírito Santo continue a agir na história e nos ajudan-
do a caminhar juntos como Igreja sinal do Reino de Deus diante de toda realidade, pois é o Espirito que nos guia do a caminhar juntos como Igreja sinal do Reino de Deus diante de toda realidade, pois é o Espirito que nos guia 

para “toda verdade” (Jo 16,13).  para “toda verdade” (Jo 16,13).  
Um santo Natal a todos e que Deus nos conceda um tempo novo, onde todos nós comprometidos com sua Pala-Um santo Natal a todos e que Deus nos conceda um tempo novo, onde todos nós comprometidos com sua Pala-

vra construamos um Reino de paz e alegria.vra construamos um Reino de paz e alegria.
J. AntunesJ. Antunes

MATÉRIA DE CAPA

NOVENA DE NATAL
De 07 a 17 de dezembro, 18h, não sendo realizada no final de semana dias 11 e 12.

MISSAS DE FIM DE ANO E ANO NOVO
24/Dez: Sede Paroquial: 17h e 19h; Comunidade NSPS: 19h;

25/Dez: Sede Paroquial: 18h; Comunidade NSPS: 09h;
26/Dez: Horários habituais;

31/Dez: Sede Paroquial e Comunidade NSPS: 19h;
01/Jan: Sede Paroquial: 18h; 02/Jan: Horários habituais.
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Prezado Leitor,
 
 A chegada do Tempo do Ad-
vento nos leva ao reinício de mais 
uma longa reflexão sobre tudo o que 
se passou em nossas vidas em mais 
um ano. A Advento é tempo de pre-
paração para a chegada de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, portanto, tempo 
de conversão e de esperança porque 
a vida se renova. Vamos juntos cel-
ebrar mais estes quatro domingos que 
antecedem a chegada do Menino Je-
sus no meio de nós. Que maravilha é 
saber que podemos celebrar e brindar 
por este momento!!! Então não va-
mos perder esta chance de fortalecer-
mos em nossa fé. Vivemos tempos de 
pandemia nunca vistos e/ou viven-
ciados por qualquer ser humano da 
atualidade. Não seremos capazes de 
vencê-la sem Deus. Muitos se foram 
e com eles muitas histórias, saudades, 
lágrimas e dores foram deixadas. Va-
mos Nele firmar a nossa fé porque 
em sua Misericórdia estamos todos 
presentes, sem discriminação. Não há 
outro caminho a percorrer senão o 
da  vitória, mesmo que estejamos pro-
fundamente marcados para a certe-
za de uma supereção ainda maior.

Feliz Natal e abençoado 2022!!!

Vem, Senhor Jesus!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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Prezado leitor(a),

 

Uma ótima leitura e até novembro!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

ESPIRITUALIDADE
 
MARIA NO CATOLICISMO: UMA MEDITAÇÃO MARIA NO CATOLICISMO: UMA MEDITAÇÃO 

POUCO CONVENCIONALPOUCO CONVENCIONAL
  A figura de Maria, mãe de Jesus, foi desumanizada e divi-
nizada pelo catolicismo. Maria foi transformada historicamente numa 
deusa. O catolicismo tem fortes sinais de uma mariolatria. Quando 
a devoção mariana é divorciada da perspectiva cristológica o ris-
co da mariolatria, não admitido pelos católicos, é iminente ou real. 
O culto mariano no catolicismo se concentrou historicamente na vir-
gindade e na maternidade de Maria. Ontem, celebrando a missa da 
apresentação de Maria tive que ler várias vezes no missal que Maria 
é virgem. Qual a necessidade de reafirmação da virgindade de Ma-
ria? O que existe no subsolo desta fixação com a virgindade de Ma-
ria? Há algumas hipóteses: 1) reafirmação da primogenitura de Jesus; 
2) resolver dogmaticamente a questão de Jesus não teve irmãos e etc. 
A preocupação excessiva com a virgindade Maria é fruto de uma visão 
patriarcalista e machista. A virgindade de Maria goza de um forte 
apego de consagrados homens. A fixação em torno da virgindade de 
Maria é uma construção machista. E depois, serve para reforçar o es-
tado de consagração os religiosos e religiosas e do celibato clerical. A 
reafirmação insistente traz em seu bojo um visão pejorativa da sexu-
alidade ou do sexo com algo ligado pecado (coisa de consagrado!). 
O culto mariano também é muito forte em torno da maternidade. 
Maria abriga em si a paroxalidade de ser virgem e mãe, simultanea-
mente. A fixação com a maternidade de Maria atinge a vida consa-
grada e os fiéis em geral. O apego à mãe espiritual é uma consequên-
cia do apego à mãe biológica. A maternidade de Maria influenciou 
historicamente, ainda que no plano inconsciente, as mulheres cuja fi-
nalidade na vida conjugal era ser mãe, obediente, submissa ao mari-
do. Maria sempre foi considerada o ícone inalcançável de mãe e de 
mulher. Esta visão da maternidade de Maria é uma construção pa-
triarcal que visa reforçar o domínio do homem sobre a mulher. 
É preciso recuperar uma dimensão mariana que ficou esquecida his-
toricamente: Maria, a discípula de Jesus. É mister recuperar uma 
Maria mais real e menos idealizada e construída ideologicamente. 
É preciso recuperar a Maria das escrituras...É necessário recuperar 
o discipulado exemplo de Maria, proporcionado uma relação en-
tre mariologia e cristologia. É preciso recuperar uma Maria mais hu-
mana e menos divina...É preciso recuperar a Maria do magnificat...É 
preciso recuperar a Maria, mãe, catequista e discípula de Jesus...

Pe. Renato, Teologia PUC Minas
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CATEQUESE

O VERDADEIRO SIGNIFICADO DO ADVENTO

 

Por Washington Paranhos SJ

 A palavra “advento” é de origem latina e significa “chegada”, “aproximação”, “vinda”. No Ano Litúrgico, o 
Advento é um tempo de preparação para a segunda maior festa cristã: o Natal do Senhor. Este tempo é marcado 
por uma vivência mais profunda da vida de oração. A leitura orante deste período nos coloca em contato com 
as profecias de salvação do Antigo Testamento, com a expectativa que os cristãos da Igreja primitiva tinham da 
Parusia e com os eventos principais que antecederam o nascimento de Jesus.

 A liturgia do tempo do advento contém uma autêntica espiritualidade litúrgica, centrada na vinda do 
Senhor e sua espera; a vinda do Senhor na carne e no fim dos tempos, assim como sua constante presença na 
Igreja que é prefigurada de modo particular em Maria, virgem, mãe da esperança.
Três figuras bíblicas nos são apresentadas e ganham destaque na celebração do Advento: todos os personagens 
do Antigo Testamento que expressam o anseio pela vinda do Messias, especialmente o livro de Isaías e os Salmos 
79 e 84; João Batista, porque foi vocacionado a ser o precursor do Messias; Maria, porque foi escolhida por Deus 
para ser a mãe do Salvador.

 A espiritualidade do Advento também é marcada por algumas atitudes básicas: a preparação para rece-
ber o Cristo; a oração e a vivência da esperança cristã. A preparação para receber o Senhor se dá na vivên-
cia da conversão e da ascese. Precisamos ter um olhar atento sobre nós e a realidade que nos cerca e nos 
empenharmos para correspondermos com a ação do Espírito de Deus que quer restaurar todas as coisas.

 Para John Henry Newman o nome do cristão é “aquele que espera o Senhor”. Porém, devemos reconhecer 
que durante séculos, no Ocidente, a expectativa da vinda do Senhor tem sido uma dimensão ausente na vida de 
fé dos cristãos. Alguém já escreveu: “Estou cansado de ver os cristãos que esperam a vinda de seu Senhor com a 
mesma indiferença com que esperam a chegada do ônibus”.

 O revelador dessa realidade é a maneira habitual de compreensão e vivência do Advento. Estou conven-
cido de que o Advento hoje, é o tempo litúrgico menos compreendido em seu valor e significado. Foi reduzido 
apenas ao tempo de preparação para a festa de Natal. Que triste! Não se entende que o Advento é a chave de todo 
o ano litúrgico: a escatologia é a verdade esquecida de todo o ano litúrgico.

 O Advento é a chave para entender a celebração das festas da manifestação do Senhor em carne e osso: os 
fatos que imediatamente precederam o nascimento de Jesus Cristo, seu nascimento em Belém, a demonstração 
aos Magos, o batismo no Jordão…. Compreendidos em sua inteligência espiritual, os textos litúrgicos do Advento 
não expressam apenas a expectativa de um nascimento já ocorrido na história de uma vez por todas, mas sim a 
expectativa da vinda definitiva de Cristo em sua glória.

CONTINUA...



4 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

DEZEMBRO 2021

 O modo de viver o Advento é símbolo da perda generalizada da dimensão escatológica que é uma das 
características distintas do cristianismo ocidental moderno e contemporâneo. A espiritualização progressiva da 
escatologia levou a existência cristã a sofrer de um grave mal: a amnésia da Parusia. Observamos como a doença 
do nosso tempo é a vontade de esquecer o advento de Deus, mas devemos recordar que somos homens e mulhe-
res do Advento, que têm em seus corações a urgência da vinda de Cristo, e com olhos que espiam, buscando nos 
horizontes de suas vidas seu rosto amanhecendo.

 Hoje, devemos reconhecer, que há uma patologia no modo de viver o Advento. Na realidade, o Advento 
é o único e específico tempo cristão, isto porque um tempo de jejum e penitência como a Quaresma comparti-
lhamos com o Islã, o tempo da Páscoa com o judaísmo, mas a expectativa da vinda do Kyrios é apenas cristã. Só 
nós cristãos aguardamos o retorno de Cristo prometido: “Sim, eu venho em breve. Amém!” (Ap 22,20). Por essa 
razão, privar o ano litúrgico de sua dimensão escatológica constitutiva significa subtrair da fé cristã a dimensão da 
esperança.

 Assim compreendido e vivido, o Advento seria um momento muito mais eloquente no ano litúrgico para 
os fiéis de hoje. Homens e mulheres que lutam para ter esperança porque são privados de toda a esperança, às 
vezes até incapazes de esperar. Por essa razão, é necessário prestar atenção às liturgias que são muito festivas 
chegando ao limite do superficial, excessiva em tons e acentos, como se devemos sempre e a qualquer custo fazer 
festa.

 Precisamos de liturgias capazes de dar razões para esperançar corações cansados e fatigados, capazes de 
reerguer todos que, como os discípulos de Emaús, param “com um rosto triste”. Sabemos que a dificuldade em 
acreditar e em confiar nos outros, na vida, no futuro, é um dos traços que caracterizam os homens e as mulheres 
do nossos dias e isso não pode deixar de impactar e marcar a fé do crente contemporâneo.

 Entendendo o ano litúrgico não apenas como um ciclo, um anel fechado em si mesmo, mas como um 
movimento helicoidal que coloca a fé no caminho, no preciso contexto antropológico, cultural e social em que vi-
vemos, para entender que nossas liturgias, e mais geralmente as celebrações dos sacramentos, são hoje chamadas 
a hospedar uma maneira de viver a fé, mesmo entre os crentes mais assíduos, que não é mais, como no passado, 
a soma de certezas inabalável, mas a expressão de um desejo por algo e de alguém em quem se pode esperar, de 
modo que acreditar signifique abrir-se e apegar-se a uma esperança.

 De fato, hoje a fé precisa ser vivida principalmente como abertura à esperança. Nutrir a esperança, essa 
é hoje a primeira tarefa do ano litúrgico, dando razões para alimentar e exercitar-se no crer que não se é reali-
dade visível, e essas realidades são nossa salvação. Sair da precariedade em que se encontra para entrar um dia 
na condição de beatitude em Deus. “Só a esperança na vida eterna nos torna devidamente cristãos”, escreveu 
Agostinho.

 Hoje é muito difícil falar de esperança, dar razões da esperança, mas essa é a tarefa atual do ano litúrgico, 
porque a falta de esperança torna o homem estranho ao tempo, irremediavelmente ausente deste tempo presente. 
A esperança é exatamente esta: querer infinitamente o finito, é viver eternamente o tempo. Como Emmanuel 
Mounier escreveu em um ensaio dedicado a Péguy, a esperança “recria o que o hábito desfaz. É a fonte de todos os 
nascimentos espirituais, de toda liberdade, de toda a novidade. Precisamos semear começos onde o hábito leva à 
morte”.

 O tempo do Advento é um tempo propício para animar a virtude da esperança, com a consciência de que 
somente Deus é o Salvador do mundo e que n’Ele reside o sentido de toda a existência. A virtude da esperança, 
suscitada pela vinda de Cristo, encontra no tempo do Advento um complemento necessário: a vigilância.

Maranathá, Vem Senhor Jesus!
Washington Paranhos SJ é professor e pesquisador no departamento de Teologia da FAJE

https://faculdadejesuita.edu.br/fajeonline/palavra-presenca/o-verdadeiro-significado-do-advento/

CATEQUESE - CONTINUAÇÃO...
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FELIZ NATAL CRIANÇADA!FELIZ NATAL CRIANÇADA!
TURMINHA KIDS, O NATAL, DATA EM QUE COMEMORAMOS O NASCIMENTO DE JESUS CRISTO NA TURMINHA KIDS, O NATAL, DATA EM QUE COMEMORAMOS O NASCIMENTO DE JESUS CRISTO NA 
SINGELA GRUTA EM BELÉM, É CELEBRADO PELOS CRISTÃOS EM TODOS OS LUGARES DO MUNDO, SINGELA GRUTA EM BELÉM, É CELEBRADO PELOS CRISTÃOS EM TODOS OS LUGARES DO MUNDO, 
NO DIA 25 DE DEZEMBRO. MAS, O QUE SIGNIFICA ESSA FESTA TÃO ESPERADA?NO DIA 25 DE DEZEMBRO. MAS, O QUE SIGNIFICA ESSA FESTA TÃO ESPERADA?
CRISTO, NESTE MOMENTO, BUSCA UM LUGAR ACOLHEDOR ONDE ELE POSSA NASCER E ESSE LU-CRISTO, NESTE MOMENTO, BUSCA UM LUGAR ACOLHEDOR ONDE ELE POSSA NASCER E ESSE LU-
GAR É O NOSSO CORAÇÃO, PURO, LIMPO E RECONCILIADO CONOSCO MESMO E COM OS OU-GAR É O NOSSO CORAÇÃO, PURO, LIMPO E RECONCILIADO CONOSCO MESMO E COM OS OU-
TROS.TROS.
• • COLORINDO, LEVE O PASTORZINHO ATÉ A FAMÍLIA DE NAZARÉ.COLORINDO, LEVE O PASTORZINHO ATÉ A FAMÍLIA DE NAZARÉ.

CADA CRIANÇA É ESPECIAL PARA DEUS. DEUS SE INTERESSA PELO BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS.CADA CRIANÇA É ESPECIAL PARA DEUS. DEUS SE INTERESSA PELO BEM-ESTAR DAS CRIANÇAS.
COM CARINHOCOM CARINHO

TIA PATTIA PAT

OPERÁRIO KIDS - ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - NOVEMBRO/2021

INAUGURAÇÃO DO PRESÉPIO MISSA DE FINADOS

CRISTO!

NOSSA

FONTE

DE

FÉ!!!
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - NOVEMBRO/2021 - CONTINUAÇÃO...

SACRAMENTO DO BATISMO

NOVIDADE
Veja mais do “Aconteceu na Paróquia” no vídeo disponibilizado no Canal do You-

tube e no Site de nossa Paróquia!!!

REENCONTRO ECC
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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

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira

08h, 10h, 
18h

18h

19h

Horários de missa
Sede Paroquial Cristo Operário

DIA HORA

Sábado

Domingo

Horários de missa
Comunidade N. Sra. Auxiliadora

Horários de missa
Comunidade do Perpétuo Socorro

Segunda a Sexta

18h

N/A

Sábado

DIA HORA

Sem realização de missa 
por tempo 

indeterminado.

DIA HORA

08h, 10hDomingo

ACESSE NOSSO CANAL  DO YOUTUBE E CELEBRE CONOSCO AOS DOMINGOS, 10h.

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


