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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

DOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDODOM WALMOR OLIVEIRA DE AZEVEDO
 Os votos de um ano novo abençoado precisam estar vinculados ao compromisso de ser mensageiro da paz.  Os votos de um ano novo abençoado precisam estar vinculados ao compromisso de ser mensageiro da paz. 
E para bem assumir essa tarefa, é preciso cuidar da própria interioridade, pois o coração humano é construtor E para bem assumir essa tarefa, é preciso cuidar da própria interioridade, pois o coração humano é construtor 
da paz, com reflexos nas dinâmicas familiares, institucionais e sociais. Por isso mesmo, na abertura de um ciclo da paz, com reflexos nas dinâmicas familiares, institucionais e sociais. Por isso mesmo, na abertura de um ciclo 
novo, no início do ano civil, deve-se cuidar do tecido interior, muitas vezes contaminado pela indiferença, ódio e novo, no início do ano civil, deve-se cuidar do tecido interior, muitas vezes contaminado pela indiferença, ódio e 
insensibilidade, que destroem o sonho da paz. Esse sonho não se realiza pela influência das cores das roupas, nem insensibilidade, que destroem o sonho da paz. Esse sonho não se realiza pela influência das cores das roupas, nem 
por barulhos, fogos de artifícios, excessos de comida e bebida. É a interioridade de cada pessoa que tem força para por barulhos, fogos de artifícios, excessos de comida e bebida. É a interioridade de cada pessoa que tem força para 
impulsionar o nascimento de um tempo esperado por muitos.impulsionar o nascimento de um tempo esperado por muitos.

Convém, pois, emoldurar a festa da chegada do novo ano com o silêncio da oração, eivado por especial gratidão Convém, pois, emoldurar a festa da chegada do novo ano com o silêncio da oração, eivado por especial gratidão 
pelo dom da vida, dedicando particular reverência aos que já partiram. O novo ano necessita, particularmente, do pelo dom da vida, dedicando particular reverência aos que já partiram. O novo ano necessita, particularmente, do 
compromisso, de todos, com a (re)construção da sociedade, desfigurada por vergonhosas desigualdades sociais, compromisso, de todos, com a (re)construção da sociedade, desfigurada por vergonhosas desigualdades sociais, 
pela fome que sacrifica tantas pessoas. Compreende-se, pois, que o grande projeto da construção da paz é muito pela fome que sacrifica tantas pessoas. Compreende-se, pois, que o grande projeto da construção da paz é muito 
mais do que simplesmente buscar por quietude, ou quietudes – não raramente sustentadas pelas comodidades e mais do que simplesmente buscar por quietude, ou quietudes – não raramente sustentadas pelas comodidades e 
garantias alcançadas de modo egoísta. Ao invés disso, urge a consciência individual e comunitária dos que buscam garantias alcançadas de modo egoísta. Ao invés disso, urge a consciência individual e comunitária dos que buscam 
ser mensageiros da paz.ser mensageiros da paz.

Tornar-se mensageiro da paz deve ser projeto de vida pessoal, sustentando articulações sociais e políticas para que Tornar-se mensageiro da paz deve ser projeto de vida pessoal, sustentando articulações sociais e políticas para que 
a sociedade alcance rumos novos, a partir de escolhas acertadas em 2022. Para recuperar o que foi perdido, re-a sociedade alcance rumos novos, a partir de escolhas acertadas em 2022. Para recuperar o que foi perdido, re-
compor aquilo que foi destruído, com consequências agravadas pela pandemia, por inabilidades governamentais e compor aquilo que foi destruído, com consequências agravadas pela pandemia, por inabilidades governamentais e 
pelo inadequado exercício da cidadania é preciso inteligência, com o aprendizado de lições muitas vezes decorren-pelo inadequado exercício da cidadania é preciso inteligência, com o aprendizado de lições muitas vezes decorren-
tes do sofrimento. Pode-se, deste modo, reconhecer, na exemplaridade dos gestos solidários, uma alavanca para tes do sofrimento. Pode-se, deste modo, reconhecer, na exemplaridade dos gestos solidários, uma alavanca para 
o desenvolvimento integral. Um propósito que demanda investimento na interioridade humana. Nesse sentido, o desenvolvimento integral. Um propósito que demanda investimento na interioridade humana. Nesse sentido, 
a fé cristã indica práticas muito pertinentes, ensinando: o coração não pode ser hospedagem de sentimentos que a fé cristã indica práticas muito pertinentes, ensinando: o coração não pode ser hospedagem de sentimentos que 
abrem portas para fracassos e até mesmo para ilusórios progressos – aqueles que são incontestavelmente frutos de abrem portas para fracassos e até mesmo para ilusórios progressos – aqueles que são incontestavelmente frutos de 
prejuízos e perversidades.prejuízos e perversidades.

CONTINUA...CONTINUA...

MATÉRIA DE CAPA



2 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

JANEIRO 2022

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, Leitor,

Feliz ano novo!!! 

Novas Esperanças renascem em nos-
sos corações e dessa forma aqui esta-
mos, no início de um novo ano, sa-
bendo que o trabalho na construção 
do Reino é o melhor rumo a confiar e 
seguir nesta jornada.

Neste primeiro informativo de 2022 
trazemos na abertura, uma bonita 
mensagem de nosso Arcebispo Me-
tropolitano, Dom Walmor Oliveira de 
Azevedo, o qual, na oportunidade, nos 
remete a algumas falas e reflexões de 
nosso Papa Francisco. Leia e confira!!!

Além disso, trazemos também ou-
tros ricos artigos para  seu conhe-
cimento, como, por exemplo o sig-
nificado de Liturgia e da vocação. E 
ainda, abordamos o significado do 
papel da esposa fiel, Maria,  na vida 
de seu filho Jesus. Finalizando nosso 
Informativo, descrevemos ótimas di-
cas  para a saúde e uma pequena 
demonstração do que aconteceu na 
Paróquia no último mês de 2021.

Assim iniciamos com você. Esteja co-
nosco, aprecie este trabalho feito com 
carinho para toda a nossa comunidade.

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO
CENTRO DE ESPIRITUALIDADE
NOSSA SENHORA DE LOURDES
Av. Carlos Guedes, s/nº - Planalto

Belo Horizonte/MG - Tel. (31) 3494 -1444
Forania Santo Antônio da Pampulha

Região Episcopal Nossa Senhora da Conceição -RENSC
E-mail: paroquiacristooperario@hotmail.com

Site: www.paroquiacristooperario.com.br

DIRETOR: Paróco Padre Joacir Alves Antunes
PRODUÇÃO, EDITORAÇÃO, DIAGRAMAÇÃO

E ARTE: Gilvan Gonçalves

Prezado leitor(a),

 

Uma ótima leitura e até novembro!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

MATÉRIA DE CAPA...CONTINUAÇÃO
 
  Os mensageiros da paz estão desafiados a rever propósitos e a re-Os mensageiros da paz estão desafiados a rever propósitos e a re-
configurar lógicas para promover a justiça e a igualdade social, essenciais configurar lógicas para promover a justiça e a igualdade social, essenciais 
à paz. Uma tarefa que demanda a coragem profética de redimensionar à paz. Uma tarefa que demanda a coragem profética de redimensionar 
privilégios para corrigir os descompassos de uma sociedade altamente privilégios para corrigir os descompassos de uma sociedade altamente 
excludente e garantir o respeito à vida de todos. Um quadro de propó-excludente e garantir o respeito à vida de todos. Um quadro de propó-
sitos, pequenos e grandes, precisa ser configurado como compromisso sitos, pequenos e grandes, precisa ser configurado como compromisso 
cidadão e cristão, na singularidade da vida de cada pessoa, especial-cidadão e cristão, na singularidade da vida de cada pessoa, especial-
mente ouvindo os clamores dos pobres. Um exercício oportuno para a mente ouvindo os clamores dos pobres. Um exercício oportuno para a 
passagem de ano, que pode efetivar correções, escolhas mais adequadas passagem de ano, que pode efetivar correções, escolhas mais adequadas 
e o amadurecimento pessoal, com desdobramentos para a vida social. e o amadurecimento pessoal, com desdobramentos para a vida social. 
  
Na lista de propósitos para o novo ano, inclua-se, de modo inegociável, o Na lista de propósitos para o novo ano, inclua-se, de modo inegociável, o 
compromisso de trabalhar pelo diálogo, convocação do Papa Francisco, compromisso de trabalhar pelo diálogo, convocação do Papa Francisco, 
na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2022. O na sua mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2022. O 
Papa Francisco cita o profeta Isaías, quando exalta os formosos pés do Papa Francisco cita o profeta Isaías, quando exalta os formosos pés do 
mensageiro que anuncia a paz, manifestando consolação e alívio para mensageiro que anuncia a paz, manifestando consolação e alívio para 
um povo extenuado pelas violências e abusos, exposto à infâmia e à mor-um povo extenuado pelas violências e abusos, exposto à infâmia e à mor-
te. É indispensável e inadiável investir em diálogos construtivos, mesmo te. É indispensável e inadiável investir em diálogos construtivos, mesmo 
entremeados pela desolação dos confrontos entre nações. Promover diá-entremeados pela desolação dos confrontos entre nações. Promover diá-
logos entre segmentos sociais e políticos, superando manipulações inte-logos entre segmentos sociais e políticos, superando manipulações inte-
resseiras que prejudicam principalmente os pobres e o bem comum para resseiras que prejudicam principalmente os pobres e o bem comum para 
satisfazer interesses egoístas de um modelo econômico na contramão da satisfazer interesses egoístas de um modelo econômico na contramão da 
partilha solidária.partilha solidária.

Urge-se a habilidade para edificar mais frentes de diálogo, que não 
pode ser confundido com “conversa fiada” ou repetições demagógicas, 
comprovação da esterilidade de discursos. A indicação do Papa Fran-
cisco é preciosa ao lembrar que, em cada época, a paz é conjuntamente 
dádiva do Alto e fruto de uma dedicação partilhada por todos aqueles 
que constroem a sociedade: instituições e particularmente cidadãos, 
que podem edificar um mundo mais pacífico a partir do seu próprio 
coração e de suas famílias, com incidências no campo social, ambiental, 
nas relações entre povos e estados. Nesta passagem de ano, seja, pois, 
especialmente acolhida esta convocação: a partir da sincera escuta dos 
clamores dos pobres, todos procurem se tornar mensageiros da paz. 
 
Dom Walmor Oliveira de Azevedo é Arcebispo de Belo Horizonte (MG) 
e presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil
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FIQUE POR DENTRO

AFINAL, O QUE É VOCAÇÃO?
Por Dom Jaime  Spengler

A vocação é um fato muito pessoal. É a disposição natural e espontânea que orienta a pessoa no 
sentido de escolher uma específica forma de vida. Para quem a vive, sobretudo quando madu-
ra gradualmente através de variadas experiências, ela se torna algo integrante e integrador da pessoa. 
 
Com dificuldade, identificamos os elementos constitutivos de nosso ser. A vocação, sendo expressão de um tra-
balho de discernimento sobre aquilo que somos e por que o somos, entra no âmbito do mistério da existência 
humana. Por isso, nos encontramos numa espécie de desconforto quando precisamos definir o que seja vocação. 
 
A vocação possui muitos fatores espontâneos e pessoais difíceis de ser justificados: são elementos que formam 
e constituem a identidade da pessoa. Nós experimentamos isso quando somos desafiados a, em caso de dúvida, 
definir se uma pessoa possui essa ou aquela vocação. Não é fácil responder a essa questão.
 
Mesmo pessoas com grande experiência nesse campo encontram dificuldades para exprimir um juízo. Toca-se uma 
dimensão da existência humana onde somos confrontados com coisas que não se veem e não se podem facilmente 
enumerar e contar. São situações nas quais nós mesmos somos colocados em questão. O “fundo” da pessoa é aqui-
lo que se é, é a identidade, e a vocação pertence a esta realidade pessoal. Quando se fala disso, quando se procura 
construir um discurso linear sobre o que seja vocação, corre-se o risco de depreciar e de banalizar o que está em jogo. 
 
A vocação é um mistério que vai se revelando paulatinamente, à medida que vamos descobrindo quem somos e 
a finalidade da nossa existência. As vocações, de algum modo, são todas distintas; cada indivíduo expressa uma 
singularidade. Quando se pensa poder tratar todas as histórias da mesma forma, corre-se o risco de generalizar 
experiências personalíssimas e singularíssimas. Corre-se o risco de cair em certos esquemas, impedindo o verda-
deiro conhecimento do singular e concreto, dessa e daquela experiência, desta ou daquela pessoa.

Dom Jaime Spengler 
Arcebispo de Porto Alegre 

 

A ESPOSA FIEL

A presença de Maria na vida de seu filho representa algo que não está muito na moda ultimamente: fidelidade. 
É através da fidelidade que se reconhece de verdade quem são aqueles que nos cercam.

Ao ser fiel a seu filho Maria reconhece que ele é o Messias esperado para concretizar a aliança entre o velho 
Israel e o novo que iria emergir da entrega na cruz.

Desde o princípio Maria demonstra sua fidelidade e a sua confiança de que Jesus era o Messias esperado, tanto 
que no início de seu ministério na bodas de Caná ela já demonstra esse conhecimento ao dizer aos serventes 

que fizesse tudo o que ele lhes dissesse. 
 

Ali é notório que ela aceitou desde o início o fato de seu filho ser morto na cruz. Ela sozinha aceita o fato, pois o 
povo queria um Rei terreno. 

CONTINUA...

ESPIRITUALIDADE
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João traça a escrita trazendo a tona a figura das mulheres. De um lado a mãe e do outro Maria Madalena. Essas 
personagens estão ali  no contexto não desfocada do centro.  

 
Mas sim como ponto central. Maria representa o antigo Israel, o resto que soube manter sua fidelidade a Deus. 
Maria Madalena, a comunidade do novo que chega, a esposa do Messias. E essa nova esposa acolhe o resto de 

Israel na nova aliança que brotará da cruz.  
 

Cessa em Maria o papel da antiga comunidade, e brota em Maria Madalena o papel novo da esposa fiel. Maria 
Madalena por sua vez na concepção de João é irmã de Maria (o antigo Israel), demonstrando assim que entre o 

velho e o novo existe fraternidade, existe fidelidade ao Messias. Israel deixa de ser o povo privilegiado, e parte da 
comunidade humana entra nela em pé de igualdade. 

 
Porém é preciso se perguntar pelo fato de Jesus entregar sua mãe ao discípulo amado. João foi fiel ao Cristo, o 

acompanhou até o fim, e irá se tornar testemunha da glória do Senhor. O fato nos remete a passagem onde Jesus 
pergunta quem é minha mãe, quem são meus irmãos? São todos esses que fazem a vontade de Deus. E João en-
tão tem como lugar mostrar que a origem da comunidade nova tem sua origem também em Maria, pois fiel ao 

fruto que veio do ventre de Maria, João se torna filho dela também. Ali estava aquele que deveria reconhecer sua 
origem naquela que deu o sim para o cumprimento das promessas que Deus fez ao povo de Israel.  

 
Maria não goza de privilégios por isso, 

pois o foco agora muda para sua irmã Maria Madalena pois com sua morte Jesus está formando o novo povo 
que tem origem em Israel para que assim o Reino possa ser anunciado a todas as criaturas.  

Na cruz então se concretiza o que lá atrás ele disse que sua hora não tinha chegado. Pois é agora que ele concede 
ao mundo o vinho novo do Espírito que irá inaugurar a aliança nova que substituirá definitivamente a antiga.  

Padre Joacir A. Antunes

SIGNIFICADO DE LITURGIA
O que é Liturgia:
 
Liturgia é a compilação de ritos e cerimônias relativas ao ofícios divinos das igrejas cristãs. É uma palavra que se 

aplica mais a missas ou rituais da igreja católica.

A palavra tem origem no grego leitourgos, palavra que servia para descrever alguém que fazia serviço público ou 
liderava uma cerimônia sagrada.

Apesar da palavra liturgia ser usada na Antiguidade, só depois dos séculos VIII e IX passou a ser usada no con-
texto da eucaristia na Igreja grega. O termo passou a fazer parte da igreja católica bastante mais tarde, por volta 

do século XVI.
CONTINUA...

ESPIRITUALIDADE...CONTINUAÇÃO

CATEQUESE
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A manifestação central da liturgia é a celebração do mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo e a presta-
ção de culto a Deus. 

 
Inicialmente a liturgia era da responsabilidade dos apóstolos e bispos, mas é sabido que algumas igrejas criaram 

a sua própria liturgia, como a Igreja da Alexandria no Egito e da Antioquia na Síria. 
 

Até a metade do século XVI não havia uma regra geral e obrigatória para a liturgia, mas foi implementada por 
Pio V e Clemente VIII. O Concílio Vaticano II significou uma renovação da liturgia, dando maior relevo à Sa-
grada Escritura na liturgia da palavra, incluindo a utilização de outras línguas em vez do latim, de forma a que 

mais pessoas pudessem participar de forma mais ativa. 
 

A liturgia luterana derivou de ritos da missa católica, e adotou formas de oração e de canto. A Igreja calvinista, 
por exemplo, simplificou a liturgia, mas a anglicana, manteve quase todas as tradições litúrgicas da Igreja Católi-

ca. 
 

Existem várias manifestações de liturgia, como a liturgia ambrosiana, liturgia de S. João Crisóstomo, liturgia 
moçárabe, liturgias orientais. 

 
Existe a liturgia das horas, sendo esse nome a designação de leituras para horas diferentes do dia, com hinos 
e passagens bíblicas. Também existe a liturgia comentada, com textos explicativos a respeito da liturgia em 

questão. 

MUITO SE PODE FAZER EM NOME DA NOSSA SAÚDE E DO NOSSO BEM ESTAR, VOCÊ SABIA?
 
 Muito se pode fazer em nome da nossa saúde e do nosso bem estar. Andar de mãos dadas com os bons 
hábitos é essencial para a manutenção do bom funcionamento do nosso organismo, garantindo, assim, uma me-
lhor qualidade de vida. Afinal, quem não sonha em viver cada minuto da vida livre dos incômodos e infortúnios 

oriundos de uma vida desregrada e sem limites?
 Se esta é a sua meta de vida, atente-se às dicas abaixo, incorpore-as ao seu dia a dia e tenha a certeza de que 

muito estará fazendo por você mesmo. Confira:

1. Diga NÃO ao cigarro 
É importante não fumar. Evite essa prática, assim como estar em ambientes fechados nos quais outras pessoas 
estão fazendo uso do tabaco. Ser um fumante passivo é tão prejudicial à saúde quanto ser um dependente da 

droga. 
 

2. Modere o consumo de álcool 
Beba moderadamente e somente socialmente. O excesso de álcool, além da dependência química, causa muitos 

transtornos e prejuízos à saúde física, mental e social do indivíduo. 

3. Durma bem 
Tenha uma boa noite de sono, com muita tranquilidade. Procure dormir de sete a oito horas por noite. Procure 
relaxar antes de se deitar, tome um bom banho, use roupas confortáveis e limpas, procure pelo silêncio e leia um 

bom livro caso o sono não venha de imediato.
 

CONTINUA...

                                                                                 CATEQUESE...CONTINUAÇÃO

                                                                                 VIVER BEM
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - DEZEMBRO/2021 

 BATISMO

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

do Youtube:  Paróquia Cristo Operário BH

 CASAMENTO COMUNITÁRIO

 PRIMEIRA EUCARTISTIA
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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

Permanece sem realização de mis-
sas até a conclusão das obras.

DIA HORA

08h, 10hDomingo

ACOMPANHE-NOS POR NOSSAS REDES SOCIAIS 

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


