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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

https://www.cnbb.org.br/dioceses-brasileiras-abrem-fase-local-do-sinodo-dos-bispos-2021-2023/https://www.cnbb.org.br/dioceses-brasileiras-abrem-fase-local-do-sinodo-dos-bispos-2021-2023/

DIOCESES BRASILEIRAS ABREM FASE LOCAL DO SÍNODO DOS BISPOS 2021-2023DIOCESES BRASILEIRAS ABREM FASE LOCAL DO SÍNODO DOS BISPOS 2021-2023

A Igreja no Brasil se prepara para a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que será realizada em 2023, A Igreja no Brasil se prepara para a 16ª Assembleia Ordinária do Sínodo dos Bispos, que será realizada em 2023, 
com o tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.  O Sínodo é um processo de dois anos, di-com o tema “Por uma Igreja sinodal: comunhão, participação e missão”.  O Sínodo é um processo de dois anos, di-
vidido em fases distintas, começando em outubro de 2021 e culminando a “fase da Igreja universal” na tradicional vidido em fases distintas, começando em outubro de 2021 e culminando a “fase da Igreja universal” na tradicional 

assembleia do Sínodo dos Bispos no Vaticano, em outubro de 2023.assembleia do Sínodo dos Bispos no Vaticano, em outubro de 2023.

Nos dias 9 e 10 de outubro, em Roma, o Papa Francisco abriu, a primeira fase do processo de escuta do povo de Nos dias 9 e 10 de outubro, em Roma, o Papa Francisco abriu, a primeira fase do processo de escuta do povo de 
Deus nas dioceses do mundo inteiro. Em comunhão com toda a Igreja, as dioceses do Brasil iniciaram a fase local Deus nas dioceses do mundo inteiro. Em comunhão com toda a Igreja, as dioceses do Brasil iniciaram a fase local 

do Sínodo.do Sínodo.

A primeira fase, a ser vivida nas Igrejas particulares, vai de outubro de 2021 a março de 2022. Após esta fase, as A primeira fase, a ser vivida nas Igrejas particulares, vai de outubro de 2021 a março de 2022. Após esta fase, as 
dioceses terão que enviar, até 25 de março de 2022, as contribuições das Igrejas locais à Conferência Nacional dos dioceses terão que enviar, até 25 de março de 2022, as contribuições das Igrejas locais à Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil (CNBB), responsável por fazer a sistematização brasileira a ser enviada para etapa continental. Bispos do Brasil (CNBB), responsável por fazer a sistematização brasileira a ser enviada para etapa continental. 
A segunda fase – a Continental -, está prevista de setembro de 2022 a outubro de 2023, e a terceira, fase da Igreja A segunda fase – a Continental -, está prevista de setembro de 2022 a outubro de 2023, e a terceira, fase da Igreja 

Universal, em outubro de 2023.Universal, em outubro de 2023.
https://www.cnbb.org.br/dioceses-brasileiras-abrem-fase-local-do-sinodo-dos-bispos-2021-2023/https://www.cnbb.org.br/dioceses-brasileiras-abrem-fase-local-do-sinodo-dos-bispos-2021-2023/

MATÉRIA DE CAPA



2 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

FEVEREIRO 2022

EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, Leitor,

Alegria por estamos juntos em 
Fevereiro/2022!!!

 Você sabia que a Igreja está pro-
movendo a maior consulta democrática 
da história sobre o seu futuro? Este é 
o propósito do Sínodo dos Bispos de 
outubro/2023 que iniciou-se em outu-
bro/2021 com a abertura pelo Papa 
Francisco. Todas as (Arqui)Dioceses do 
mundo inteiro estarão empenhadas na 
fase de “Escuta (Arqui)Diocesana” que 
será a primeira fase do Sínodo e que 
estamos vivenciando dede então. As 
opiniões dos leigos serão colhidas através 
dos variados meios de comunicação, de 
forma que a Igreja  em outubro/2023, 
tenha em mãos um completo material 
com os principais pontos de considera-
ção de suas bases  para a realização da 
Assembleia dos Bispos (O Sínodo). As-
sim, o Papa Francisco pretente fazer de 
nossa Igreja, uma Igreja em saída, trans-
formadora e imparcial.  Uma iniciativa 
ao alcance de todos que dará a oportuni-
dade ao Sínodo de discutir o futuro da 
Igreja dentro do verdadeiro significado 
da Sinodalidade que é “caminhar jun-
tos”. Informe-se mais em sua Paróquia 
e não deixe de participar. E então, esse 
tema merece ou não um Editorial 
exclusivo e uma Matéria de Capa? 

Fraternalmente,

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

FIQUE POR DENTRO
 
  

https://www.cnbb.org.br/cnbb-abre-oficialmente-a-cf-2022/

CNBB ABRE OFICIALMENTE A CF 2022 NA QUARTA-FEIRA DE CNBB ABRE OFICIALMENTE A CF 2022 NA QUARTA-FEIRA DE 
CINZAS, 2 DE MARÇO; CREDENCIADOS PODERÃO PARTICI-CINZAS, 2 DE MARÇO; CREDENCIADOS PODERÃO PARTICI-

PAR DE COLETIVA DE IMPRENSAPAR DE COLETIVA DE IMPRENSA

 A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança,  A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lança, 
na Quarta-feira de Cinzas, 2 de março, a Campanha da Fraternidade na Quarta-feira de Cinzas, 2 de março, a Campanha da Fraternidade 
de 2022, com o tema: “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, ex-de 2022, com o tema: “Fraternidade e Educação” e o lema bíblico, ex-
traído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.traído de Provérbios 31, 26: “Fala com sabedoria, ensina com amor”.

 A abertura oficial ocorrerá com a divulgação de um vídeo às  A abertura oficial ocorrerá com a divulgação de um vídeo às 
10h, com pronunciamentos dos membros da presidência da CNBB 10h, com pronunciamentos dos membros da presidência da CNBB 
e convidados. Será possível acompanhar o vídeo por meio das redes e convidados. Será possível acompanhar o vídeo por meio das redes 
sociais da entidade (Youtube e Facebook) e emissoras de televisão de sociais da entidade (Youtube e Facebook) e emissoras de televisão de 
inspiração católica. A abertura virtual, assim como a do ano passado, inspiração católica. A abertura virtual, assim como a do ano passado, 
deve-se à escolha da CNBB, como forma de prevenção à Covid-19.deve-se à escolha da CNBB, como forma de prevenção à Covid-19.

 Para os veículos de comunicação, a Assessoria de Comunica- Para os veículos de comunicação, a Assessoria de Comunica-
ção da CNBB organiza uma coletiva de imprensa, com representantes ção da CNBB organiza uma coletiva de imprensa, com representantes 
da direção da entidade, por meio da plataforma Zoom. A sala virtu-da direção da entidade, por meio da plataforma Zoom. A sala virtu-
al, onde os jornalistas poderão assistir ao vídeo de lançamento da CF, al, onde os jornalistas poderão assistir ao vídeo de lançamento da CF, 
será aberta às 9h50. Um cadastro será necessário para acessá-la e rece-será aberta às 9h50. Um cadastro será necessário para acessá-la e rece-
ber o texto-base da CF.  Caso tenha interesse em participar, preencha ber o texto-base da CF.  Caso tenha interesse em participar, preencha 
o formulário para o acesso: o formulário para o acesso: https://forms.office.com/r/UMK5mn5KBN.https://forms.office.com/r/UMK5mn5KBN.

CONTINUA...CONTINUA...
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FIQUE POR DENTRO...CONTINUAÇÃO

 Atenderão à imprensa o secretário geral da CNBB e bispo auxiliar do Rio de Janeiro (RJ), dom Joel Portel-
la; o secretário-executivo de Campanhas da CNBB, padre Patriky Samuel Batista e o padre Júlio César Rezende, 
membro da Pastoral da Educação e da Comissão Episcopal Pastoral para a Cultura e Educação da CNBB.

A CF 2022A CF 2022
 Essa é a terceira vez que a temática da educação será abordada na Campanha da Fraternidade. O tema já 
foi objeto de reflexão e ação eclesial em 1982 e 1998. De acordo com a introdução do texto-base, foi “a realidade 
de nossos dias que fez com que o tema educação recebesse destaque, um tempo marcado pela pandemia da Co-
vid-19 e por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações”.

 A presidência da CNBB justifica, na apresentação do texto-base da CF, que se trata de uma campanha que, 
mais do que abordar outro aspecto específico da problemática educacional, vai refletir sobre os fundamentos do 
ato de educar na perspectiva católico-cristã.

 Nessa perspectiva, a educação é compreendida não apenas com um ato escolar, com transmissão de con-
teúdo ou preparação técnica para o mundo do trabalho, mas de um processo que envolve uma “comunidade” 
ampliada que inclui todos os atores (família, Igreja, Estado e sociedade).

 A CF 2022 é impulsionada pelo Pacto Educativo Global, convocado pelo Papa Francisco. Na carta con-
vocação ao Pacto, o Santo Padre apresenta elementos constitutivos de uma educação humanizada que contribua 
na formação de pessoas abertas, integradas e interligadas, que também sejam capazes de cuidar da casa comum 
já que a “educação será ineficaz e os seus esforços estéreis se não se preocupar também em difundir um novo 
modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza”, conforme explicitado na Encíclica 
Laudato Si’, 2016, nº 215.

 Gesto concreto – A Campanha da Fraternidade tem como gesto concreto a Coleta Nacional da Solidarie-
dade, realizada no Domingo de Ramos nas comunidades de todo o Brasil. Os recursos são destinados aos Fundos 
Diocesanos e Nacional da Solidariedade, os quais apoiam projetos sociais relacionados à temática da campanha. 
Em 2021, o Conselho Gestor do Fundo Nacional de Solidariedade (FNS), da CNBB, apoiou 80 projetos, nos quais 
as entidades que se candidataram se comprometeram, entre outros aspectos, a prestar contas periódicas de sua 
efetivação e resultados.

*Outras informações sobre a Campanha poderão ser encontradas no portal da CNBB: https://www.cnbb.org.
br/ e no site oficial das Campanhas da CNBB: https://campanhas.cnbb.org.br/.

https://campanhas.cnbb.org.br/cnbb-divulga-hino-oficial-da-campanha-da-fraternidade-2022-veja-o-videoclipe.html



4 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

FEVEREIRO 2022

Deus Não Castiga NinguémDeus Não Castiga Ninguém

 Se Deus se define essencialmente pelo amor aos outros, seja ele quem for, isso quer dizer que Deus não  Se Deus se define essencialmente pelo amor aos outros, seja ele quem for, isso quer dizer que Deus não 
sabe, nem quer e nem pode fazer outra coisa que não seja amar e fazer os seres humanos felizes.sabe, nem quer e nem pode fazer outra coisa que não seja amar e fazer os seres humanos felizes.
  
 Há alguns dias escutam-se os comentários (que pairam entre a indignação e o escândalo) sobre a afirma- Há alguns dias escutam-se os comentários (que pairam entre a indignação e o escândalo) sobre a afirma-
ção recente de um pároco da pequena cidade de Leon. Ele afirmava tranquilamente que o câncer que acometeu ção recente de um pároco da pequena cidade de Leon. Ele afirmava tranquilamente que o câncer que acometeu 
um conhecido político do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), se trataria de um “castigo da Providência um conhecido político do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE), se trataria de um “castigo da Providência 
Divina”, decorrente da condição homossexual do político em questão.Divina”, decorrente da condição homossexual do político em questão.

 Para além do disparate advindo de tal afirmação, a injustificada (e nunca comprovada) opinião deste sacer- Para além do disparate advindo de tal afirmação, a injustificada (e nunca comprovada) opinião deste sacer-
dote nos leva rapidamente a enfrentar uma destas perguntas que tocam profundamente os assuntos religiosos. A dote nos leva rapidamente a enfrentar uma destas perguntas que tocam profundamente os assuntos religiosos. A 
pergunta é: Deus pode ser vingativo e punitivo? E, de maneira mais concreta: o Deus em que nós cristãos cremos, pergunta é: Deus pode ser vingativo e punitivo? E, de maneira mais concreta: o Deus em que nós cristãos cremos, 
o Deus que nos foi revelado por Jesus, pode utilizar a vingança e o castigo contra aqueles considerados pecadores o Deus que nos foi revelado por Jesus, pode utilizar a vingança e o castigo contra aqueles considerados pecadores 
ou indignos, pelo motivo que for? Não quero entrar aqui no julgamento que pode ser feito por Deus acerca da ou indignos, pelo motivo que for? Não quero entrar aqui no julgamento que pode ser feito por Deus acerca da 
homossexualidade. Mas, de todo modo, afirmar que a condição homossexual é uma perversão que merece um homossexualidade. Mas, de todo modo, afirmar que a condição homossexual é uma perversão que merece um 
castigo divino e que se traduziria no sofrimento de um câncer, representa um disparate tão monumental quanto castigo divino e que se traduziria no sofrimento de um câncer, representa um disparate tão monumental quanto 
improvável. Por que esse padre acreditaria que Deus castigaria a homossexualidade com os padecimentos de um improvável. Por que esse padre acreditaria que Deus castigaria a homossexualidade com os padecimentos de um 
câncer?câncer?

 Todavia este não foi o ponto mais grave das afirmações do mencionado clérigo da diocese de Leon. O pior  Todavia este não foi o ponto mais grave das afirmações do mencionado clérigo da diocese de Leon. O pior 
foi sua apresentação de Deus como um justiceiro, vingativo e agente de castigos que nos estremecem de medo. O foi sua apresentação de Deus como um justiceiro, vingativo e agente de castigos que nos estremecem de medo. O 
Deus que o Evangelho nos ensina, pode ser um Deus vingativo e punitivo?Deus que o Evangelho nos ensina, pode ser um Deus vingativo e punitivo?

 Nos evangelhos, o termo “castigo” (“dikê”) não chega nem ser mencionado. E os termos “castigar” ou “vin- Nos evangelhos, o termo “castigo” (“dikê”) não chega nem ser mencionado. E os termos “castigar” ou “vin-
gar-se” aparecem apenas na parábola da viúva que pede justiça (Lc 18,3ss). É verdade que nos escritos no Paulo gar-se” aparecem apenas na parábola da viúva que pede justiça (Lc 18,3ss). É verdade que nos escritos no Paulo 
trata-se da vingança de Deus, (2 Tes 1, 8; Rom 12,19s; cf. Dt 32,35. 13). Entretanto basta saber que, quando Paulo trata-se da vingança de Deus, (2 Tes 1, 8; Rom 12,19s; cf. Dt 32,35. 13). Entretanto basta saber que, quando Paulo 
fala de Deus, refere-se ao Deus de Abraão e as promessas feitas a Abraão (Gl 3, 16-21; Rom 4,2-20) (U. Schnelle, fala de Deus, refere-se ao Deus de Abraão e as promessas feitas a Abraão (Gl 3, 16-21; Rom 4,2-20) (U. Schnelle, 
Paulus. Leben und Denken, Berlin 2003, 56). E, sobretudo, é fundamental que recordemos que o Deus ao qual Paulus. Leben und Denken, Berlin 2003, 56). E, sobretudo, é fundamental que recordemos que o Deus ao qual 
Jesus se refere, é o Pai bom, que não faz distinção entre os bons e os maus, entre justos e injustos (MT 5, 43-48). Jesus se refere, é o Pai bom, que não faz distinção entre os bons e os maus, entre justos e injustos (MT 5, 43-48). 
Além disto, é o Pai que acolhe ao perdido, sem o repreender ou pedir-lhe explicações, mas festejando-o, no auge Além disto, é o Pai que acolhe ao perdido, sem o repreender ou pedir-lhe explicações, mas festejando-o, no auge 
da sua alegria (Lc 15, 11-32). Todavia, acima de tudo, quando nós cristão falamos de Deus, jamais deveríamos da sua alegria (Lc 15, 11-32). Todavia, acima de tudo, quando nós cristão falamos de Deus, jamais deveríamos 
esquecer que a definição que este Deus nos dá, resume-se ao “o amor” (1 Jn, 4. 16). Então, se Deus se define es-esquecer que a definição que este Deus nos dá, resume-se ao “o amor” (1 Jn, 4. 16). Então, se Deus se define es-
sencialmente pelo amor aos outros, seja ele quem for, isso quer dizer que Deus não sabe, nem quer e nem pode sencialmente pelo amor aos outros, seja ele quem for, isso quer dizer que Deus não sabe, nem quer e nem pode 
fazer outra coisa que não seja amar e fazer os seres humanos felizes, como bem observou o professor A. Torres fazer outra coisa que não seja amar e fazer os seres humanos felizes, como bem observou o professor A. Torres 
Queiruga.Queiruga.

CONTINUA...

ESPIRITUALIDADE
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 Por isto, deveríamos distinguir cuidadosamente que castigar não é o mesmo que corrigir. O casti-
go é “um fim em si”, e não tem, nem poderia ter, como finalidade fazer sofrer. É justamente o oposto de qual-
quer forma de bondade e amor. A correção é “um meio” (doloroso ou desagradável) para obter um fim pos-
terior, que sempre é positivo e alegre. Por isto, os pais corrigem seus filhos, os professores aos alunos. Jesus 
não castigou aos fariseus quando os disse que eram “hipócritas”. Como também não castigou a Pedro, quan-
do o qualificou de “Satanás!”  (Mt 16, 27). Nestes casos, como em tantos outros, Jesus não atuou como “cas-
tigador”, mas sim alguém que “corrige” e que busca apenas o bem e a felicidades daqueles que corrige.  
 
 Disto já podemos (e devemos) nos perguntar: é compatível a existência do inferno com a bondade e o amor 
que define a Deus? Se o inferno, por definição, é eterno, isso quer dizer o inferno não pode ser um meio para mais 
nada. O inferno é último e definitivo. O Deus, que faz e mantém o inferno, só pode ser definido como um Deus 
punitivo, um Deus que jamais poderia ser definido como amor. Além do mais, o Magistério da Igreja nunca defi-
niu, como dogma de fé, a existência do inferno. O que a Igreja disse é que aquele que morre em pecado mortal, se 
condena. Todavia, a mesma Igreja não disse (e nem poderia dizer) que nenhuma pessoa concreta tenha morrido 
em pecado mortal. Digamos assim, com mais lógica e mais humildade, que a linguagem metafórica do fogo, das 
trevas e do ranger dos dentes não passam de formas de expressão que nos falam de um Deus que é justo e que faz 
justiça. Então, como Ele a faz? Isto ninguém sabe. E nem pode sabê-lo.

 Aceitemos, desta maneira, nossa limitação a tudo que se refere ao nosso conhecimento acer-
ca do “mais além”. E, por consequência, jamais utilizemos a Deus ou a eternidade para fomentar o medo 
e a sujeição de pessoas aos interesses do poder e da autoridade, das quais profissionais da religião usam e 
abusam, e cujo objetivo e a única conquista possível é tornar mais odiosa e insuportável a causa de Deus.

Teología sin Censura, 13-01-14.

QUARESMA TEMPO DE REVISÃO
 

UM POUCO DE HISTÓRIA
 Sabe-se que aproximadamente 200 anos depois de Cristo, os cristãos introduziram três dias an-
tes da Páscoa dedicados à oração, à meditação e ao jejum como sinal de luto pela morte de Cristo. 
Pensaram também que não deveria ser só preparada, mas era necessário encontrar também uma for-
ma de prolongar a alegria e a riqueza espiritual da Páscoa. Foram assim instituídas sete semanas depois da 
Páscoa, 50 dias de Pentecostes que deveriam ser celebrados com alegria. Durante os dias de Pentecostes reza-
va-se em pé, era proibido jejuar, administrava-se o Baptismo. Era como se o dia de Páscoa tivesse 50 dias. 

SIGNIFICADO DO NÚMERO 40
 Como outros números, o número 40 é um número simbólico. O número 40 indica-
va, entre outros significados, um período de preparação por causa de um grande acontecimento.  
O dilúvio durou 40 dias e 40 noites; 40 anos foi o tempo que passou o Povo de Israel no deserto, preparando-se 
para entrar na Terra Prometida. Os habitantes de Nínive fizeram 40 dias de penitência antes de receber o perdão 
de Deus. Moisés e Jesus fizeram 40 dias e 40 noites de jejum para prepararem a sua missão.

CONTINUA...

                                                                                 ESPIRITUALIDADE...CONTINUAÇÃO

CATEQUESE
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CATEQUESE...CONTINUAÇÃO

A QUARESMA

A QUARESMA, TEMPO DE RECONCILIAÇÃO
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VIVER BEM 
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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


