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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

PROCESSOS BÁSICOS PARA A CONVERSÃO QUARESMALPROCESSOS BÁSICOS PARA A CONVERSÃO QUARESMAL

 Mais uma vez iniciaremos a Quaresma em nosso calendário litúrgico, um tempo de preparação para a  Mais uma vez iniciaremos a Quaresma em nosso calendário litúrgico, um tempo de preparação para a 
celebração da Páscoa anual. Para isso a Igreja nos sugere alguns passos a fim de que cheguemos à Páscoa com o es-celebração da Páscoa anual. Para isso a Igreja nos sugere alguns passos a fim de que cheguemos à Páscoa com o es-
pírito mais preparado e em sintonia com as propostas de Jesus. Dentre esses passos temos as obras de penitência, o pírito mais preparado e em sintonia com as propostas de Jesus. Dentre esses passos temos as obras de penitência, o 
jejum, a oração e a caridade, às quais somos convidados a praticar. Essas três obras devem nos ajudar na conversão jejum, a oração e a caridade, às quais somos convidados a praticar. Essas três obras devem nos ajudar na conversão 
com relação a nós mesmos, à Deus e aos irmãos e irmãs. Somado a isso, temos na Igreja do Brasil, a Campanha da com relação a nós mesmos, à Deus e aos irmãos e irmãs. Somado a isso, temos na Igreja do Brasil, a Campanha da 
Fraternidade que ilumina essas obras com sua reflexão e gesto concreto.  Fraternidade que ilumina essas obras com sua reflexão e gesto concreto.  

 Quando fazemos jejum, revelamos nossa capacidade de autocontrole e sensibilidade com quem sofre com  Quando fazemos jejum, revelamos nossa capacidade de autocontrole e sensibilidade com quem sofre com 
a falta do alimento. Sabemos que hoje muitos irmãos e irmãs convivem com esse dilema. É preciso jejuar e fazer a falta do alimento. Sabemos que hoje muitos irmãos e irmãs convivem com esse dilema. É preciso jejuar e fazer 
doação do que se absteve para assim amenizar o sofrimento de outra pessoa. doação do que se absteve para assim amenizar o sofrimento de outra pessoa. 

 Outro passo é o convite à oração. O nosso tempo é tão consumido pelas redes sociais que não dedicamos  Outro passo é o convite à oração. O nosso tempo é tão consumido pelas redes sociais que não dedicamos 
sequer um minuto do nosso dia para a oração. O celular, por exemplo, é o último objeto que colocamos na cabe-sequer um minuto do nosso dia para a oração. O celular, por exemplo, é o último objeto que colocamos na cabe-
ceira da cama no final do dia e o primeiro que pegamos. Qual o tempo que é tirado para a oração? Por isso, nesse ceira da cama no final do dia e o primeiro que pegamos. Qual o tempo que é tirado para a oração? Por isso, nesse 
tempo quaresmal devemos ceder ao convite para que oremos mais. tempo quaresmal devemos ceder ao convite para que oremos mais. 

 O terceiro passo é o exercício da caridade. O mundo carece dela. Ela é uma demonstração do amor au- O terceiro passo é o exercício da caridade. O mundo carece dela. Ela é uma demonstração do amor au-
têntico, pois quem faz caridade deve ter a consciência de que se se tem condições de ajudar, é porque alguém está têntico, pois quem faz caridade deve ter a consciência de que se se tem condições de ajudar, é porque alguém está 
sentindo falta do que sobrou para você. sentindo falta do que sobrou para você. 

 Um espaço para vivermos tudo isso, é a Campanha da Fraternidade, pois ela sempre aborda um tema ca- Um espaço para vivermos tudo isso, é a Campanha da Fraternidade, pois ela sempre aborda um tema ca-
rente de reflexão e interpela-nos à empatia com a sociedade que sofre. Neste ano refletiremos sobre Fraternidade e rente de reflexão e interpela-nos à empatia com a sociedade que sofre. Neste ano refletiremos sobre Fraternidade e 
educação, com o lema: educação, com o lema: “Fala com sabedoria, ensina com amor!”. Sabemos da enorme desvalorização da educação 
e a fundamental importância que ela tem na vida da sociedade. Preocupar com isso e buscar soluções é altamente 
evangélico.

CONTINUA...

MATÉRIA DE CAPA
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, Leitor,

Março 2022!!!
Mais uma vez, juntos no Tempo da 

Quaresma!!
Quaresma, momento de oração, con-
versão e espiritualização. Nesse Infor-
mativo não faltam para você bons arti-
gos sobre o assunto. Temos na matéria 
de capa um texto que nos traz orien-
tações sobre a conversão Quaresmal 
e no artigo Espiritualidade, trazemos 
uma roteiro Quaresmal sugestivo com 
orações, jejuns e gestos concretos, para 
você vivenciar fortemente durante os 
05 domingos deste Tempo.  Apresenta-
mos também, oportunamente, no ar-
tigo “Fique por Dentro”, uma matéria 
sobre Sinodalidade, para que você 
conheça melhor o significado gran-
dioso desta palavra, importantíssima 
para todos nós, católicos seguidores de 
Cristo. O Papa Francisco, mais uma 
vez, nos mostra ser convicto da neces-
sidade de promovermos uma Igreja 
transformadora e mais imparcial. E 
para isso a Sinodalidade traz a aber-
tura para a escuta por parte de todos. 
Desejamos que o Informativo desse 
mês o ajude a fortalecer em sua fé e a 
esclarecer tópicos importantes para a 

caminhada cristã de todos nós.

Fraternalmente,

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

PARÓQUIA CRISTO OPERÁRIO
CENTRO DE ESPIRITUALIDADE
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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
 
  
 Diante de tudo isso, cabe a nós, usarmos nossa experiência de fé, 
para vivenciarmos bem esse tempo quaresmal e darmos testemunho de 
que um mundo diferente é possível. Um mundo onde o Cristo Ressus-
citado seja percebido nas práticas de vida dos seus seguidores. Se real-
mente tivermos o desejo de conversão, conseguiremos dar esse passo na 
fé e ser a luz que o mundo precisa. Só nos resta então uma coisa, con-
verter e crer no evangelho! 

Lázaro Matheus de Jesus

SINODALIDADE: O QUE É?

Cardeal Sergio da Rocha
Arcebispo de Salvador (BA)

 O tema da “sinodalidade” é de profunda atualidade, adquirindo 
especial importância desde o Vaticano II, principalmente no pontificado 
do Papa Francisco. Ele ofereceu uma reflexão teológica profunda e de-
safiadora sobre a sinodalidade da Igreja, aos 17 de outubro de 2015, na 
comemoração dos 50 anos da instituição do Sínodo dos Bispos, afirman-
do que “o caminho da sinodalidade é precisamente o caminho que Deus 
espera da Igreja do terceiro milênio”.

 Para compreender bem a sinodalidade, é preciso considerar tam-
bém outro termo de grande sentido eclesiológico e igualmente impor-
tante, a colegialidade. A colegialidade é exercida pelos bispos unidos ao 
Papa; portanto, é episcopal. Refere-se ao “colégio episcopal” ou “corpo 
episcopal”. São instrumentos valiosos para o exercício da colegialidade 
na Igreja os Concílios Ecumênicos, como sua máxima expressão, o Síno-
do dos Bispos e as Conferências Episcopais.

 A sinodalidade vai além da colegialidade e não se reduz 
ao Sínodo dos Bispos. Há diversos níveis de exercício da sinodali-
dade na Igreja. O primeiro realiza-se nas Igrejas particulares, com os 
seus vários organismos de comunhão. No segundo, estão as Provín-
cias Eclesiásticas e as Conferências Episcopais. O terceiro nível é o 
da Igreja universal, com o Sínodo dos Bispos. “O Sínodo dos Bispos, 
representando o episcopado católico, torna-se expressão da colegiali-
dade episcopal dentro duma Igreja toda sinodal”, afirma Francisco. 

CONTINUA...

FIQUE POR DENTRO
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FIQUE POR DENTRO - CONTINUAÇÃO

  Dentre as iniciativas tomadas por ele para tornar mais efetiva a sinodalidade, está a ampliação da consulta 
na fase preparatória da Assembleia Sinodal, como corre atualmente, assim como uma maior participação na sua 
realização, valorizando o “sensus fidei”.
 
 De acordo com seu sentido etimológico, o termo grego “sínodo” significa “caminhar juntos”. 
A sinodalidade expressa a participação e a comunhão em vista da missão. A unidade, a variedade e a 
universalidade do Povo de Deus se manifestam no caminho sinodal.  Entretanto, o Papa alerta que o 
conceito de sínodo é “fácil de exprimir em palavras, mas não de ser colocado em prática”.

 A sinodalidade não é uma questão restrita a organização ou funcionamento eclesial,  mas 
pertence à própria natureza da Igreja, isto é, possui fundamentação teológica. O horizonte da 
sinodalidade é eclesiológico, espiritual, e não funcional. Para uma justa compreensão da sino-
dalidade, é importante retomar a eclesiologia do Concílio Vaticano II que apresenta a Igreja 
como “mistério”, sinal e instrumento de comunhão, e como “Povo de Deus”, no qual há diversi-
dade de vocações e ministérios, mas “reina entre todos verdadeira igualdade quanto à dignidade 
e ação comum a todos os fiéis na edificação do Corpo de Cristo” (Lumen Gentium 32).  Trata-se 
de uma Igreja servidora, ministerial,  na qual a autoridade se exprime como serviço e o próprio 
Sucessor de Pedro se apresenta como “servo dos servos de Deus”.

*Artigo publicado no jornal Correio, em 31 de maio de 2021.

https://www.cnbb.org.br/sinodalidade-o-que-e/

ITINERÁRIO ESPIRITUAL QUARESMA 2022

 A quaresma se caracteriza pela chamada à conversão. Oração, jejum e esmola são incentivados e devem 
estar conjugados entre si. Como Deus ouvirá nossas orações se não praticamos a caridade de alimentar os famin-
tos a partir dos alimentos que deixamos de comer em nossos jejuns?

Qual é a minha prioridade na vida? O que coloco em primeiro lugar? A que entrego a minha vida?
EM NOME DO PAI...
ESCUTA NA FÉ Lc 4, 1-13

Reflexão: Qual a coisa mais importante nas nossas vidas? Sobrevivência a qualquer custo? Riqueza e poder? 
Prestígio e fama? Prazer e satisfação? Para um cristão, o anúncio do Evangelho deve estar acima de tudo. Somos 
capazes de dar nossas vidas pelo bem da humanidade? Realmente comungamos a vida do Cristo na celebração 
eucarística? 

CONTINUA...

ESPIRITUALIDADE

PRIMEIRO DOMINGO DA QUARESMA



4 Boletim Informativo da 
Paróquia Cristo Operário

MARÇO 2022

Oremos: Pai, reconheço que sou um pecador. Dai-nos, pelo poder do Espírito Santo, coragem e fortaleza para vivermos 
as realidades do Reino dos Céus, entregando nossas vidas juntamente com vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, pela 
salvação de toda a humanidade.

Gestos concretos: 
1. Jejum na sexta feira e entrega do que se comeria para alimentar os pobres.
2. Absorventes.

O que desejo de coração? Meus esforços me levam em que direção na vida? Como as Sagradas Escrituras influen-
ciam as decisões de minha vida?
EM NOME DO PAI...
ESCUTA NA FÉ Lc 9,28b-36

Reflexão: Conforme o Evangelho da transfiguração, na entrega de Cristo culmina a mensagem bíblica. Estando 
em comunhão com Cristo, todos os membros da comunidade devem viver esta entrega de amor. Em vez de nos 
entregarmos à busca da riqueza e do prazer, devemos estar prontos para sofrer perseguição e morte pelo anúncio 
do Evangelho. Estamos dispostos?
Oremos: Pai, inflamai-nos com o fogo do vosso Espírito para que vivamos e anunciemos o Evangelho de vosso 
Filho com ardor e zelo.

Gestos concretos: 
1. Jejum na sexta feira e entrega do que se comeria para alimentar os pobres.
2. Escovas e pasta de dente.

Como tem sido a minha relação com Deus? Que frutos esta relação tem produzido em relação aos pobres e desam-
parados?
EM NOME DO PAI...
ESCUTA NA FÉ Lc 13, 1-9

Reflexão: Nossa relação com Deus mostra-se como a figueira da parábola contada por Jesus. Nossa relação com 
Deus tem produzido frutos de amor e misericórdia para com os mais esquecidos da nossa sociedade? Enquanto 
comunidade cristã, qual tem sido a nossa prática diante da miséria e da injustiça?
Oremos: Pai, derramai sobre nós o vosso Espírito Santo, para que vivendo o Evangelho produzamos frutos de 
justiça e solidariedade para com toda a sociedade, especialmente os mais pobres e desamparados.

Gestos concretos: 
1. Jejum na sexta feira e entrega do que se comeria para alimentar os pobres.
2. Papel higiênico.

ESPIRITUALIDADE...CONTINUAÇÃO

SEGUNDO DOMINGO DA QUARESMA

TERCEIRO DOMINGO DA QUARESMA
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Quem sou eu? O justo, que não peca, mas não ama o sofredor ou o pecador que busca renovar sua vida, entregan-
do-a a serviço dos desamparados?
EM NOME DO PAI...
ESCUTA NA FÉ Lc 15, 1-3.11-32

Reflexão: Com qual dos filhos do Pai misericordioso nos identificamos? O filho mais velho que não rouba, não 
mata e não pratica o mal, porém não ama e não faz o bem? Ou o filho mais novo que acolhe o amor misericor-
dioso do Pai, converte-se e passa a viver uma vida nova? Convertamo-nos e passemos a viver o amor de Deus, 
entregando nossas vidas aos irmãos mais desamparados.
Oremos: Pai, pelo poder do Espírito Santo, dai-nos um coração novo para que saibamos nos arrepender de nossos 
pecados e de nossa indiferença ao outro sofredor e vivamos o amor, estendendo as mãos aos mais necessitados e 
esquecidos da sociedade.

Gestos concretos: 
1. Jejum na sexta feira e entrega do que se comeria para alimentar os pobres.
2. Xampu e sabonete para banho.

Devo ser generoso apenas com pessoas aparentemente justas? O pecador, o homossexual, a prostituta e o adúltero 
não merecem o meu amor?
EM NOME DO PAI...
ESCUTA NA FÉ Jo 8,1-11

Reflexão: Quem deve ser o destinatário de nossa caridade? Apenas outros católicos? Apenas as pessoas aparente-
mente virtuosas? Os pecadores devem ser entregues ao esquecimento e à miséria? O amor em nossos corações se 
dirige a todos os desamparados ou fazemos seleção de quem merece a nossa atenção?
Oremos: Pai, pela força do Espírito de filiação, ensinai-nos a amar a todos sem distinção, acolhendo e amparando 
a todos, inclusive os pecadores necessitados de nosso amparo. 

Gestos concretos: 
1. Jejum na sexta feira e entrega do que se comeria para alimentar os pobres.
2. Desodorante.

Fábio Cristiano Rabelo
Mestre em teologia

https://anec.org.br/noticias/o-caminho-biblico-liturgico-do-tempo-da-quaresma/

                                                                                 ESPIRITUALIDADE...CONTINUAÇÃO

QUARTO DOMINGO DA QUARESMA

QUINTO DOMINGO DA QUARESMA
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - FEVEREIRO/22

  RETIRO DE CARNAVAL RENOVAÇÃO CARISMÁTICA CATÓLICA

 GRUPO DE ORAÇÃO ARAUTOS DA MISERICÓRDIA

ENTREGA MARMITEX A MORADORES DE RUA
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - FEVEREIRO/22...CONTINUAÇÃO

 BATIZADOS

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

do Youtube:  Paróquia Cristo Operário BH

 MISSA EM HONRA A NOSSA SRA. DE LOURDES
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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


