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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

MATÉRIA DE CAPA 

CORPUS CHRISTI: ADORAR O CORPO DE CRISTO E SERVI-LO NOS POBRES

. 
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, Leitor,

 A Paz de Cristo!!!

 Juntos em junho/22!!! 
 
 Ainda somos desafiados a lu-
tar contra as atuais circunstâncias da 
pandemia e, mais que nunca, executar 
atitudes conscientes. Neste momento 
queremos acreditar que o pior já pas-
sou, porém sentimo-nos ainda inse-
guros com notícias de retorno de uso 
de máscaras em locais fechados. Por-
tanto, vamos entregar tudo ao Nosso 
Deus que nos dará forças para vencer.
 Se precisarmos de um mês re-
pleto de orações, junho não deixará a 
desejar. Solenidade de Corpus Christi 
com procissão do Santíssimo Sacra-
mento e, para fechar o mês com chave 
de ouro, celebração e festividades de 
Nossa Senhora do Perpétuo do So-
corro nos dias finais do mês. Momen-
tos cheios de louvor e participação de 
nossas Comunidades com muita ora-
ção. Neste exemplar podemos usufruir 
um pouco destes momentos através 
dos artigos que trazemos para você. 
Leia e sinta-se mais próximo de sua 
Paróquia para que sua participação 
seja efetiva e traga bons frutos de evan-
gelização para você e seu próximo.

Até julho!!!

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

FIQUE POR DENTRO

VOCÊ SABIA?
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CATEQUESE

UM MAL-ENTENDIDO QUE ACOMPANHA MUITO DA VIDA PÚBLICA DE JESUS
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NOSSA SENHORA, MÃE DE DEUS, ESTRELA DA ESPERANÇA!

PERÍODO: 24 A 27 JUNHO/22

NOSSA SENHORA, MÃE E DISCÍPULA DO SENHOR!
 18h: Reza do terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ( ícone de NSPS)

 19h: Solenidade Sagrado Coração de Jesus

NOSSA SENHORA, MÃE DOS DISCÍPULOS DE JESUS
 17h:  Reza do terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro ( ícone de NSPS) 

18h:  Celebração Eucarística

NOSSA SENHORA, MÃE DO PERPÉTUO SOCORRO
08h:  Celebração Eucarística

09h: Reza do terço de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
10h: Celebração Eucarística

11h às 14h: Entrega do marmitex do tropeiro

19h: Missa Festiva em honra a Nossa Sra. do Perpétuo Socorro

https://fasbam.edu.br/2020/06/24/a-explicacao-do-icone-de-nossa-senhora-do-perpetuo-so-
corro/

FESTA DE NOSSA SRA. DO PERPÉTUO SOCORRO - PROGRAMAÇÃO

SEXTA, 24 JUNHO - 1º DIA DO TRÍDUO

SÁBADO, 25 JUNHO - 2º DIA DO TRÍDUO

DOMINGO, 26 JUNHO - 3º DIA DO TRÍDUO

SEGUNDA, 27 JUNHO 
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 VOCÊ PODE NÃO TER PENSADO NISSO, MAS PODE SER O SEU MELHOR REMÉDIO PARA O DIA A DIAVOCÊ PODE NÃO TER PENSADO NISSO, MAS PODE SER O SEU MELHOR REMÉDIO PARA O DIA A DIA

Viver implica inevitavelmente aceitar as alegrias e as dificuldades como parte essencial da existência. Durante toda Viver implica inevitavelmente aceitar as alegrias e as dificuldades como parte essencial da existência. Durante toda 
uma vida há momentos de sofrimento leve. Outras vezes, a intensidade é moderada, porém administrável. E há uma vida há momentos de sofrimento leve. Outras vezes, a intensidade é moderada, porém administrável. E há 

circunstâncias em que é aguda e sufocante.circunstâncias em que é aguda e sufocante.

Você já parou alguma vez para pensar que ter uma cruz no bolso pode ser o seu melhor remédio? Segurá-la nas Você já parou alguma vez para pensar que ter uma cruz no bolso pode ser o seu melhor remédio? Segurá-la nas 
suas mãos em momentos difíceis do dia ou simplesmente lembrar que ela está no seu bolso, na sua bolsa ou car-suas mãos em momentos difíceis do dia ou simplesmente lembrar que ela está no seu bolso, na sua bolsa ou car-

teira pode lembrá-lo de que não está sozinho. Alguém está consigo a cada passo do caminho.teira pode lembrá-lo de que não está sozinho. Alguém está consigo a cada passo do caminho.

Os jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude de 2011 ganharam um objeto que alguns deles Os jovens que participaram da Jornada Mundial da Juventude de 2011 ganharam um objeto que alguns deles 
ainda podem ter e utilizar diariamente. Foi-lhes dada uma cruz numa caixa semelhante à de um medicamento, ainda podem ter e utilizar diariamente. Foi-lhes dada uma cruz numa caixa semelhante à de um medicamento, 
acompanhada por um folheto explicativo. Vale a pena recordar para saber se cada um de nós pode prescrever este acompanhada por um folheto explicativo. Vale a pena recordar para saber se cada um de nós pode prescrever este 

remédio divino para si próprio.remédio divino para si próprio.

Indicações:Indicações:
A Cruz espera-nos todos os dias. Vem em várias formas: cansaço, tentações, problemas, doenças, catástrofes, A Cruz espera-nos todos os dias. Vem em várias formas: cansaço, tentações, problemas, doenças, catástrofes, 
mortes, contratempos etc. O Crucificado diz-nos: ‘Se algum homem vier atrás de mim, que se negue a si mesmo, mortes, contratempos etc. O Crucificado diz-nos: ‘Se algum homem vier atrás de mim, que se negue a si mesmo, 

e tome a sua cruz diariamente, e me siga’”.e tome a sua cruz diariamente, e me siga’”.

Precauções:Precauções:
A Cruz não assegura uma vida confortável, mas assegura um coração apaixonado, à semelhança do Crucificado. A Cruz não assegura uma vida confortável, mas assegura um coração apaixonado, à semelhança do Crucificado. 
Ser amigo da Cruz e viver apaixonado por Deus levar-vos-á a comportarem-se de uma forma diferente, com um Ser amigo da Cruz e viver apaixonado por Deus levar-vos-á a comportarem-se de uma forma diferente, com um 
estilo de vida que atrairá muita atenção em muitos ambientes. O Crucificado dar-vos-á força e alegria para irdes estilo de vida que atrairá muita atenção em muitos ambientes. O Crucificado dar-vos-á força e alegria para irdes 

contra a corrente, espalhando efetivamente à sua volta o princípio ativo da Cruz: amor, felicidade.contra a corrente, espalhando efetivamente à sua volta o princípio ativo da Cruz: amor, felicidade.

Dosagem:Dosagem:
Neste Medicamento não há risco de superdosagem. O coração anseia pelo amor verdadeiro.Neste Medicamento não há risco de superdosagem. O coração anseia pelo amor verdadeiro.

Instruções de utilização:Instruções de utilização:
O Crucifixo pode ser usado de muitas maneiras diferentes, a qualquer hora do dia ou da noite. Tente usá-lo dia-O Crucifixo pode ser usado de muitas maneiras diferentes, a qualquer hora do dia ou da noite. Tente usá-lo dia-
riamente. riamente. 
Pode levá-lo consigo, tal como muitas pessoas levam a fotografia dos seus entes queridos no seu diário, na sua Pode levá-lo consigo, tal como muitas pessoas levam a fotografia dos seus entes queridos no seu diário, na sua 
carteira, no seu telemóvel, no seu protetor de tela ou no seu carro. carteira, no seu telemóvel, no seu protetor de tela ou no seu carro. 

Pode ser colocado em muitos lugares. A cruz sinaliza – como sinal de paz e amor – cidades, montanhas, encruzi-Pode ser colocado em muitos lugares. A cruz sinaliza – como sinal de paz e amor – cidades, montanhas, encruzi-
lhadas e edifícios. Há crucifixos em milhões de lares, ricos e pobres, nos cinco continentes. lhadas e edifícios. Há crucifixos em milhões de lares, ricos e pobres, nos cinco continentes. 

CONTINUA...CONTINUA...

                                                                                      VIVER BEM
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VIVER BEM...CONTINUAÇÃO...

ACONTECEU NA PARÓQUIA - MAIO/22

FESTA, PROCISSÃO E MISSA SOLENE EM HONRA A NOSSA SRA. AUXILIADORA
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - MAIO/22 - CONTINUAÇÃO...

MISSA DO DIA DAS MÃES E COROAÇÃO DE NOSSA 
SENHORA

Veja mais do “Aconteceu na Paróquia” no vídeo disponibilizado em nosso Site e  
Canal do Youtube da Paróquia Cristo Operário.

EVENTO BENEFICENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS 
MORADORES DO CAMPO ALEGRE PARA A NSA
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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

Domingo, 07h30.

DIA HORA

08h, 10hDomingo

ACOMPANHE-NOS POR NOSSAS REDES SOCIAIS 

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


