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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 

MARIA, MÃE DE JESUS
Quando Maria era jovem, Deus, através de seu anjo, convidou-a a assumir a missão de mãe e educadora do Cris-
to. Depois de perguntar, questionar e buscar saber como isso aconteceria, Maria respondeu com toda a inteireza: 

“Eis aqui a servidora do Senhor” (Lc 1,38). 
Ela não pensou em vantagens, em glórias, em ser famosa, e sim no verdadeiro serviço. A palavra “serva” tem 

muitos sentidos. Algumas Bíblias traduzem-na mal, usando o termo “escrava”.

Na realidade, o povo de Jesus não aceitava a escravidão. Os hebreus guardavam na memória, e recordavam cada 
ano na festa da Páscoa, que Deus havia libertado seu povo da servidão do Egito. Assim, até o preceito do sábado 

era para também lembrar que eles eram um povo livre, pois o escravo não tem direito ao descanso.

Até os animais deveriam descansar no sábado (Dt 5,6.12-15). Ora, somente quem é livre pode tomar decisões. 
Somente quem é dono de sua vida, e não está submetido aos outros, pode fazer opções com inteireza.

Maria está conosco sempre, como servidora, mãe, exemplo e companheira do caminho!

Depois que diz “sim”, Maria visita Isabel (Lc 1,39). Era uma região montanhosa, difícil de chegar. Mas quem está 
convencido de que deve servir não reclama das dificuldades e arruma um jeito de superar os obstáculos. O que 

podemos dizer é que Maria e Isabel passaram algum tempo juntas.

E viveram uma intensa experiência de comunidade. Maria veio para servir sua parenta, mas ela também estava 
grávida. Para as duas, era a primeira vez. Seguramente, Maria também aprendeu muita coisa com Isabel, que já 

era uma mulher de idade avançada, com muita sabedoria.

Quem recebe gestos de amor com gratidão quer também fazer algo parecido. Para o outro ou para os outros. No 
encontro com Isabel, Maria entoa um belo cântico de louvor a Deus. E agradece ao Senhor que “olhou para sua 

humilde servidora” (Lc 1,48).

Novamente, sai de sua boca o que está no coração. Como Jesus, ela veio para servir a Deus e aos outros. A partir 
de Maria, podemos traduzir de muitas formas a nossa resposta a Jesus, como um serviço às pessoas, aos grupos, 

à transformação da sociedade. Dizemos então: Jesus, eu também vim para servir!

A vida cristã é um constante movimento de ir e vir, como discípulo/a e missionário/a de Jesus e de seu Reino. E 
Maria está conosco sempre, como servidora, mãe, exemplo e companheira do caminho.

Ir. Afonso Murad
A12.com
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EDITORIAL

EXPEDIENTE

Olá, Leitor,

 Mês de maio, mês das mães e 
também de Nossa Sra. Um mês muito 
especial para todos nós que desejamos 
permanentemente o fortalecimento 
da fé. E tudo após vivenciarmos nos 
dois últimos meses os momentos mais 
importantes da Liturgia inseridos na 
Quaresma e Semana Santa. Agora, 
em maio, vamos coroar Nossa Senho-
ra como a nossa Intercessora diante de 
Nosso Senhor e da vida. Por isso nesse 
Informativo mensal iniciamos nos-
sas matérias falando de quem? Dela 
mesma, Maria, Mãe de Jesus, a home-
nageada do mês. Não poderia ser dife-
rente. Na sequência, oferecemos para 
a sua leitura outros importantes e 
interessantes artigos, incluindo a pro-
gramação completa da Festa de Nossa 
Sra. Auxiliadora, Padroeira de uma 
de nossas comunidades. Acompanhe 
os dias, horários e atividades na pá-
gina 4. Desejamos assim que, mais 
uma vez, estejamos contribuindo para 
sua caminhada em nossa Paróquia 
e incentivando sua participação nas 
mais diversas atividades evangeliza-
doras de nossa missão. Por fim, apre-
cie nas páginas finais o “Aconteceu na 
Paróquia”, 03 páginas com fotos de 
momentos do mês de abril em juntos 
professamos a nossa fé. Esperamos 

que goste.
Receba o nosso fraternal abraço!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário
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FIQUE POR DENTRO

INICIATIVA DA PUC MINAS ORIENTA GRATUITA-
MENTE POPULAÇÃO CARENTE SOBRE QUESTÕES 

JURÍDICAS

CATEQUESE E LITURGIA SÃO DUAS FACES DO 
MESMO MISTÉRIO. 

CATEQUESE

(31) 3333-8553 e (31) 98311-9593 (WhastApp).
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CATEQUESE...CONTINUAÇÃO...

  
 Que elas possam se perceber como lugar da presença de Deus. Paulo Apóstolo já nos chamava atenção: 

“Não sabeis que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós?” (1Cor 3,16).  
Desde o início da Igreja, liturgia e catequese estão unidas entre si na Iniciação Cristã. A catequese procura atin-
gir a pessoa toda, em todas as suas faculdades, ajudando-a na interação fé e vida através dos ensinamentos de 

Jesus. Ele que é a plena revelação do Pai, é também o verdadeiro sacerdote, que na comunidade de fé, na sagrada 
Liturgia, oferece a Deus o sacrifício de sua própria vida. É o mistério Pascal celebrado.  

Para o Vaticano II a liturgia é como celebração memorial do mistério pascal, na perspectiva da História da 
Salvação: “Na liturgia Deus fala ao seu povo, Cristo anuncia o Evangelho e o povo responde a Deus” (SC 33). 
A catequese litúrgica leva a uma maior experiência do mistério cristão. Ela ajuda as pessoas a ser presença do 

Reino no mundo: na sociedade, na família, na escola, no trabalho, na política, no lazer, anuncia o modo de viver 
do jeito que Jesus ensinou. É uma catequese inspirada pela experiência de Deus na caminhada da comunidade.  

Nas etapas posteriores ao Vaticano II, percebe-se como o uso plural das linguagens catequéticas muito tem 
melhorado e nos ajudado, por meio dos ritos e dos símbolos, a expressarem a experiência da fé e a interiorizar a 

tradição eclesial.  
A catequese inspira-se na pedagogia de Jesus: o acolhimento, o anuncio do Reino de Deus, como a Boa Noticia 
da verdade, liberdade, do amor, da justiça, da paz, alegria, perdão, que dá sentido à vida (cf. Lc 4,17-22; 17,20-

21); promove a vivência da fé, da esperança e da caridade, a conversão, a firmeza diante das tentações, das crises, 
buscando a força na oração. Um Reino do jeito que Deus gostaria que existisse em nosso mundo.  

Hoje, muitas pessoas cristãs já percebem que o caminho que deve percorrer todo batizado abrange simultanea-
mente a profissão de fé, a celebração do mistério, a prática da vida cristã e a oração. Estas são as dimensões fun-
damentais da vida cristã. A catequese deve tê-las em conta em suas tarefas, articulando-as com outros elementos 
que integram a missão da Igreja. O caminho da fé terá sua identificação com o evento Jesus Cristo, por obra do 
Espírito Santo, na liturgia, quando a Palavra da salvação se faz sinal eficaz, e quando o sacramento nutre a fé e 

impulsa para a missão e o testemunho.  
A prática autêntica dos sacramentos tem aspecto catequético. A catequese é elemento fundamental da Iniciação 

Cristã e está estreitamente vinculada aos sacramentos da iniciação. Como processo da educação da fé, a cate-
quese inicia a todos na plenitude da vida cristã. Além disso, a catequese está intrinsecamente unida a toda ação 
litúrgica sacramental, porque é nos sacramentos e, sobretudo na Eucaristia, que Jesus Cristo atua em plenitude 

para a transformação dos homens. (Doc. de IC 20). 

Neuza Silveira de Souza
Comissão Bíblico-Catequética do Leste 2
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MARIA, MODELO DE EDUCADORA NA SABEDORIA E NO AMOR!

PERÍODO: 21 A 24/MAIO/2022

MARIA, MÃE EDUCADORA, FIEL À PALAVRA DE DEUS.
 17h: Terço de Nossa Senhora Auxiliadora 

 18h: Celebração da Palavra 
 Barraquinhas

MARIA MÃE EDUCADORA, SINAL DE VIDA E SABEDORIA.
 06h45: Terço de Nossa Senhora Auxiliadora 

 07h: Celebração Eucarística

MARIA, MÃE EDUCADORA SABEDORIA DOS PEQUENOS E 
POBRES. 

 19h: Palestra
20h: Terço de Nossa Senhora Auxiliadora

19h: Missa Solene

https://www.missaosalesiana.org.br/video-resgata-musica-tradicional-em-honra-a-nossa-
senhora-auxiliadora/

FESTA DE NOSSA SRA. AUXILIADORA - PROGRAMAÇÃO

SÁBADO, 21 MAIO - 1º DIA DO TRÍDUO

DOMINGO, 22 MAIO - 2º DIA DO TRÍDUO

SEGUNDA, 23 MAIO - 3º DIA DO TRÍDUO

TERÇA, 24 MAIO - 3º DIA DO TRÍDUO
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                                                            ACONTECEU NA PARÓQUIA - ABRIL/22

SEMANA DAS DORES DE NOSSA SENHORA

SEMANA SANTA
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - ABRIL/22 - CONTINUAÇÃO...

SEMANA SANTA
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - ABRIL/22 - CONTINUAÇÃO...

OBRAS DE REFORMA COMUNIDADE NOSSA SRA. 
AUXILIADORA

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

ITENS RECEBIDOS COMO GESTO CONCRETO NA 
QUARESMA PARA DOAÇÃO
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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, 07h.

DIA HORA

08h, 10hDomingo

ACOMPANHE-NOS POR NOSSAS REDES SOCIAIS 

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


