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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

Outubro - mês das missõesOutubro - mês das missões

Tema: Jesus Cristo é missãoTema: Jesus Cristo é missão
Lema: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)Lema: “Não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20)

  As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a responsabilidade de organizar a Campanha Missionária, As Pontifícias Obras Missionárias (POM) têm a responsabilidade de organizar a Campanha Missionária, 
realizada sempre no mês de outubro desde 1972. Colaboram nesta ação a Conferência Nacional dos Bispos do realizada sempre no mês de outubro desde 1972. Colaboram nesta ação a Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), por meio da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, e outros Brasil (CNBB), por meio da Comissão Episcopal para a Ação Missionária e Cooperação Intereclesial, e outros 
organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA).organismos que compõem o Conselho Missionário Nacional (COMINA).
 “Jesus Cristo é missão” foi o tema escolhido para o mês missionário, cuja inspiração bíblica é “Não pode- “Jesus Cristo é missão” foi o tema escolhido para o mês missionário, cuja inspiração bíblica é “Não pode-
mos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). O novo contexto da pandemia que se estende de forma mos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos” (At 4,20). O novo contexto da pandemia que se estende de forma 
prolongada, evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. prolongada, evidenciou e ampliou o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças de que tantos já padeciam. 
Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana. Desmascarou nossas falsas seguranças e desnudou nossa fragilidade humana. 
 Motivados pela Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, a Campanha Missionária de 2021  Motivados pela Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Missões, a Campanha Missionária de 2021 
destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança: “Neste tempo de pandemia, destaca o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança: “Neste tempo de pandemia, 
perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, perante a tentação de mascarar e justificar a indiferença e a apatia em nome de um distanciamento social saudável, 
a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendá-a missão de compaixão é urgentemente necessária por sua capacidade de fazer desse distanciamento recomendá-
vel uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção.” (Papa Francisco)...CONTINUA...vel uma oportunidade de encontro, cuidado e promoção.” (Papa Francisco)...CONTINUA...

E no mês das missões o nosso Jornal está assim:E no mês das missões o nosso Jornal está assim:

• • Campanha Missionária 2021 - Matéria de CapaCampanha Missionária 2021 - Matéria de Capa
• • Festa de Nossa Sra. Aparecida - Programação Completa  Festa de Nossa Sra. Aparecida - Programação Completa  

• • Espaço Crianças - Nossa Seção Operário KidsEspaço Crianças - Nossa Seção Operário Kids
• • Aconteceu na Paróquia - mês setembro/21Aconteceu na Paróquia - mês setembro/21

MATÉRIA DE CAPA - CAMPANHA MISSIONÁRIA 2021
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Prezado leitor(a),

 Com a mesma alegria de 
sempre, a nossa Paróquia disponi-
biliza mais um Informativo mensal 
para você. A cada vez que finaliza-
mos uma edição, temos o sentimen-
to de dever cumprido com a nossa 
Comunidade no sentido de estar 
oferecendo o melhor possível de nos-
so alcance. Mas, nossa opinião ou 
sentimento não se concretizam sem 
a sua participação e leitura. Espe-
ramos que todos estes registros que 
disponibilizamos aqui, sirvam para 
complementar de maneira efetiva a 
maravilhosa história de nossa Paró-
quia que em 2021 completou o seu 
53º ano de evangelização e da qual 
você faz parte. E nesse mês de outu-
bro, mês das missões, você encontra-
rá nas páginas da Seção Espiritua-
lidade a programação completa da 
festa em honra a Nossa Sra. Apareci-
da, padroeira do Brasil. Poderemos, 
alegremente e sem esquecimento dos 
cuidados necessários, festejarmos 
presencialmente por meio de Cele-
brações Eucarísticas, rezas do Terço 
e muita oração. No período de 03 
a 12 outubro estaremos dedicados 
a Ela, pedindo sua poderosa inter-
cessão, agradecendo pelas graças re-
cebidas e fortalecendo a nossa fé. E 
queremos que você participe conos-
co. 
 
Uma ótima leitura e até novembro!!!

Gilvan Gonçalves
PASCOM Cristo Operário

CONTINUAÇÃO MATÉRIA DE CAPA...
 Os missionários e missionárias da compaixão e da esperança são 
pessoas anônimas que estão na linha de frente neste contexto de pan-
demia: profissionais da saúde, famílias enlutadas com testemunho de 
esperança, populações em situação de rua e abandono, migrantes indí-
genas, educadores, o mundo do trabalho, a solidariedade universal além 
fronteira e a campanha “Amazônia precisa de você”, realizada no pri-
meiro semestre de 2020.
 Como gesto concreto, em todas as Igrejas do mundo, realiza-se 
nos dias 23 e 24 de outubro a coleta missionária, destinada de forma 
integral para a missão da compaixão. Oitenta por cento dos recursos são 
enviados à Congregação para Evangelização dos Povos que faz circu-
lar um fundo universal de solidariedade, mantendo 1.050 dioceses nas 
periferias mais necessitadas do mundo. Os vinte por cento restantes fi-
cam no Brasil e mantém os trabalhos das Pontifícias Obras Missionárias, 
compondo uma rede mundial de oração e caridade a serviço do Papa e 
da Missão da Igreja.

https://www.pom.org.br/campanha-missionaria-2021/ 

ESPIRITUALIDADE

Programação 2021Programação 2021
Festa em Honra da Excelsa Padroeira do Bra-Festa em Honra da Excelsa Padroeira do Bra-

sil Nossa Sra. Aparecidasil Nossa Sra. Aparecida

A programação será vicenciada de 03 a 12 de outubroA programação será vicenciada de 03 a 12 de outubro
TEMATEMA: : Permaneçamos firmes da fé (II Tm 3,14)Permaneçamos firmes da fé (II Tm 3,14)

A exemplo de Maria sigamos firmes junto a Cristo JesusA exemplo de Maria sigamos firmes junto a Cristo Jesus

Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs,Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs,
 A fé é um encontro entre dom e resposta, o primeiro refere-se ao  A fé é um encontro entre dom e resposta, o primeiro refere-se ao 
movimento de Deus a nós, o segundo ao movimento nosso a Deus. Este movimento de Deus a nós, o segundo ao movimento nosso a Deus. Este 
encontro deve ser vivido e mantido ao longo de toda a nossa existên-encontro deve ser vivido e mantido ao longo de toda a nossa existên-
cia, pois ele clarifica os rumos que damos à vida. Por isso, o convite que cia, pois ele clarifica os rumos que damos à vida. Por isso, o convite que 
São Paulo fazia às comunidades cristãs e que percorrerá nossa novena de São Paulo fazia às comunidades cristãs e que percorrerá nossa novena de 
Nossa Senhora Aparecida deste ano é um chamado à força que encon-Nossa Senhora Aparecida deste ano é um chamado à força que encon-
tramos dentre nós e dentro de nossa comunidade viva: “Permaneçamos tramos dentre nós e dentro de nossa comunidade viva: “Permaneçamos 
firmes na Fé” (II Tm 3, 14).firmes na Fé” (II Tm 3, 14).
 Como é bem sabido, o mundo ainda vivencia a grande luta sa- Como é bem sabido, o mundo ainda vivencia a grande luta sa-
nitária contra a Covid-19 que ainda tem levado muitas e muitos de nós, nitária contra a Covid-19 que ainda tem levado muitas e muitos de nós, 
desesperançando e entristecendo muitas famílias. Muitas pessoas não desesperançando e entristecendo muitas famílias. Muitas pessoas não 
conseguiram sequer se despedir de seus entes queridos, tantas e tantos conseguiram sequer se despedir de seus entes queridos, tantas e tantos 
que se foram não tiveram a oportunidade de serem vacinados. Tempos que se foram não tiveram a oportunidade de serem vacinados. Tempos 
áridos que assolam muitos corações.áridos que assolam muitos corações.

Continua na página seguinte...Continua na página seguinte...
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 Em Maria, mulher da Fé, reconhecemos um grande exemplo de firmeza e resiliência em meio às dificul-
dades de seu tempo. Ela, que passou por diversos sofrimentos, nos ensina o quão significativo é não perdermos 
o olhar em Cristo Jesus que nos sustenta e nos guia. Portanto, atentos ao chamado de Jesus, que seja despertado 
em nós o ânimo para seguirmos em frente e professarmos como comunidade viva o tesouro da nossa fé como 
discípulos e discípulas no coração do mundo.

Joacir Antunes

“[...] Você partiu para ver outras paisagens...”
A Novena se dará dentro da celebração

Abertura com as Celebrações – Missa 
EM MEMÓRIA DAQUELES QUE PARTIRAM 

 Nesta pandemia nossa comunidade paroquial teve muitas perdas, dentre elas, aquelas devido ao Corona- Nesta pandemia nossa comunidade paroquial teve muitas perdas, dentre elas, aquelas devido ao Corona-
vírus. A Paróquia não pôde reunir-se para rezar junto às famílias enlutadas e, em alguns casos, nem as próprias vírus. A Paróquia não pôde reunir-se para rezar junto às famílias enlutadas e, em alguns casos, nem as próprias 
famílias puderam se reunir para despedir de seus entes queridos.  famílias puderam se reunir para despedir de seus entes queridos.  
 Junto ao novenário de Nossa Senhora Aparecida rezaremos durante a Celebração Eucarística por todos e  Junto ao novenário de Nossa Senhora Aparecida rezaremos durante a Celebração Eucarística por todos e 
todas que partiram, encerrando assim o ciclo de vida entre nós. Mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, crian-todas que partiram, encerrando assim o ciclo de vida entre nós. Mulheres, homens, jovens, adultos, idosos, crian-
ças... conhecidos ou não. Assim, convidamos aos que estão nesta situação, que tragam uma foto do ente querido: ças... conhecidos ou não. Assim, convidamos aos que estão nesta situação, que tragam uma foto do ente querido: 
familiares, amigos, conhecidos... as quais serão colocadas no mural da saudade no momento das preces em forma familiares, amigos, conhecidos... as quais serão colocadas no mural da saudade no momento das preces em forma 
de oração silenciosa e entrega comunitária.de oração silenciosa e entrega comunitária.

 “[...]Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar...meu olhar! ”
A Novena se dará dentro da celebração

ADORAÇÃO AO SS. SACRAMENTO 

CONTINUAÇÃO...

Segundo dia - 04/outubro (Segunda-feira)Segundo dia - 04/outubro (Segunda-feira)
Sede Paroquial - 19h30Sede Paroquial - 19h30
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“Ensina teu povo a rezar Maria, Mãe de Jesus...”
A Novena se dará dentro da celebração

Momento Mariano e de Oração: Com Maria, que sempre meditava todas as coisas em seu co-
ração, nós também meditamos sobre os pontos mais importantes da vida de Jesus Cristo, nosso 
Senhor e Salvador.

Reza do Terço em Honra a Nossa Senhora Aparecida
Oração de Consagração a Nossa Senhora Aparecida

“[...] Filhinho tem que entender: Mama África vai e vem, mas não se afasta de você! ”
A Novena se dará dentro da celebração

Celebração Eucarística
A figura de São José (em referência ao ano que o Papa Francisco convocou). 

Com Maria e José, viver a Aliança em família, Igreja Doméstica.

“A sós nesse mundo incerto peço um anjo que me acompanhe. Em tudo eu via a voz de minha 
mãe. Em tudo eu vi a nós”

A Novena se dará dentro da celebração

Celebração Eucarística
A exemplo de Maria sigamos junto a Cristo Jesus. 

“[...] Pegar carona nesse seu calor divino. Transforma qualquer homem em menino”.
A Novena se dará dentro da celebração

Celebração Eucarística
Maria nos aponta o Cristo e nos convida a estarmos juntos a Ele

Terceiro dia - 05/outubro (Terça-feira)Terceiro dia - 05/outubro (Terça-feira)
Sede Paroquial - 19h30Sede Paroquial - 19h30

Quarto dia - 06/outubro (Quarta-feira)Quarto dia - 06/outubro (Quarta-feira)
Sede Paroquial - 19h30Sede Paroquial - 19h30

Quinto dia - 07/outubro (Quinta-feira)Quinto dia - 07/outubro (Quinta-feira)
Sede Paroquial - 19h30Sede Paroquial - 19h30

Sexto dia - 08/outubro (Sexta-feira)Sexto dia - 08/outubro (Sexta-feira)
Sede Paroquial - 19h30Sede Paroquial - 19h30
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“Ê mamãe, abraça eu mamãe, embala eu mamãe, cuida de mim! ”
A Novena se dará dentro da celebração

Celebrações Eucarísticas
Para  compreendermos, em toda a sua grandeza e dignidade, a natureza e missão dos cristãos lei-

gos, podemos dirigir o nosso olhar para Maria.

“[...]E da flor nasceu Maria. De Maria o Salvador, oiá meu Deus...”
A Novena se dará dentro da celebração

Celebrações Eucarísticas
A exemplo de Maria permaneçamos firmes na fé.

[...] Que palavras sejam gestos. Gestos sejam pensamentos da voz que move nossos corações”.
A Novena se dará dentro da celebração

Celebração Eucarística Penitencial
Com Maria, em família, revestir-se da palavra

“Viva Mãe de Deus e nossa...”

Missas Solenes
Festa em Honra da Excelsa Padroeira do Brasil Nossa Sra. Aparecida

Gesto Concreto:
 Envelope para contribuição para ajudar na reforma da Capela Nossa Senhora Auxiliadora.

Sugestão de R$ 2,00 (Dois Reais) ou o valor que puder.

Sétimo dia - 09/outubro (Sábado)Sétimo dia - 09/outubro (Sábado)
Sede Paroquial - 18hSede Paroquial - 18h

Comunidade Nossa Sra. do Perpétuo do Socorro - 18hComunidade Nossa Sra. do Perpétuo do Socorro - 18h

Oitavo dia - 10/outubro (Domingo)Oitavo dia - 10/outubro (Domingo)
Sede Paroquial - 08h, 10h, 18hSede Paroquial - 08h, 10h, 18h

Comunidade Nossa Sra. do Perpétuo do Socorro - 08h, 10hComunidade Nossa Sra. do Perpétuo do Socorro - 08h, 10h

Nono dia - 11/outubro (Segunda-feira)Nono dia - 11/outubro (Segunda-feira)
Sede Paroquial - 19h30Sede Paroquial - 19h30

Solenidade - 12/outubro (Terça-feira)Solenidade - 12/outubro (Terça-feira)
Sede Paroquial - 08h, 10h, 18hSede Paroquial - 08h, 10h, 18h
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OPERÁRIO KIDS - ESPAÇO PARA AS CRIANÇAS

AS CRIANÇAS ANIMAM, EM-
BELEZAM, DÃO VIGOR E SÃO PARTE VIVA 

DO CORPO DE CRISTO. DIA 12 DE OUTU-
BRO É DIA DE COMEMORAR O DIA DAS CRI-
ANÇAS. A DATA É CELEBRADA NO MESMO 
DIA EM QUE A IGREJA NO BRASIL FESTEJA 
NOSSA SENHORA APARECIDA, PADROEIRA 
DO BRASIL.
VOCÊS PEQUENOS E PEQUENAS, NÃO 
SÓ SÃO O FUTURO, MAS O PRESENTE 
DA IGREJA. POR ISSO, O CUIDADO E A 
FORMAÇÃO SÃO MUITO IMPORTANTES 
E VÃO MARCAR O TIPO DE PESSOA E 

CRISTÃOS QUE SERÃO AMANHÃ.

AJUDE A CRIANÇA A ENCONTRAR NOSSA SENHORA APARECIDA

Cada criança é especial para Deus. Deus se interessa pelo bem-estar das crianças.

COM CARINHO
TIA PAT 
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ACONTECEU NA PARÓQUIA - SETEMBRO/2021

VISITA DO NOSSO BISPO AUXILIAR DOM JÚLIO

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

tube e no Site de nossa Paróquia!!!

ENTREGA MARMITEX A MORADORES DE RUA
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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

Sem realização de missa 
por tempo 

indeterminado.

DIA HORA

08h, 10hDomingo

ACESSE NOSSO CANAL  DO YOUTUBE E CELEBRE CONOSCO AOS DOMINGOS, 10h.

SEDE PAROQUIAL

COMUNIDADE 
NOSSA 

SRA. AUILIADORA

COMUNIDADE 
NOSSA SRA. DO 

PERPÉTUO SOCORRO


