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1. ORAÇÃO E CONVERSÃO 

Pede-me e te darei como herança as nações.  (Sl 2)  

   * Terço pelos 5 continentes...   

   * Intenção do mês: “Para que a Jornada Missionária 
Mundial renove em todas as comunidades cristãs a 

alegria e a responsabilidade de anunciar o Evangelho”, 

nós Vos pedimos... 

   * Ásia/Afeganistão>Áustria: O refugiado estava 

usando óculos escuros quando foi entrevistado: “Pode 

me chamar de Christoph. É o meu nome 

cristão”.Christoph é afegão. Não quis revelar seu nome 
por medo de represálias contra a sua família no 

Afeganistão.Vive na Áustria desde 2012. Abraçou a fé 

católica e no final do ano vai ser batizado na igreja de 
Viena. “Esta poderia ser a minha sentença de morte. 

Um amigo me trouxe do Paquistão. No Afeganistão 

existe liberdade religiosa desde 2004, mas só no papel. 
Qualquer um que se converte é um homem morto” diz 

com cruz no pescoço e bíblia nas mãos.Ele escolheu a 

Vida que ninguém pode lhe arrancar. Aumentam as 

conversões entre os refugiados na Áustria: 33% em 
relação a 2015. Só em 2016 foram admitidos ao batismo 

83 adultos. 
2.  SACRIFÍCIO 

Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita 

com agrado  (Fil 4,18) 

*Europa/Lituânia/Kaunas – Hoje ele é arcebispo de 
Kaunas, mas em 1983 era só padre Sigitas, jesuíta, na 

Rússia. Ao ser preso, junto com outros irmãos, deu seus 

documentos ao agente , que disse: “Uau! Você é Sigitas, 

do Comitê para a Defesa dos Crentes, que faz 
propaganda anti-soviética contra o Estado!” O problema 

não era o Comitê, mas a revista que ele publicava e 

enviava ao exterior  informando realidades da luta do 
comunismo contra o cristianismo. Então sofreu,dia a dia, 

6 meses de interrogatórios, luzes, dores, etc. Suportou 

injustiças como um goleiro que agarra e não deixa vazar: 

“Deus deu-me forças, não traí ninguém”. Conseguiu 
comprar um pedaço de pão; conseguiu receber da 

família uva passa seca que espremeu e deu vinho. Na 

cela, deitado, celebrava missa: “Deus me confortava e 
consolava. Experimentei alegria maior que a que tinha 

provado a 1ª vez que rezei missa. Minha cama tornou-se 

altar.” 

  *Ó Pai do céu, ofereço o meu sofrimento junto com 

Jesus pela salvação do mundo. Amém  

 
3. TESTEMUNHO  DAS OBRAS 

Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações para que 

irradiássemos o esplendor (2Cor 4,6) 
* Ásia/Líbano/Beirute: Cem crianças muçulmanas com  

debilidades físicas e mentais foram abandonadas “a si  

mesmas”, sem comida, sem água. Os assistentes 

fugiram, por medo das bombas de Israel sobre Beirute. 

Madre Teresa desembarca lá em 13/8/1982: “Sinto que a 
Igreja deve estar presente: é um dever; temos que pegar 

as crianças”, disse a um diplomata americano; e ouviu: 

“Impossível chegar lá. Só com um cessar-fogo”. E ela: 
“Ah! Mas isso eu já pedi para Nossa Senhora! Pedi para 

amanhã cedo”. –“Não acha melhor um pouquinho mais 

de tempo?” “De jeito nenhum!! E o cessar-fogo 

aconteceu. Ela chegou lá. Pegou cada criança, e a 
criança reflorescia, revivia. E 8 dias depois o cessar-fogo 

definitivo aconteceu.   

*Para que os católicos do nosso bairro participem mais 

da missão universal nós Vos pedimos... 

 

      4. EMPENHO PESSOAL 
Quem quiser ser o1º deverá ser escravo de todos (Mc10) 

*África/Angola/Luanda: - “Prezados  amigos Obra 

dos Cenáculos Missionários, com muita alegria quero 

comunicar que recebi o presente que vocês me 
enviaram, muito agradeço pela Vossa generosidade. 

Fico feliz com a colaboração de vocês pois são 

estímulos e força para mim aqui em terras estrangeiras. 
Nosso trabalho junto ao povo é de conscientização para 

o perdão e reconciliação: ajudá-los a cicatrizarem as 

feridas para que a paz seja definitiva. Há muito 
sofrimento, trauma, resultados da guerra. Os jovens 

experimentam paz, mas aparente; pois há  muito crime e 

roubo: já era de se esperar. Ir. Ana 

 *Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos nós 

vos pedimos... 

                   5.  AJUDA 

Quem possuir bens deste mundo e vir seu irmão 

sofrer... (não feche o coração) (1 João 3,17)    

 *América/Estados Unidos: Em vídeo americano, 

aparece uma professora, rodeada de seus alunos, 

emocionada ao receber homenagem deles. A partir 

de um dos ensinamentos dela, os alunos decidiram 

por unanimidade fazer algo especial. “Ela se 

empenha muito e não é nem um pouco egoísta e nós 

queríamos ter essa postura também”.   E deram-lhe 

todo o dinheiro arrecadado para formatura. Porque 

ela lutava contra um câncer agressivo e eles 

queriam bancar o tratamento para ela ficar saudável 

de novo. Solidariedade é valor cristão.  

*Coleta- se possível cantada –  Recebei. ó Deus, 

as ofertas de vossos servos pelas quais concedeis a 

salvação, mesmo àqueles que não Vos conhecem. 

Amém. 



 

NOTÍCIAS  DAS  OBRA   

 Queremos falar mais do Encontro Estadual do Comire, em Jales, do qual já se falou algo no boletim anterior.  

Lá, em Jales, estávamos presentes toda a Cúpula de OCM: Presidente, Vice, Secretária, e  4 Conselheiros. 

Havia quase 200 pessoas; o ambiente foi agradável; e na convivência com outras Dioceses OCM também amadureceu.  
Foi-nos dado espaço; e na noite do sábado fizemos Cenáculo  com Terço e coleta, à que todos os congressistas 

participaram, com amor. A coleta (quase R$ 1.000,00) foi dada ao projeto UNIVIDA, da Universidade no meio dos 

Índios de Mato Grosso. Uma aluna da mesma Universidade deu testemunho sobre sua conversão e batismo no ano 

passado, levando a plateia a vibrar. Bonito!  
 Todavia, quanto a levar às suas paróquias gestos de ‘orações e recursos’, como é nosso cenáculo, não houve 

muitas adesões. De maneira que a caminhada  missionária para chegar às paróquias ainda é longa. 

Voltando do Encontro, demos avisos de cenáculos na Catedral de Araçatuba, e na Paróquia de S. João Batista. E já 
vêm vindo os novos cenáculos: Bem-vindos! 

 No dia 9 setembro, Maria Beatriz e pe. José  foram a um Colégio para ajudar os alunos a amarem as crianças 

sofridas de outros Continentes. Apresentamos algumas fotos e falamos um pouco.  Os alunos ficaram impressionados, 
até algum chorar. Mas, ‘o evento que eles deveriam realizar em outubro, mês das missões, em prol das crianças sofridas, 

disse a Diretora, será difícil realiza-lo; talvez no final de outubro’. Ali também estamos lidando com a indiferença da 

sociedade diante da missão ad gentes. Precisamos rezar mais ’ para que as pessoas de nosso bairro participem mais da 

missão universal’. 

       Sábado 29 de outubro, às 14h em Aparecida: 9º Cenáculo Missionário Nacional! 

                                                             

   Nós estaremos lá, com certeza. 
                                                               Vocês estão sendo esperados! 

       Os Jovens foram a Cracovia, longe e caro! Nós faltaremos em Aparecida? ‘De jeito nenhum!’ diria Madre Teresa. 

 
Na Sede todo fim de semana há Encontros: 

Domingo passado estiveram aqui os jovens;  

neste domingo são as Ir. Xaverianas (algumas deixaram escritas experiências de sua missão para servir aos Cenáculos); 

domingo próximo a assembleia da IAM; 
E todos trabalhando pelas missões! Que lindo! 

 

Vocês que mandaram cartinhas...  Vocês que mandaram emails,... sejam abençoados pelo Senhor! 
Neste momento, eu velho pe. José, estou ‘tapando buraco’ de Maria Beatriz, a qual está em Brasília, no Conselho 

Missionário Nacional (Comina). Logo que voltar, ela responderá direitinho, e publicará com gratidão. 

 

*Percebi que algum email ficou sem resposta. Perdoem-me! Tivemos problemas com nossas máquinas, e também com a 
agência bancária. Mas, tudo está se normalizando. Quem mandou email, e não teve resposta (talvez meu computador 

tenha perdido, já aconteceu), por favor, mande de novo.  Obrigado. 

            E quem ainda não mandou para nós seu email, faça esta gentileza: comunique-nos seu email! 
Uma carinhosa saudação a todos os participantes dos cenáculos! 

 

                                         

                                       

 

 

NOSSO  JEITO -                                                         Paróquias (2) 

 

No boletim anterior pedimos que conversassem com o 

Pároco sobre a cooperação missionária, para que  os 
Cenáculos tenham espaço no Conselho Pastoral Paroquial. 

E que nos mantivessem informados. De fato, é a nova 

fronteira de OCM: precisamos ganhar um espaço na 
paróquia.  Voltamos a pedir: Conversem com o Pároco, 

sobre Cooperação missionária. É dever das paróquias 

produzir ‘Cooperação ‘ missionária. OCM oferece uma 

maneira simples, eficaz, continuada, não pesada à  
paróquia, só feita de voluntários. Favor não confundir com 

o Apostolado da Oração. Dele o Papa Bento 15 (não Bento 

16) em 1919  disse: “Pois que exatamente a tal fim foi 

criado o “Apostolado da Oração”  Nós o recomendamos a 

todos os fieis, fazendo votos por que todos queiram 
participar  nas santas fadigas apostólicas”. Mas no Brasil, 

ninguém sabe que o A.O. deve produzir cooperação 

missionária além fronteiras. 
A  CNBB colocou um  e  no meio da cooperação: ‘Orações 

e recursos’. Não somente orações; não somente recursos; 

mas orações e recursos. Não separar, não reduzir: isso é 

OCM.  
Vocês procurem que a Paróquia abra vaga a um de Vocês 

no Conselho Pastoral Paroquial. O resto virà. 

  pe. José 
 

 


