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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: “Por todos os que vivem em provação, 

sobretudo os pobres, os  prófugos es marginalizados, para que 

encontrem acolhimento e conforto nas nossas comunidades’.”,  

nós Vos pedimos... 
          *América/Brasil/SP/Jundiaí: Gabriel (nome fictício) 

desde criança ia ao campinho de futebol da igreja para jogar 
bola e jogava caprichado. Conta: “ Eles me convidavam para ir 

à missa, mas eu não ia.” Cresceu  e já jovem adulto, um dos 

amigos do time convidou-o a trabalhar na fábrica do pai. “Ele 

me convidou, eu fui. Trabalhei um tempo lá, mas amigos da 
rua, da boca, me convidaram, eu fui. Acabei na prisão por 

uma coisinha de nada. Foi lá que um dia, desesperado eu 

gritei: “Jesus , eu não aguento mais! Me tira daqui! Te dou 
até 2ª feira!” Aconteceu algo e 2ª feira ele não estava mais 

nessa tal prisão. Ele me contou isso na porta da igreja; ele  

tinha o rosto e os olhos brilhantes de alegria. O resto,  não 

fiquei sabendo. Ele estava na fila de jovens que iam receber o 
batismo de adultos e a fila começou a andar. Soube que voltou 

a trabalhar na fábrica. 

 

                             2.  SACRIFÍCIO 
 “Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com 

agrado.”  (Fil 4, 18) 
*América/Brasil/São Paulo – Frei Matheus (34) é de Campo 

Limpo. O diácono Ângelo, de OCM, nos relata: “Apaixonado 

pela missão, como ele só! A gente conversava na sacristia, 

sobre África e OCM. Empolgado com Missão, não sossegou 
enquanto não  foi enviado para Camarões, por 2 anos”. 

Vendo pobreza, falta d´agua, escola, caderno juntou-se a 

outrose buscou auxílio em SP. Apoiou atividades com 
crianças, jovens, adultos. Dedicou-se a retiros, direção 

espiritual, atendimento das Irmãs, formação de noviços. Um 

rojão de homem, mas o corpo sacrificado 
sente. Nas férias anuais, no Brasil, teve 

que ir para hospital. Era  malária. O 

jovem sacerdote, faleceu 23/11/16. Deu 

Sua Vida: suave perfume com agrado. 
    Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício 

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 de Deus” ( 2 Cor4,6) 

África/Sudão do Sul/Nyal: Na missão de Nyal, Sudão do 

Sul, em 21/12/2016, um helicóptero da ONU aterrisou 
trazendo pe Raimundo para celebrar o Natal com os 

deslocados da guerra civil. Milhares de pessoas não podem  

celebrar o Natal, fogem dos conflitos e buscam Bases de  

Proteçã
o da 

ONU. Pe. Raimundo já celebrou Natal em várias missões nos 

últimos 5 anos,  bem no meio do contexto de guerra. São 

celebrações cheias de esperança e de profundo anseio de paz. 
Jovens marcham até várias comunidades com bandeiras, 

tambores, cantos, profunda Fé e vital Esperança. As 

celebrações duraram 2 semanas: 700 crianças batizadas, 
dezenas de jovens fizeram a 1ª Eucaristia o Crisma, com a 

convicção Seguir Cristo. Padre Raimundo recebe nosso 

presente. 

Para que os católicos do nosso bairro participem mais da 

missão universal nós vos pedimos... 

 

  4. EMPENHO PESSOAL 
“Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos” ( 

Mc 19, 44) 

          * Eu sou pe. Gutemberg, nascido em Alagoas. Fui 
convidado por Dom Luiz Lisboa  a vir fazer missão em Pemba 

. Sempre foi meu sonho. Aí onde eu vivia não me sentia 

realizado como estou aqui, servindo 

ao Senhor em terras distantes. 
Conheci OCM, senti- me acolhido, 

“em casa”e queria usar o Presente 

que recebi, para ter  máquina de 
moer milho e o terreno não está 

regularizado então montei curral 

para criação de porcos. Hoje temos 
18, uma vai parir semana que vem. Vendemos alguns, outros 

éservem para nós como  alimento. Quero do fundo do meu 

coração agradecer aos benfeitores que colaboram nessa Obra 

para nos ajudar aqui na Missão que nos foi confiada, Deus os 
abençoe, fiquem com os anjos da Missão”-  

Para que os católicos do nosso bairro participem mais da 

missão universal  nós Vos pedimos... 

     

 5.  AJUDA 

           “Quem possuir bens deste mundo e vir seu irmão sofrer 
...(não feche o coração)”( I Cor 16, 1-2) 

     *América/Brasil/RJ: Dona Celina mora no RJ, em 

Japeri,100 mil habitantes. Leva vida simples, com muitas 

dificuldades, mas tem facilidade em partilhar com os que 
precisam. Ajudou o pe.Anthony, pároco da igreja N.S.do 

Bonfim; há 16 comunidades rurais Ele ia a pé. Quando visitou 

Celina, viu grudado na parede certificado de Benfeitora da 
Ajuda à Igreja que Sofre (AIS), Celina explicou. A partir 

dessa conversa o sacerdote pediu socorro à AIS  que ajudou na 

compra de um carro. Hoje leva eucaristia a Celina e marido, 

que já idosos não conseguem ir à igreja. E vai de carro. 

 “Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas quais 

concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos conhecem 

.  Amém”  
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NOTÍCIAS DA OBRA 
Bem vindos a 2017, queridos Cenáculos! É tempo de crescimento e nascimento, com muita alegria após o parto. Sobre 

janeiro, é férias, não fazemos boletim, o escritório fecha, Pe. José pede “o repouso no 7º dia” para nós e para vocês. 

A profusão de cartas nos alegra. Desculpem-nos por não publicarmos todas e por resumir.  

De Belo Horizonte–Cara Coordenadora de Belo Horizonte, D. Aparecida: é inestimável Sua ajuda e  a seriedade de 
seu Cenáculo: no comecinho de dezembro recebemos a oferta do ano: 12 mil reais completados com carinho. 

Transmita a cada um nosso apreço, gratidão e Bênçãos. Quanto trabalho e disciplina foram requeridos!-Aparecida. 

De Belo Horizonte – “Muitas bênçãos para sermos mais  perseverantes. Parabéns pelo trabalho do Senhor” -Maria 

da Conceição –  O “Parabéns” é  a Vocês que perseveraram até agora! 

De Brasília – “Esse ano não pude ...como eu queria ...Confio no Senhor.Jesus que me dá forças...”– Alzira –   A 

batalha é santificante: “Legião fechada,  participação em muitas pastorais,  “não”s,  , morar longe, filho doente, 

netinha e escola...” tudo é batalha e  mesmo assim a senhora nos envia oração e recursos! Glória de Deus! 
De SP – “Estamos encaminhando comprovantes de fevereiro a agosto, no total de R$1260,00...mesmo quando um 

membro não pode estar presente ele faz questão de mandar sua contribuição. Isso nos alegra” – Genésio – Membro 

ausente enviar contribuição e a presença de Vó Idalina 92 anos nos alegra muito também! É além da expectativa! 
De SP – paróquia N.S.Auxiliadora – “...Que Jesus Ressuscitado abençoe a todos e faça sempre frutificar Vossa 

Missão...” -pe. José Pedro Batista, Edmilson e Eliana – Continuemos juntos e próximos, Amém! 

Jundiaí/SP – “Continuo firme no propósito de fazer o terço e enviar a arrecadação ...Com certeza quem se 
compromete faz a diferença, como o Senhor é o exemplo. Seguem os últimos depósitos” - Mara. Agradecemos 

enternecidos pela constância e organização! 

 De Jundiaí/SP – “...O nosso grupo  é pequeno e ficou menor ainda:4 pessoas, mas fazemos com amor, rezamos por 

todos os missionários. ..A Dolores fez um lindo conjunto de calcas de tecido e rifamos para arrecadar um pouco 
mais...” –Theresinha.  Grupo pequeno mas modelo,  parabéns pela iniciativa ( tomara seja copiada). Além de orar  

por missionários, estique a oração para aterrissar no coração do POVO que nosso missionário  ajuda, ok?  

De Barueri/SP – “Encaminhamos os recibos totalizandoR$1.606,00. Desde 2012 nos reunimos na casa de meu irmão 
Gabriel para rezar o terço com reflexões. Continuamos firmes mas tivemos grande tristeza: a morte de meu irmão 

Gabriel aos 82 anos. Peço bênção para osso grupo e uma oração par a alma do Gabriel” – Ivany . Senhora, todos os 

dias rezaremos por seu irmão Gabriel, pela senhora, pelo grupo. Obrigados. 
De Osasco/SP- “O nosso abraço! Encaminhamos nossa pequena contribuição, Maria Inês e eu. Continuamos com 

nosso terço mensal, apenas com nós 2. – Romélia – “ ... EU estou no meio deles” Nossa Senhora, onde está nossa 3ª 

pessoa? 

De Rubiácea/SP – “Começamos este mês a rezar por aqueles que ainda não conhecem a Jesus. Vamos rezar também 
pelos missionários para que eles tenham forças para levar esse trabalho adiante. Nosso grupo chama-se Maria Passa 

Na Frente.É pequeno porém perseverante ...que Deus nos abençoe!”  - Iraci - Conte com nossas bênçãos também na 

missa das 7 da manhã, todos os dias. Bem vindos! 
De Jacarei/SP – “ O Homem que teme o Senhor ...” –Bernadete – Continuemos com essa alegria! 

De ......?.... – “Sob o comando, a inspiração do “garimpeiro” pe  José que todos os meses nos brinda com exemplos 

edificantes, boas obras, etc ... nossas orações pelo êxito da Obra e a nossa contribuição. (assinatura?)”.  

De Londrina/PR –Somos muito agradecidas pela delicadeza em ajudar nossas irmãs brasileiras..Ir Mariza 

              

 

 MISSÃO TRADICIONAL HOJE        pe Gutemberg (forno)   
Missão mais extrema, no meu 
entendimento, é a que vai além de 

várias fronteiras. Fronteira espiritual, 

indo aos que não conhecem Jesus;  ou então conhecem 
mas não querem saber dele; ou não têm consciência mas 

estão esperando por Cristo. Fronteira cultural pois busca 

em outras culturas a semente do verbo, e nela dialoga em 
proximidade. Fronteira territorial geográfica, 

trabalhando fora de seu país. E tantas outras fronteiras, 

limites, muros geradores de ausência a Cristo.  O 

Missionário OUSA. No século passado o missionário saía 
de seu lugares culturais, territoriais, ia longe, longe e 

levava em saco plástico sua túnica, pequeno vidrinho com 

rolha e vinho e uma caixinha com partículas a consagrar. 
Andava quilômetros em meio à mata, passava debaixo de 

árvores caídas, no meio de águas rasas, etc  e lá na 

comunidade celebrava. Ensinava o 
povo a fazer oca, casa, capela e fazia 

junto. Fazia o que era necessário à 

fome do espírito e a do corpo, e O 
Testemunho/vida evangelizou. 

Hoje  Frei Matheus, em Camarões, e padre Gutemberg, 

em Moçambique fazem o mesmo, como vemos nas 
notícias deste boletim. Pe Gutemberg fez até forno para 

pão. – é a Missão Tradicional necessária hoje. O povo 

ainda precisa. Os pobres dos 5 continentes ainda precisam 

da Missão Tradicional mas  muitos confundem a 
Tradicional com “escravidão do antigo colonialismo” ou 

com “proselitismo” . Frei Matheus, pe. Gutemberg 

OUSAM.  Rezemos por eles lá e acolá. E rezemos cá pela 
Missão Tradicional: espiritual, cultural, territorial ao 

mesmo tempo. Tudo junto.     MariaBeatriz



 

 

 

 


