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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 os pastores da Igreja, com 

profundo amor ao seu rebanho, acompanhem o seu 

caminho e animem a sua esperança, nós Vos pedimos. 

* José Fadelle realizou seu grande sonho, ser batizado. O 

batismo aconteceu na Jordânia, país onde se refugiou ao 

fugir do Iraque. Nascido e crescido muçulmano, num 

sonho ouviu essas palavras, ‘o pão da vida.’ Ficou 
inquieto e lendo uma Bíblia emprestada por um amigo 

cristão ele encontrou Jesus no Evangelho de João: ‘Eu 

sou o pão da vida: aquele que vem a mim não terá fome, e 

aquele que crê em mim jamais terá sede.’  Converteu-se. 
Passou a frequentar a Igreja escondido da família. Ao ser 

descoberto sofreu perseguição, foi torturado, sofreu 

atentado contra sua vida e por fim, libertado, fugiu do 
país. Fadelle se deixou atrair para o cristianismo de modo 

simples, estava pronto para aceitar a verdade, ainda que 

isso o levasse a perder todos os confortos e privilégios de 
uma posição social elevada. Hoje ele vive na França com 

sua mulher também  convertida, e seus dois filhos. 

 

2.  SACRIFÍCIO 
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.        

(1Pd 4,13) 
   *Ativista, ex-policial, jornalista e católica Maria Tan, 47 

anos, luta por justiça, liberdade e pela democracia no 

Vietnã. Por essa luta foi presa e condenada; libertada após 
3 anos, aproveitou e fugiu para os Estados Unidos. Suas 

primeiras palavras em liberdade: "Na prisão comunista eu 

consegui manter minha fé. Eu orei. Deus me deu muitas 
bênçãos! Apesar de ter sido tratada com muita crueldade 

pelos policiais, nunca chorei. Tive meu coração partido 

de dor e tristeza, pelo suicídio de minha mãe como 

protesto pela sentença. Mesmo sabendo dos riscos eu vou 
continuar lutando pela democracia e direitos humanos no 

meu país. Devo agradecer a muitos que intercederam pela 

minha liberdade e também me apoiaram nesses 3 anos de 
reclusão.  

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

Jesus pela salvação do mundo. Amém  
 

3. TESTEMUNHO  DAS OBRAS 

Brilhe a vossa luz diante das pessoas para que vejam as 
vossas boas obras e louvem o vosso Pai que 

está nos céus.   (Mt 5,16) 

*Dr. Edric Baker, médico católico, leigo, 
morreu em 01 de setembro, aos 74 anos. Sua 

morte deixou um grande vazio em 

Bangladesh. Ele era conhecido e muito amado por seu 

serviço incansável em favor dos mais pobres. Foi o 
fundador do Projeto de Saúde Kaliakuri. Ali ele curava os 

pobres doentes gratuitamente, sem olhar credo nem raça. 

Era popular, respeitado nas comunidades muçulmana, 
hindu e budista, bem como entre os cristãos. Era o "doutor 

irmão"; conseguiu ganhar os corações das pessoas através 

de seu amor. Milhares de fiéis cristãos, muçulmanos e 
hindus estavam presentes na missa em honra do médico. 

Dom Paulo Kubi despediu-se dele com estas palavras: 

"Ele era um homem simples, mas teve um papel 

importante para o nosso país, para a nossa diocese. 
Vamos nos lembrar dele por muitos anos. É um exemplo 

para todos nós de como podemos levar a sério o cuidado 

das pessoas". Seu trabalho abnegado em 35 anos, foi 
reconhecido pelo governo do país, que em agosto de 2014 

lhe concedeu a cidadania.   

    *Para que os católicos do nosso bairro participem 

mais da missão universal nós Vos pedimos... 
 

4. EMPENHO PESSOAL 
Anunciar o evangelho não é para mim motivo de glória. É 

antes uma necessidade que se me impõe. (1Cor 9,16) 

*De Haiti, Irmã Rita Flinker, conta sobre seu 
trabalho: “Coordeno grupos de mulheres que 

fazem comida em cozinha comunitária 

vendendo por preço simbólico para que as 
pessoas tenham uma boa refeição pelo menos 

uma vez ao dia; e coordeno o grupo de jovens e 

adolescentes que aprendem música, dança e teatro. Esse 

dia é dia de alegria para eles! Agradeço de coração pelo 
gesto maravilhoso desta OCM, e pelo que fazem em favor 

dos missionários brasileiros distantes da pátria”. 

    *Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos 

nós vos pedimos... 

5.  AJUDA 

O Senhor Jesus disse: “Há mais felicidade em dar do que 
em receber”. (At.20,35) 

 "As crianças ajudam as crianças", esse Tema movimentou 

a Infância Missionária do Líbano para ajudar os 

refugiados vindos da Síria. Estas crianças, em 2013, 
ajudaram 15.000 crianças refugiadas com uma 

arrecadação de 15.800 dólares; a mesma Infância 

Missionária enviou outras ofertas também ao Sudão, ao 
Iraque e ao Madagascar. Pe. Paulo Karam Diretor da 

Infância Missionária explicou que ”a ajuda foi composta 

de vestuário, dinheiro e visitas às famílias de refugiados”.  

        *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  DA  OBRA 

*Da Sede-S.P: - No 18/10 OCM  participou do Encontro Estadual dos Jovens Missionários em Guarulhos. E no Domingo 

01 de novembro OCM estará na Diocese de Osasco realizando um Cenáculo Missionário para o Apostolado da Oração. 

Para glória de Deus, OCM começa a ser conhecida e ‘chamada’.    

  *Vila Sônia/Capital: “A Ir. Solange trabalha em que país? Estou preparando meu cenáculo  e eu grudo bolinha no 

mapa. A turma de V.Sônia está desejando um Feliz Natal e um 2016 melhor. Este ano a quantia não foi igual ao ano 

passado. Tivemos problemas de doenças, mortes e também financeiros.Somos: Lelo e Lilian, Cida Vida, Cida Torquato, 

Edgar e Sandra, Yolanda e Morrone,Célia, João e Tania, Regina, Franca, Magali, Sonia, Neide, Betty e eu, Carmem. –

Ir. Solange está em Angola, Enclave de Cabinda.O Senhor Jesus, junto ao qual Vocês sofrem,  abençoe o grupo todo.                                             

  *Alto de Pinheiros/Capital: “Como todos os anos, estou enviando recibos referente à nossa ajuda de out/2014 a 

set/2015, que neste ano totalizou R$8.197,00(superamos o ano passado). Mais que isso é a nossa alegria de fazer parte 

dessa Família Cristã que ajuda os missionários e conta com Sua amizade. Vou colocar os nomes de todas, que ficaram 

“enciumadas” por ter saído só meu nome no jornal no ano passado (brincadeirinha): Zoraide, Maíze, Myrian, Lia, 

Regina, Laura, Suzel, Dione, Carmem, Simone, Felícia, Suely Wais, Norma, Wilma, Iraci, Fátima e eu, Maria Helena. 

Bom ciúme esse; continuem exigindo!  Veja, Carmem de Vila Sônia: em Alto de Pinheiros deu mais dinheiro: é o Senhor 

Jesus que dispõe. Nós somos servidores. O mesmo Senhor recompense a todos.                                                                                                                          

*Mogi Mirim/SP: “Deus abençoe OCM. Somos fiéis e rendemos graças ao senhor porque Ele é bom. Ananda, Lourdes, 

Carmem ,Francisca, Cida, Bernadette, Cida Lemos, Sebastiana”- Bernadette- Que bonito ouvir tantos nomes amigos. 

Jesus disse: ‘Alegrai-vos porque os vossos nomes estão escritos no céu’(Lc 10,20)                                                                                                                          

*De Brasília – “Prezada Beatriz, Paz e Bem. Peço a gentileza de informar ao pe. José Stella que foi efetivado hoje  um 

depósito de 865 reais, de  nosso Terço Missionário de setembro. Ressalto que foi um momento de fé e oração especial, 

onde, além de rezar pelos nossos missionários, tivemos a oportunidade de agradecer a Deus por, dentre tantas atividades 

do dia a dia, termos a Graça de nos reunirmos para participar dessa Obra tão importante, acompanhada do gesto 

concreto. Foi também momento de alegria e confraternização. Agradecemos a Bênção de pe. José.” - M. de Fátima -  

Sim, Fátima, é importante rezar e ajudar as missões. É de alta dignidade para os cristãos. Continuemos!                                                                                                                                              

*Araçatuba/SP: “Querido pe. José e equipe. A Paz . Como já sabe, meu grupo diminuiu, mas continuamos o terço. A 

coleta é pouca, mas vai com muito amor-sei que o pouco com Deus e “de coração” é bom! Nós não temos dia certo para 

o terço missionário, mas não deixamos de rezar para os missionários que estão longe de sua pátria. Abraços para o 

Senhor e  equipe: Rosa, Marily, Jacy, Aparecida, Salomé, Mariquinha, Neusa, Maria Aparecida. Rosa.- Que lindo! 

Cenáculo não é um problema a resolver; é uma maneira de ser cristão e a queremos por toda nossa vida. Parabéns a todas! 

 

             

 

NOSSO JEITO                                                   Outubro, mês das missões. 

Neste mês, as Pontifícias Obras Missionárias no Brasil não 

poupam esforços por veicular animação. Elas espalharam 

uma  novena em preparação ao Dia Mundial da Missões 

(domingo 18) com importantes notícias da Igreja no mundo. 

Vale a pena rever aqui algumas notícias que nos animam a 

nós também: 

Um moço que nasceu no Vietnam, que fugiu do Vietnam 

por causa da guerra, que foi parar na Austrália, e lá resolveu 

tornar-se padre, agora se acha na cidade de Humaitá, 

cuidando dos povos ribeirinhos ao longo do Rio Madeira.  

O folheto Fen Xiang  traz o exemplo de uma moça do 

Norte da China, que foi ao Sul da China, onde os católicos 

parecem indiferentes;  depois de dois anos na paróquia do 

Sul, percebeu que os católicos não eram indiferentes: à 

paróquia faltava orientação. ‘Eu senti que muitos católicos 

se envolveram e mostraram entusiasmo: eles amam Deus e 

as pessoas. Vi que eles poderiam oferecer o melhor de si a 

Deus e não tinham medo de fazer sacrifícios pela Igreja’. 

Faz poucos dias, houve ordenação sacerdotal de 11 

diáconos na ilha de Flores/Indonésia. Pois bem, uma 

mulher muçulmana, Asiyah, trajando vestido típico 

muçulmano e mãe de Yanto,  um desses diáconos, 

andou rumo ao altar acompanhando o filho, colocou 

as mãos sobre a cabeça dele, debaixo do olhar do 

marido e de todo o restante da família, e disse: ‘Sou 

feliz por ver meu filho ser ordenado padre católico’.     
Diversas revistas missionárias no mês de outubro tratam da  

missão de maneira mais intensa, carinhosa e fiel. Algumas,  

que costumam focar mais o aspecto sociológico, 

neste mês inverteram a direção:  gastaram poucas páginas 

para os problemas sociais, e deram mais espaço aos 

missionários e à missão tradicional. Será que tinha razão 

aquele bispo americano ao dizer que ‘a teologia 

missionária reduzida à sociologia não tem futuro’? 

A agência de notícias católicas Fides publicou as 

últimas estatísticas disponíveis: a 31 de dezembro de 

2013, os habitantes do mundo eram 7bilhões e 

93milhões; os católicos eram 1bilhão e 254milhões, 

ou seja 17,68% da humanidade (ano anterior =17,5%). 

No Brasil, a cada ano a coleta das Missões aumenta; 

no ano de 2014 chegou a mais de R$ 9milhões. mas 
sentimos que ainda em 2014 as ofertas de 7 Regionais 

tenham sido inferiores ao que OCM sozinha enviou aos 

missionários no mesmo ano. 

No meio desse fervilhar, OCM promove cenáculo 

missionário mesmo em outubro. Não será uma overdose de 

missão? OCM não pensa assim. Nós achamos que uma 

hora por mês dedicada às missões é um tempo mínimo, não 

máximo;  a missão universal merece mais. E a equipe 

central de OCM faz questão de ir até Aparecida todo ano 

no final de outubro para lá rezar e fazer o povo rezar pelas 

missões, encerrando assim o mês missionário. É bonito; e 

parabenizamos todo aquele que no mês de outubro envia 

um sinal de amor mais digno de nós, de nossos irmãos e de 

Nosso Senhor Jesus. 
Bom Cenáculo Missionário!                pe. José Stella  


