CENÁCULO
1. ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações. (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes...
* Intenção do mês: Para que o encontro pessoal com
Jesus suscite em muitos jovens o desejo de Lhe oferecerem
a própria vida no sacerdócio ou na vida consagrada, nós
Vos pedimos...
* Sabatina é nome fictício por motivo de segurança. Aos
18 anos ela fugiu de seus familiares muçulmanos e voltou
a estudar na Áustria onde conheceu um caminho de
conversão. Ela conta como chegou ao catolicismo: “Foi
um colega que me ajudou a perceber que a leitura da
Bíblia me dava paz e serenidade. O temor de Deus
professado pelos cristãos é baseado no amor, enquanto o
temor de Deus professado pelos muçulmanos é baseado
no medo. O Cristo mostrava sua misericórdia às mulheres
adúlteras. Busquei grandes santos da Igreja: Agostinho,
Inácio de Antioquia, Irineu; neles descobri uma força da
conversão. Decidi pelo cristianismo; ganhei paz interior e
plenitude de vida. Hoje luto pela igualdade das mulheres
muçulmanas, que, por Alá, são torturadas, assassinadas e
queimadas vivas”.
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.
(1Pd 4,13)
*A Padroeira de Cuba, desde início do
século XX, é a Virgen de la Caridad del
Cobre. Sua festa acontece em julho de cada
ano com a participação de muitos romeiros
que se movimentam nas estradas para ir até o Santuário.
Porém, em 2014 a celebração teve uma conotação heroica,
pois os dirigentes do país proibiram as romarias e
bloquearam as estradas principais que levam ao local.
Vários peregrinos foram presos. Outros usaram trilhas no
meio de campos para chegar. Também os distintivos, e
outros emblemas religiosos, não foram usados para não
atrair a atenção da polícia. O jornalista Juan Almeida
sublinha: “Hoje nada une mais os cubanos do que a
Virgen de la Caridad”
*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 do céu. (Mt 5,16)
*Na Coreia do Norte o lema da jornada ‘Primavera’ de
abril/maio foi:“Seja mensageiro da esperança". Foi
realizada por uma delegação composta de voluntários
católicos, de Pe Geraldo missionário de Maryknol, e da
Fundação Eugene. Foram 16 membros, distribuídos na
acolhida e na restauração de unidades de saúde
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danificadas. Dos doentes que foram tratados,
1.000 ficaram curados. Um porta-voz desses
doentes falou ao grupo: “Vocês trouxeram vida e
esperança; e queremos agradecer-lhes por isso”. O
Governo da Coreia do Norte gostou e aprovou a criação de
mais 5 centros de atendimento. Pe. Geraldo trabalhou por
20 anos na Correia do Norte; fez mais de 50 viagens no
país. O seu compromisso humanitário lhe rendeu a
cidadania na Coreia do Sul, uma honra insólita para um
ocidental.
*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)
*AFRICA-“Quero agradecer imensamente à OCM por
este benefício que oferece para nós, missionários
brasileiros na Guiné Bissau. Temos a missão específica de
educar crianças e jovens através da Piedade e das Letras.
Há três anos eu ando nessa missão; e agradeço muito
pela doação que recebi. Vamos fazer uma pequena
reforma na Comunidade Nossa Senhora das Escolápias
de Bissau. A casa terá reparos nas rachaduras e pintura
interna e externa. É uma Casa de Acolhida para jovens
que fazem o discernimento para entrarem na Vida
Religiosa”.Ir. Adriana Oliveira da Silva
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos
nós vos pedimos...
5. AJUDA
Jesus disse:Há mais felicidade em dar do que em receber.
(At.20,35)
* NEPAL 2015 - Depois do apelo lançado pelo Vigário
Apostólico, Dom Paulo Simick, as organizações de
caridade de várias denominações atuando no Nepal
decidiram juntar-se sob a liderança da Cáritas Católica
para as operações de atendimento às vítimas. O imã
muçulmano da mesquita interpretou o pensamento de
várias organizações: "Aqueles que sofrem hoje são irmãos
e irmãs no Nepal; sua própria religião não importa.
Estamos felizes que sejam os católicos a liderar este
movimento, porque eles foram os primeiros a responder
após o desastre." Os representantes da comunidade
budista e do grupo hindu disseram: "Quando as religiões
se unem, podem satisfazer as necessidades básicas das
pessoas, pois Solidariedade, Paz e Caridade são conceitos
compartilhados por todos. "
*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
*De Brasília, 03.03.15 - Pe. José, a bênção! A nossa contribuição do Cenáculo das Missões, demorei a mandar, devido
a ter eu ficado doente. Já estou quase boa. Mas, Deus me ama e não quis que eu fosse para o outro lado da vida. Ainda
tenho, com a graça de Deus, continuar a minha missão em casa e na Igreja. Um abraço!- Alzira. – Parabéns, Da. Alzira
pela retomada da vida e da missão em casa e na Igreja.‘Missão..., missões’ são correlatas. O cenáculo é nossa missão
universal. Deus nos ama sempre: neste lado da vida e no outro lado: é uma baita sorte!
* S. Paulo- V. Pirajuçara: ’15.09.2004; 18.02.2005; 2006;2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2013; 2014’-Fádua M.
Ades - Nossa Senhora: um pacotão de recibos, bem ordenados, todos polpudos, desde quando começou em 2004, e sem
uma palavra de comentário! Talvez eu tenha perdido a carta de acompanhamento; mas, o ‘pacote’ já diz muita coisa: é
uma bênção para a Igreja missionária e um estímulo para todos os demais cenáculos. Obrigados, Da. Fádua!
*Barueri, 11.02.2015:’Estamos enviando os comprovantes de depósito de 2012/2013/2014, totalizando R$ 4.602,25.
Nosso cenáculo continua firme. Já faz alguns anos que somos nove participantes fieis na oração e na contribuição.
Somos uma família: nos reunimos na casa do meu irmão Gabriel e sua esposa Neide Maria para o terço, com reflexões e
agradecimentos pelas graças recebidas. Gabriel e Neide fazem questão de abrir sua casa para rezarmos e depois servem
um ‘cafezão’. Pe. José, peço-lhe uma bênção para todos os participantes’. - Ivany da Matta. – Com toda minha boa
vontade: abençoo Vocês e todos os que leem este depoimento singelo e certeiro: OCM é ‘orações e contribuição’.
*S. Paulo – V. Mariana – ‘Inesquecível pe. José! Que sua viagem à Itália lhe tenha proporcionado muita alegria, e seu
retorno à O.C.M. mais ainda. Fiquei surpresa em ver impresso no informativo trecho da cartinha que lhe enviei
recentemente. Obrigada por suas palavras. Junto a esta vão alguns recibos de depósito. Os anos pesam... Apesar de estar
relativamente bem para a idade, tenho pouca energia para dar conta da rotina diária, e menos ainda para formar novo
cenáculo. Receba minhas orações e gratidão por sua consideração’ – Adeonice – Sim, alegria, porque lá temos Amigos
(e isso é bom!) e porque com a ajuda deles chegamos a ‘três quartos’ da reforma em vista do encontro dos ‘Leigos
candidatos Além Fronteiras’ em setembro próximo. Estes leigos virão de todo o Brasil; e estão sendo recrutados pelo
Conselho Missionário Nacional de Brasília (‘Nacional’ isto é da CNBB! Não podíamos deixar cair este desafio. Veja:
com tantos Institutos missionários existentes em S. Paulo, o Conselho Nacional logo pensa em nós, que somos a
caçulinha e pobrezinha O.C.M. É muita honra para nós. Agora espero que os Amigos do Brasil ajudem a acabar a obra em
tempo útil. Duas observações: nestas obras, nunca utilizamos as ofertas dos Cenáculos, as quais continuam sempre indo
aos missionários lá longe; e ‘alegria, sempre alegria’: a minha, a de todos os que nos escrevem, a de todos que
participam dos Cenáculos Missionários. O papa Francisco escreveu uma longa carta sobre a ‘Alegria do Evangelho! Nós
confirmamos: trabalhar nas missões dá-nos alegria!
Hoje Pentecostes Cenáculo e ES!

NOSSO JEITO
PENTECOSTES e
Estou escrevendo estas linhas no dia de Pentecostes, que
lembra o Cenáculo de Nossa Senhora em oração com os
apóstolos. O papa Francisco diz que a Igreja nasce no
Cenáculo e parte “em saída” para o mundo inteiro. E nós
também nos inspiramos no Cenáculo com N.Sra, o Espírito
Santo, e um coração universal. Essa oração intensa é
essencial. Não é à toa que os papas e bispos convergem na
oração.
Dia 23 de maio de 2015, sábado! Bispos e a Igreja
italiana fizeram a Vigília de Pentecostes pelos cristãos
perseguidos (“livres para rezar”). Assim, a voz da Igreja
racha o “muro da indiferença” diante de extremistas
islâmicos que destroem, raptam, matam, jogam os cristãos
no mar. A Coréia do Norte prende e faz “faz desaparecer
os cristãos”. China prende, condena à morte, isola,
extradita os cristãos. OCM reza junto com a Igreja por
esses 150 milhões de cristãos, que abandonaram tudo,
fugiram, migraram, expostos ao martírio, dizendo “só nos
resta rezar”, vivem martírio cotidiano “gota a gota”,
desencorajados. Nossa oração ajuda essas pessoas a
manterem a fé, a esperança, a caridade. Assim,
solidarizamos com nossos irmãos perseguidos porque nos
vemos, no meio deles, rezando com eles.

OCM
No dia 24 de maio, mais um Cenáculo de Oração da
Igreja: é a Jornada Mundial de Oração pela Igreja na
China, instituída por Bento 16, em 2007. Os católicos
chineses querem a união com o bispo de Roma, sucessor
de Pedro, mas desde 1951 o governo chinês dificulta,
através da Associação Patriótica Católica Chinesa, que
quer uma igreja nacional, não universal: fiéis sofrem
perseguição, bispos são presos e morrem na prisão. O papa
Francisco no dia 22/05, disse: “Convido todos os católicos
do mundo a unir-se em oração com nossos irmãos e irmãs
que estão na China, para implorar a Deus a graça de serem
fiéis à sua igreja e ao Sucessor de Pedro. É óbvio que a
China necessita a oração da Igreja; e esses fiéis têm direito
à nossa oração, ao nosso afeto. Assim , com nossa oração
podemos realmente agir à distância na China. É como
Pedro apóstolo, quando estava na prisão: todos rezaram
com força e o anjo o libertou. Parecia até sonho! Vamos
orar intensamente, juntos com a igreja, pela China: “ Algo
bom há de acontecer!” . Termino com o Espírito Santo :
“Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver
ouvido”. Do Pai? De Jesus? E de nós também! (Jo, 16, 13)
Maria Beatriz

