NOTÍCIAS DA OBRA
*No dia 8 de agosto, aos 93 anos, faleceu em Ivinhema-MS a Ir. Anita. Ela tinha uma irmã de sangue que frequentava o cenáculo
de Amalia Ruth em S. Paulo. Numa ocasião, Ir. Anita foi visitar esse cenáculo e ficou apaixonada. Voltando a Ivinhema, ela
mesma fez questão de implantar em cada comunidade da Paróquia um cenáculo missionário, chegando a um total de 30 cenáculos,
mesmo com as dificuldades do correio nas ‘glebas’ da região. Ela mesma falava com o Bispo de Dourados, do qual dependia
Ivinhema. Quando vinha a S. Paulo, por motivos de doença ou de sua Irmandade, sempre participava do nosso cenáculo no
primeiro domingo do mês. Lúcida até o último instante, Ir. Anita se apagou como uma vela, sem mais forças, deixando um
exemplo de coragem para todos os que fazem cenáculo missionário, convencida de que OCM era a maneira melhor ao nosso
alcance de participar na missão universal da Igreja.
- Aos cenáculos de Ivinhema: Continuem no cenáculo, para a glória de Deus, para honra de Vocês e de Ir. Anita. Pe. José lhes
agradece de coração terem escolhido OCM para cooperar na missão universal.
* Conforme sabido, o que os cenáculos depositam nas coletas, OCM remete tudo aos missionários lá longe.
Mas, a Sede de OCM tem muitas despesas de manutenção constante (IPTU R$ 1.500 por mês; luz R$ 600; água 500; tel. correio
etc., e a hospedagem gratuita dos grupos). Agradecemos à Carmem de Araçatuba que sempre acha um jeito de montar eventos em
favor de OCM; e a outros que em S. Paulo puseram a mão na massa para gerar dinheiro: Kleber e Tiago, Debora, Katia, Gê, Anna,
Maria Alice, Celia e mais outros. É um serviço precioso para OCM.
OCM tem também despesas vivas por causa de uma reforma em vista dos Leigos Além Fronteiras, que virão de todo o Brasil em
meado de setembro. Começada em março passado esta reforma até hoje nos consumiu cerca de R$ 100.000,00. Com certeza,
dependemos muito de amigos e sacrifícios. Queremos lembrar alguns amigos: o Adv. Dr. Fabio Lilla, sempre generoso; a família
Coimbra (do café Pelé); Josie, antiga parceira da Obra; o Sr. Felamingo de cenáculo em Sorocaba; Renata M. de Campos; Da.
Beatriz de Souza Barros e outros. ‘A todos os nossos Amigos, Senhor, recompensai no corpo e no espírito’.
*Pe. José não é mais secretário geral de OCM; mas continua fazendo visitas às paróquias, agora na Diocese de S. Miguel Paulista,
zona leste de S. Paulo. Lá uma porção de fieis se interessa à nossa causa. Pe. José tentou visitar alguns endereços, mas não
conseguiu: ficou preso no trânsito das Marginais Tietê. Aos 80 anos de idade, ele também deve ‘mudar’, pena ficar sem nada.
*Para o Encontro Missionário Estadual no Ipiranga nos dias 28-29-30 de agosto, cada Diocese manda 4 representantes; OCM
manda 7 Voluntários. É ‘overdose’, mas é vital para OCM.
* Atenção Cenáculos da Diocese de Campo Limpo: a conta Bradesco foi fechada (os hackers tiravam tudo). Agora depositem na
conta central: Itaú ag. 0788 cc 34748-2, até conseguirmos outra solução. Gratos pela compreensão.
Jesus ajuda

NOSSO JEITO

“Cenáculos de Oração Missionária’

Por vontade do papa Francisco o dia 1º de setembro é o
‘Dia Mundial de Orações pela Criação’. A 30 de setembro
de 2014 foi instituída a Jornada Mundial de Orações pelo
Oriente Médio. Esta jornada foi patrocinada pelo Vaticano
e pela Ajuda à Igreja que Sofre. Em 08 de fevereiro de
2015 veio a Jornada Mundial de Oração contra o Tráfico
Humano. Mais ultimamente veio a Jornada Mundial de
Orações pela Família. O Papa Bento 16 convocou a Igreja
para um Dia Mundial de Oração pela China. Essas
jornadas internacionais se acrescentam a outras já
conhecidas: Dia Mundial da Paz a 1º de janeiro, e Jornada
Mundial pelas Vocações. Em 1844 um grupo de estudantes
jesuítas, querendo participar das missões, deu início ao
‘Apostolado da Oração’ que se tornou praticamente
‘mundial’. No campo evangélico, em 1887 um grupo de
mulheres dos EUA começou a Jornada Mundial de
Orações com objetivo amplo: partilhar o fardo de outros
povos.
Podemos reparar como essas orações ‘mundiais’ são bem
recentes; surgiram praticamente no mesmo tempo em que
surgiu a Obra dos Cenáculos Missionários. Então me veio
uma lembrança: o nome da Obra dos Cenáculos. No
começo, esse nome gerava constrangimento entre os fieis e
nos organismos missionários. Cenáculos e orações eram
coisas arcaicas, piegas, que não mereciam atenção.

Sentíamos ‘vergonha’ por termos ‘inventado’ esta Obra. E
o pe. José sentia a responsabilidade de arrastar fieis por um
caminho supostamente inútil, desabonado.
Agora fico impressionado pela quantidade de vezes em
que se convoca a humanidade para a oração. São muitas
vezes, todas nestes anos, e todas ‘mundiais’. Algo está
acontecendo pela intervenção do Espírito Santo. Com todo
direito podemos pensar que já estamos numa época pósmoderna. Ou seja, a época moderna, o iluminismo
cientificista e materialista que pretendia salvar o mundo
pelas forças humanas sem apelar para um Deus estranho, já
foi, já passou, desmoronou. A convocação mundial para a
oração, impensável e impossível até pouco tempo atrás,
projeta a religião como verdadeiro caminho de salvação
para toda a humanidade. Esta mudança na cultura não é
pequena; é comparável à queda do muro de Berlim,
abrindo para uma porção de consequências: hoje a religião
tem mais espaço, a oração tem mais valor, a graça de Deus
retoma a primazia. Também a Obra dos Cenáculos
Missionários tem mais chance.
Agora nós podemos ser mais confiantes em fazer cenáculo,
em falar cenáculo, em ser generosos no cenáculo. O
Senhor que abre o espaço da Igreja nas culturas, abre
também espaço de OCM na Igreja. Sejamos ousados, e
Deus abençoará. pe. José Stella

