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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, nos países asiáticos, os 

cristãos, bem como as outras minorias religiosas, possam 

viver a sua fé com toda a liberdade.”, nós Vos pedimos...  

      *Ásia: Chong, moça coreana, aos 29 anos recebeu o 

batismo. Ela faz parte dos 500mil coreanos que nos últimos 

10 anos se converteram ao catolicismo e o tornaram a religião 

que mais cresce na Coréia do Sul. “Problemas pessoais me 

levaram a buscar apoio, e foi aqui que o encontrei”, diz 

Chong, que atende o público na secretaria da catedral de Seul. 

Com 8.000 fieis registrados, a paróquia mais importante da 

Coréia faz 10 missas aos domingos e 4 nos dias de semana. A 

cada mês, Chong registra  de 70 a 80 novos católicos ali. Há 

também motivos subjetivos para preferir o catolicismo, diz 

ela: “Há mais liberdade de costumes, é mais fácil obter 

perdão para os pecados” ideia esta, compartilhada por mais 

sul-coreanos (Folha SP, Natal) 

  

2.  SACRIFÍCIO 

Alegrai-vos em ser participantes dos sofrimentos de 

Cristo,1Pd 4 
        *Em 2017 foram mortos no mundo 23 missionários: 13 

padres, 8 leigos, 2 religiosos.De 2000 a 2016 foram mortos 

424 missionários(5 bispos) ,maltratados, injustiçados porque 

cristãos. Pagam com a vida a fé em Cristo. No México ser 

sacerdote é perigoso. Em Pequim também: num simpósio 

foram homenageados 8 missionários europeus mortos porque 

protegeram 200 moças chinesas sequestradas como escravas 

sexuais para o exército japonês.  

Disse papa Francisco: “Tudo isso nos confirma que a Igreja é 

Igreja de mártires. Os mártires tiveram a graça de confessar 

o Senhor Jesus até a morte. Eles sofrem, morrem; e nós 

recebemos as bênçãos de Deus por seu testemunho. A causa é 

sempre o ódio, o ódio do príncipe deste mundo, o demônio, 

para com todos que foram remidos por Jesus”. 

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

pela salvação do mundo. Amém 

 

3. TESTEMUNHO  DE VIDA 

Todos os cristãos são chamados a dar  testemunho. EN.21 

    * Ásia-Em 2017 os cristãos do Myanmar celebraram o 

Natal publicamente, com autorização do governo. Antes só 

podia na igreja. Os festejos começaram dia 23 na igreja 

evangélica metodista, acabaram dia 25 na catedral católica, 

com a presença do Vice-presidente da República. O bispo 

estimulou “todos os cidadãos a cooperarem com a paz e 

prosperidade da nação”. Com esse festival o governo 

declarou sua vontade de 'honrar a visita do papa Francisco e 

mostrar solidariedade aos cristãos”. Nilar, evangélica 

 batista: “Nunca vivi Natal assim: cantos natalinos, comida, 

bebida oferecidas sem discriminação, com paz”. Thant, 

budista:“O Natal é uma festa para todos os homens, e não só 

para os cristãos”. Assim foi o 1º encontro inter-religioso de 

Myanmar: no dia de Natal. O governo prometeu: o festival 

Natal continuará todos os anos! 

          *Para que os católicos do nosso bairro participem 

mais da missão universal nós Vos pedimos... 

 

4. EMPENHO PESSOAL 

   Não  tenho  de  que  me  gloriar,  se  anuncio o Evangelho, 

é um dever este que me incumbe-  1Cor.9,15 

  Em outubro 2017, dom Esmeraldo, responsável da CNBB 

pelas missões, foi a Moçambique visitar missionários 

brasileiros, conhecê-los na realidade de seu dia a dia; e com 

ele foi pe. Mauricio, diretor das Pontifícias Obras 

Missionárias em Brasília. Foram também pe. Pedrinho, 

gaúcho, e    Ir. Lídia Rodrigues. Dom Esmeraldo comentou: 

“Conhecer mais de perto - ver, ouvir, sentir com o coração, 

tentar compreender- aspectos da realidade de um 

povo e sua cultura,abre ainda mais o 

coração para a importância da missão ad 

gentes. A oportunidade de participar 

com missionários/as em Pemba e 

Nampula, confirmou em mim a 

convicção de que o Espírito Santo é o 

protagonista da missão. Ele suscitou no coração desses 

padres, religiosos e leigos, a resposta ao chamado de Deus 

para seguirem Jesus como missionários nas terras de 

Moçambique”. 

 * Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos nós 

vos pedimos... 

5.  AJUDA 

 Jesus disse: Há mais alegria em dar, que em receber”. At. 

20,35    

   * No dia 16 de novembro a Ir. Mariza escreveu para OCM: 

“Já quase dezembro...ainda não recebemos nenhum 

comunicado se será possível dar o presente para as irmãs 

Claretianas na África, Ásia e Paraguai. Se houver presente, 

atualizo a lista e faço envio”. OCM estava sem saldo no 

caixa. Aí ...os cenáculos resolveram ser generosos:  e no dia 

15/12 o cheque de R$ 44.000,00 foi para Ir. Mariza e para 

suas 22 irmãs! “O dinheiro entrou!!...posso avisar minhas 

irmãs, e repassar o valor (R$ 2.000,00) para cada uma!  

Agradeço a delicadeza de incluí-las.É de grande valia!”. 

A generosidade não parou por aí. Do Norte do Estado de SP 

vieram voando R$7.000,00: Araçatuba, Guararapes, 

Rubiácea, Andradina e Birigui, juntaram, nos mandaram. 

Esses7 chegarão aos que estão esperando!A vocês, gratidão! 

     Coleta, se possível cantada. 

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

concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos conhecem. 

Amém.

         

 
                                                                                                        



 

 

 

 

 


