CENÁCULO
1. ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO
Terço pelos não cristãos dos 5 continentes...
-O Mali é um país da África do oeste: 15milhões de
habitantes, deserto no norte com pastores terroristas, savana e
floresta no sul evoluído e tolerante. ‘Os cristãos são cerca de
3%; mas a Igreja goza da estima da população e das
autoridades. Quando cheguei, em 1968, havia 7 padres do
Mali e um bispo. Hoje 120 padres e todos os bispos são do
Mali.-Há conversões? Das religiões tradicionais há em média
cada paróquia 50, e até 70, batizados de adultos por ano na
Páscoa. As conversões do islã não são muitas; todavia
acontecem à luz do sol e não geram reações hostis. O
secretário da comissão episcopal para a catequese era
muçulmano, casado. e se converteu de adulto quando já era
professor. Quando o cardeal Thiandum deu as demissões,
uma comissão de islâmicos foi ao Vaticano pedir que
deixasse o cardeal, porque ‘foi promotor de unidade nacional
e de compreensão entre cristãos e muçulmanos’ (missionline,
jan.2013).
-Abençoai, Senhor, os que foram chamados à fé hoje no
mundo: que cheguem ao batismo e à santidade. Amém.
2. SACRIFÍCIO
Na Coreia do Norte a comunidade cristã está progredindo
apesar de sofrer horríveis torturas e mortes brutais nas mãos
do governo comunista. Hoje os cristãos da Coreia do Norte
são estimados em cerca de 300mil. A Coreia do Norte faz 16
anos que ocupa o primeiro lugar no ranking mundial das
perseguições religiosas. Pessoas que conseguiram fugir,
relataram à agência Fox News (EUA) que os cristãos são
enviados a campos de concentração, nos quais são esmagados
com rolos compressores e usados como teste de armas
biológicas, ou suspensos a cruzes por cima do fogo. São
cerca de 70mil os cristãos encerrados nesses campos, e 75%
deles não sobrevivem. Mas, a fé cristã cresce apesar da
hostilidade dessa nação. Coreanos do Norte às vezes recebem
a permissão de visitar a China. Lá eles ganham Bíblias e
outra literatura cristã; e trazem esses livros dentro da Coreia
do Norte com grande risco e perigo (World Mission,out.17) .
- Ó Pai do céu, ofereceu meu sofrimento, junto com Jesus,
pela salvação do mundo.
3. TESTEMUNHO DAS OBRAS
-Vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai (Mt.5,16).
Pe. Berton, missionário em Serra Leoa (África), morreu em
2013, com a idade de 81 anos. O seu Superior religioso o
lembra assim: “Foi sempre cheio de iniciativas humanitárias;
e conseguia muitos amigos e cooperadores. O que mais me
surpreende é que ele é muito conhecido, principalmente na
periferia de Freetown: está nos lábios de todos. Quando eu
passo, as crianças gritam: Pe.Berton! Durante a guerra
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(1992-2000) os rebeldes abusavam das crianças-soldado com
mutilações, mortes e violências de todo gênero, que chocaram
o país. Desde então ele promoveu projetos que permitiram
recuperar meninos e meninas, devolvendo-os a uma vida
normal e à sociedade. “O desafio maior é recuperar a
identidade dessas crianças; até a população civil nem sempre
consegue aceitá-las”. Por sua dedicação, pe. Berton recebeu
reconhecimentos, inclusive da Onu. Em 2001, o então
Secretário da Onu quis encontrar pessoalmente o missionário
e visitar o centro de reabilitação na entrada de Freetown.
Depois dessa visita, pe. Berton foi chamado em vários
congressos, como especialista em recuperação humanitária
(Fides 27/6/13).
-Senhor Jesus, tornai-nos atentos aos outros. Amém.
4. EMPENHO PESSOAL
-‘Passa e vem em nosso auxílio! Assim, procuramos partir,
certos que Deus nos chamava’ (At. 16,9).
-‘Caríssimos, com enorme alegria venho expressar-lhes
minha gratidão pela ajuda que estou recebendo dessa bela
Obra dos Cenáculos Missionários: vocês estão participando
do serviço missionário através da oração e da partilha
solidaria. Continuo trabalhando ha mais de cinco anos em
Weluli, Indonésia: zona rural e montanhosa. Estamos a 35
km da fronteira com Timor Leste. Eu continuo na tarefa de
formação das jovens vocacionadas, em ser presença junto ao
povo, e em colaborar nas atividades pastorais e na promoção
humana de nossos irmãos mais necessitados. Vossa ajuda
tem dado grande suporte na minha vida missionaria. Que
Deus recompense com suas copiosas bênçãos.- Ir Ana
Maria Ferreira
- Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós Vos
pedimos,...
5. AJUDA
- O que amar a Deus, ame também a seu irmão (1Jo.4,21).
-A 14 de fevereiro último pe. Avi completou 100 anos. E
poucos dias antes da data entregou à Igreja de Nórcia,
destruída pelo terremoto, a oferta de 30mil euros, fruto da
venda de um livro seu sobre os 76 anos de vida sacerdotal.
Filho de migrantes, pe. Avi acolhe também migrantes em sua
habitação. Quando jovem ele conseguiu recolher ofertas para
construir uma igreja com a venda de doces confeccionados
pelas mães; e foi apelidado de ‘pe. Torta’. Em seu livro fala
também das campanhas solidárias com uma aldeia do Peru e
com projetos de saúde em Madagascar e na Tanzânia
(Avvenire, 13.2.18).
- Coleta; se possível, cantada.
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 os novos cenáculos de Ponte Rasa-Zona Leste de S. Paulo! Em novembro de 2017 eles deram o nome ao
pe. José para ir na casa deles, explicar e ensaiar o cenáculo; mas, o pe. José acabou indo à Europa se tratar e só voltou no
final de fevereiro; e eles ficaram esperando o pe. José voltar; e só agora deu certo!
*De Belo Horizonte, 03/03/18: ‘Prezada Beatriz, como em todos os anos estou lhe enviando os estratos bancários do
ano 2017. É uma alegria poder fazer alguma coisa pelos missionários. Peço-lhe o favor de publicar no jornalzinho que
os cenáculos de Belo Horizonte e Minas enviaram R$ 11.000,00 em novembro de 2017. Receba meu grande abraço e
recomendações ao pe. José Stella. Com carinho, Aparecida. – Um agradecimento cordial a todos de BH e Minas. O
serviço bancário é preciosíssimo para OCM: só o Senhor Jesus pode recompensar de verdade.
*De Belo Horizonte: recebemos em dezembro os votos de Natal da Sra. Geraldina e grupo dela: Amigos de longa data!
* Também do Rio de Janeiro os votos de Maria Catarina e cenáculo; e de Brasília, com Maria de Lourdes Morato e
seu grupo. Como é bonito ver esses grupinhos persistirem no amor às missões, mesmo num contexto contrário! Um dia
toda a Igreja entrará numa ‘conversão decididamente missionária’, graças também ao nosso estímulo.
*De Araçatuba recebemos os votos de Da. Antonia Gonçales e cenáculo; e a cartinha do Sr. Alcides Squiani: beleza!
*De V. Matilde/S.Paulo os do cenáculo de Iraíde Scalisse, e comprovante de depósito. Ela está contente, porque ela já
trabalhou em organismos missionários da Igreja; e agora vê que o Espírito Santo continua soprando direitinho.
*Não podemos deixar perder aos votos e o comprovante (R$ 1.710,00) do grupo ‘Renascer em Cristo’ em Sabará, bairro
Nações Unidas, com Da. M. Raimunda e suas Amigas. Quanta fidelidade neste serviço! Aleluia!
* De Barueri: ‘Encaminho os recibos de depósito referente nossos terços do ano 2017, totalizando R$ 1.195,00. Nosso
grupo de oração em família continua firme, porém, cada dia menor devido alguns problemas de saúde. Espero que no
próximo ano estaremos juntos e rezando pela paz. Desejo a Vocês um santo Natal e que 2018 nos traga muita paz e
amor, saúde e harmonia’. Ivany da Matta Santos- Tá bonito, obrigado, Ivany. Mas, aproveito pra’ colocar uns pontinhos:
OCM é opção pelos não cristãos; então: um 2018 com muitos novos cristãos!
* ‘Há 15 anos nosso grupo tem a graça de perseverar no terço, que é rezado em toda última 2ª feira de cada mês.
Contamos sempre com suas orações. Fraterno abraço.- Cecilia, Luiz, Carol, Marise, Paulo, Lourdes, Patricia, Renato,
Denise, Juliana, Rodrigo. Grupo de Higienópolis/R.Maranhão/SP- A graça do terço, a graça da missão!
*E outros que não mandaram cartas; mandaram comprovante de depósito: a todos o nosso muito obrigado!

NOSSO JEITO
OCM no Comipa
O segundo olhar de OCM se dirige à comunidade tarefas do Comipa são cinco, vão em cinco direções. Nós
paroquial, para que ali aconteça o ‘grupo de orações e as identificamos assim:
recursos para amparar os missionários além fronteiras’ O Comipa mantém contatos com os organismos
(DGAE 2008/174). Procuremos identificar o trabalho de missionários mais amplos (Diocesano, Regional e
OCM na paróquia; não propriamente OCM, mas o trabalho Nacional) para que tudo se faça ‘em comunhão’ com a
de OCM, a saber, orações e recursos pelos missionários. Igreja: este é o dedo polegar. O 2º dedo, o indicador,
Não digam que isso não é pastoral; é a pastoral que ainda aponta para a missão interna na área da paróquia, por ex. as
não chegou a isto e deve chegar. É a pastoral que deve missões populares, a campanha de evangelização, de
fazer isto, não necessariamente OCM. OCM faz porque a fraternidade, etc.. O dedo médio aponta para a missão da
pastoral da paróquia está ausente; mas um chegará a fazer, Amazônia, fora da paróquia mas dentro do Brasil, ainda
se Deus quiser. Então, o organismo missionário na sujeita à cultura dominante brasileira. O quarto dedo, o
paróquia, encarregado de ajuda-la a se empenhar na missão anelar, empalma a missão da Igreja longe, além fronteiras,
ad gentes, é o Conselho Missionário Paroquial, ou cooperando com vocações, orações e recursos, pois as
CO.MI.PA. O Comipa está previsto pela CNBB e deverá missões além fronteiras precisam de tudo isso. Neste dedo
ser realizado nas paróquias com essa identidade, pois anelar se encaixa a tarefa de OCM, que é só uma parte do
responde a exigências da CNBB. Ainda não chegou a todas Comipa, aliás só uma parte do dedo anelar, ou seja é só
as paróquias; mas, quando chegar, terá que ser aquilo que orações e recursos, não diretamente vocações. Por fim, no
foi pensado na CNBB. Tentemos concretizar a tarefa do dedo mindinho há uma área nova de missão, definida por
Comipa utilizando uma mão aberta, com os 5 dedos João Paulo 2º (RMi37) e que se dirige aos problemas que
esticados ( Você agora experimente: abra a mão direita, hoje afligem a humanidade, e aos areópagos que seduzem a
estique os dedos, palmas para cima, e nos acompanhe): humanidade como as comunicações. Assim não falta
cada dedo tem sua tarefa missionária no Comipa. Trabalhar assunto para a missão; e não falta razão para constituir o
no Comipa é dar uma mão à Paróquia para que marque Comipa; só falta uma conversão decididamente
presença no empenho missionário. O Comipa fica ligado missionária, e começar.
ao Conselho Paroquial para que a Paróquia toda s mostre Feliz Páscoa!
Pe. José Stella
corresponsável. Como os dedos da mão são cinco, as

