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1.ORAÇÃO e VIDA DE MISSÃO 

*Abençoai, Senhor, os que foram chamados à fé hoje no 

mundo: que cheguem ao batismo e à santidade. 

*Joshitamorava na divisa com a Índia e era hindu. Lá 

tinha casado com Smrity, moça católica, e tivera 2 filhos. 

Por motivo de trabalho foi morar na periferia de Dacca, a 

capital do Bangladesh, onde também moravam muitos 

outros pobres em busca de trabalho; e agora trabalha numa 

empresa de material médico.  Ele conta: ‘Depois de casado 

comecei a frequentar a missa; e gostava daquilo que o 

padre pregava. Gostava de seu modo de pregar, que eu 

não encontrava na minha religião hindu. Ao contrário, 

nunca amei as orações hindu. Por isso resolvi me tornar 

cristão’. Em 2016, ele, seus dois filhos, e mais 40 outras 

pessoas receberam o batismo. No bairro onde se 

estabeleceu, havia só 12 famílias cristãs, todas originárias 

de outras regiões; não havia uma igreja para rezar; ‘então a 

missa era celebrada na varanda da minha casa. Hoje é 

celebrada num apartamento, ajeitado a capela; e é 

frequentada por 60 famílias católicas, e por 60 famílias 

protestantes, que não têm lugar para seu culto, e tomam 

emprestado o nosso. A cada 6ª feira, que é feriado por 

causa da sociedade muçulmana,  vêm os padres para rezar 

missa’. Joshita está muito empenhado na construção de um 

verdadeiro templo. 

 

2.SACRFÍCIO 

Uma imagem vinda do Congo/África, ‘viralizou’ na internet: o bispo da capital Kinshasa, por fora da cerca de um 

hospitaldá a bênção ao pe. Luciano do outro lado da cerca, ajoelhado na grama, de mãos abertas,com os instrumentos 

cirúrgicos aplicados nos braços, recebendo a bênção com devoção. A cerca é umaexigência do hospital para evitar 

contágio mortal.O pe. Luciano foi contagiado pelo vírus do ébola depois de atender um homem que agonizava pelo 

mesmo vírus ébola. 

 
Muitos internautas ofereceram orações pela recuperação do sacerdote e postaram comentários: 

Que Deus o ajude, porque ele foi compassivo com os doentes. Que ele seja curado em nome de Jesus, que lhe permita 

continuar servido a humanidade e o povo de Deus. Esta é a Igreja na África: cheia de fé deseja seguir Jesus. 

O ébola  causa febres, dores, vómito, diarreia e hemorragia; é fatal quando não tratado na hora. 

Com a bênção de Deus, após uma quarentena, o padre recebeu alta no dia 26 de maio. 

 

3.TESTEMUNHO das OBRAS 

Nicarágua está vivendo umanovaguerra civil: sábado um 

jovem, preso, indefeso, foi ‘executado’ por uma mulher-

polícia que lhe disparou a arma no peito, sem necessidade: 

ele caiu diante da igreja de S. Miguel.Também nestes dias 

morreu o card. Obando Bravo que durante a guerra civil de 

1961, e depois sempre, se distinguiu na defesa dos direitos 

humanos,dos campesinos e da paz. A Assembleia Nacional 

do Nicarágua o declarou ‘Pai da paz e da 

Reconciliação’.‘Um pastorque gastou sua vida a serviço 

de Deus e da Igreja’disse papa Francisco. 

 

*COLETA: Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, 

pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 

vos conhecem.Amem. 

 



 

NOTÍCIAS DA OBRA 

 

Esclarecimento 

O ‘Nosso Jeito’ de maio desagradou a pessoas que 

acharam falta ao direito de privacidade. Peço perdão: fui a 

Araçatuba para resolver problemas com a Igreja de lá, e 

acabei criando mais um: não é possível! Tento me 

explicar com uma comparação: A bíblia diz que Deus 

criou o mundo em seis dias, mas não ensina que Deus 

criou o mundo em seis dias; à bíblia interessava que o 

sábado fosse honrado por vontade do Criador. Do mesmo 

modo, não compete a OCM dar ou tirar cargos na Igreja; 

só interessava recolher a estima que pessoas da Igreja 

estavam dando à OCM.  

Correção: Quem ajudou o encontro dos jovens no mês de 

maio na sede do Comire Sul1foi o cenáculo de Parque 

Continental, não de Real Parque. Esta sim foi falta de 

atenção de pe. José; e se desculpa, enquanto convida todos 

os ‘parques’ a ajudaros jovens missionários. Obrigado. 

 

*Damos as boas vindas aos novos cenáculos surgidos nas 

Dioceses de Araçatuba e de S. Miguel Paulista. 

*E vem de Andradina(Araçatuba) a primeira carta, linda, 

uma flor de santidade: 15 de maio de 2018: Em primeiro 

lugar agradeço a Deus pela oportunidade que me está 

dando de escrever poucas e mal traçadas linhas com 

muito prazer e alegria. Sou de Andradina. Sou da 

comunidade de Santa Luzia; e foi por intermédio da nossa 

querida irmã Carmem e com a permissão de toda a minha 

comunidade  que resolvi aceitar esta missão.Rezamos o 

terço toda 3ª ‘terça feira do mês’, às 3h da tarde. Somos 

de 8 a 15 pessoas; tem dias que vêm mais, outros dias que 

vêm menos; mas estamos fazendo nossa devoção com 

muita fé.Estou mandando estes comprovantes de 

depósito(são 3).Eu tinha uma coleta de R$ 80,00 que 

levava na minha bolsa para depositar nesta semana; mas 

fui assaltada, e me levaram; por isso não pude depositar. 

Termino pedindo uma  bênção para a minha família e 

também para aminha comunidade S. Luzia, que é minha 

família na fé. Abraços da Comunidade Jardim 

Alvorada/Andradina. Deus vos proteja sempre.’- Não ha o 

nome de quem escreveu; mas gera em nós muita simpatia. 

Sofrer esses golpes do diabo parece que se tornou o 

batismo de quem trabalha com OCM. Pe. José sofreu três: 

de manhã, de tarde e de noite.  Mas, nada nos tira deste 

trabalho pelo Senhor e pela humanidade. Parabéns a todos 

da Comunidade S. Luzia!  

*Vila Matilde/SP:23/3/2018-Estimado pe. José, queria 

desejar-lhe todas as bênçãos do Ressuscitado, e 

agradecer-lhe por este trabalho missionário, às vezes 

desalentador.Refletindo com nosso grupinho sobre as 

notícias que o  Sr. nos envia,tão esclarecedoras e 

reais,quando um arcebispo não aceita OCM por já ter 

problemas demais em sua diocese, queremos dizer que 

rezamos também por esta situação e entendemos aquela 

reação, pois imaginamos os problemas graves que um 

bispo passa...Assim, pe. José, não desanime, nem fique 

triste, pois sabemos que quando um cristão falha, outros 

300 entram no caminho. Estamos enviando nossa coleta 

de fev. e março e também nosso abraço fraterno a Vocês 

da Obra.Paz e bem!-Iraide S.- Isso! Obrigados, Iraide! 

* De Butantã/SP: ‘Prezados irmãos, estamos enviando 

comprovantes dos meses de outubro’17 a maio ’18,  no  

total de R$ 1.320,00.Nosso grupo está com apenas 5 

pessoas; mas seguimos rezando em prol das missões ad  

 
Gentes. Abraços fraternos de Conceição, Gina, Ana 

Luisa, Helenita e Genésio.– Muito gratos, em nome de 

nossos missionários.Então, vejam esta iniciativa: 

*Desde 1 de novembro 2017 até hoje mandamos nosso 

presente para 31 missionários, na cota de R$ 2.000,00 

cada um, dando total de R$ 62.000,00. Agradecemos às 3 

pessoas que neste mês vão escrever acartinha para estas 3 

missionárias:  

1.M.Soledade– B.P.805 – Abengourou -Costa do Marfim 

2.Isolina-POB110–Bunguiao-ZamboangaCity7000-

Filipin 

3.InêsC. Misioneras–Empalado Ári-Caaguazú- Paraguai 

Aspessoasqueescrevemacartasão:  

Romelia, de Osasco 

Isabel, da Mooca - S. Paulo Capital 

Cecilia e Luiz Alberto, de Higienópolis -S.Paulo Capital. 

Beatriz entra em contato com as 3. 

 

*Jacareí,14 de abril de 2018:Amados irmãos: espero que 

esta os encontre na mais perfeita paz e tranquilidade. 

Que Deus, nosso Pai, nos ajude a viver sempre unidos a 

Ele: fazer a sua vontade é a melhor coisa. O grupo de 

Rua Nossa Senhora de Fátima está caminhando, com 

probleminhas aqui e acolá, mas confiando em Deus. Eu e 

Donato (=o marido) também temos a nossa dificuldade, 

que vocês sabem (=ele na cama paralisado, ela em parte 

paralisada, mas em pé porque em casa alguém precisa 

ficar de pé).Deus nos tem dado força e alento para 

continuar na graça d’ele. Arrecadamos R$ 370,00 para a 

Obra e estamos enviando o comprovante. Bênção e 

abraços a todos. Que o Senhor Ressuscitado esteja 

sempre conosco. Com saudade me despeço. Para 

esclarecimento: estamos nos reunindo no 2º sábado de 

cada mês, às 15h. Se puderem comparecer, ficaremos 

felizes.-Verônica – Que bênção, ouvir palavras de Deus 

numa casa tão sofrida!O importante é saber que estamos 

unidos na mesma fé e na mesma torcida, como a Sra. 

acabou de escrever ‘unidos a Deus nosso Pai’. 

*Nosso Jeito ficousem espaço. Graças a Deus!estas cartas 

são mais importantes que a rotina de pe. José. Estimulo 

todos a escreverem suas coisas simples que para nós são 

revelação.Só acrescento estas notícias:  

*dia 30 de maio fomos convidados (Beatriz e pe. José) ao  

lançamento do ‘Projeto Pemba’pelaRede Vida em São 

José do Rio Preto. Foi o Comirequemnos convidou; de 

alguma maneira fazemos parte. Graças a Deus. 

*neste mês de julho acontece na Bolivia o Congresso 

Missionário Americano.Reparem:Americano!É muita 

coisa! Esperamos notícias boas.  Pe. José Stella 
 


