CENÁCULO
1.- Vida de Missão
Abençoai, Senhor, os que foram chamados à fé hoje no
mundo: que cheguem ao batismo e à santidade. Amém.
‘Um dos momentos que enchem o coração do missionário
são as conversões’ explica Pe. Frederico, argentino
missionário no Tibet; e recorda uma viagem que ele, junto
com um leigo e um tradutor, fez ao vizinho Butão, onde
entrou vestindo roupa do lugar, porque é impossível se
vestir de sacerdote. “Batemos à porta de uma casa e uma
senhora nos atendeu. Mostramos-lhe um crucifixo; e ela
ficou encantada, pois nunca tinha visto um crucifixo:
'Conte-me desse Deus'. Explicamos que Jesus é Deus e se
fez homem para morrer na cruz e salvá-la dos seus
pecados; e falei do batismo; e ela disse que queria entrar
na Igreja. Por prudência não a batizei; mas essa mulher já
tem o ‘batismo de desejo’. Pe. Frederico descobriu sua
vocação quando, criança, se preparava à 1ªComunhão:
‘Sentia o chamado para ir aonde não conhecem Jesus".
Uma vez padre, pediu para se estabelecer perto da divisa
com a China: ‘Eles me disseram que era impossível, que
não havia nenhum católico, que eu era estrangeiro, que os
budistas não permitiriam’. Mas se estabeleceu bem perto
da fronteira com China, Nepal e Butão; e abriu uma escola:
‘Temos 43 alunos, educamos e explicamos o catecismo.
Pode ser que um dia nos expulsem, mas até então
pregaremos Jesus’.
2.- Sacrifício
Domingo 14 de outubro são ‘santificados’ 2 missionários:
Dom Oscar Romero e Papa Paulo 6º.
D.Romero, de El Salvador/América Central,sempre ajudou
os pobres e necessitados, que até faziam fila à sua porta. Na
década de 1970, um golpe militar descarregou muita
violência sobre o povo: em 3 meses, de janeiro a março,
foram mortos, sem processo e sem piedade, 1015 cidadãos,
inclusive 2 padres. Alguns cidadãos perseguidos
procuraram refúgio em sua casa; e ele os defendeu;
levantou a voz contra o abuso da violência. Aí passou a ser
alvo do regime: enquanto rezava missa em meio a doentes
com câncer, um atirador de elite do exército o assassinou
sobre o altar; era o dia 24 de março de 1980. Esse dia foi
tomado como referência para celebrar o Dia Internacional
dos Mártires. ‘Dar a vida para salvar a dos outros: isso é
definitivamente a missão’(DAp 360).
Papa Paulo 6º levou adiante o Concílio Vat.2º; defendeu a
família e a ética da natalidade; foi o primeiro papa a fazer
viagens internacionais, sendo famosa aquela de Uganda
onde canonizou os 23 mártires de Namugongo. Numa
época de muita contestação também contra a missão, ele a
defendeu com uma carta famosa, Evangelii Nuntiandi, que
continua orientando a atividade missionária hoje.
3.- Testemunho das obras
No Kerala/Índia vivem numerosos cristãos. Dois meses
atrás houve muita chuva, enchentes, mortos, feridos
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e prejuízos. Um padre católico indiano foi logo a uma
mesquita pedir ajuda ao imã. O imã falou ao povo durante
a oração da 6ª feira; e logo após a oração muitos fieis
muçulmanos providenciaram comida, água, remédios e
assistência humanitária às vítimas, que se tinham refugiado
na igreja e nas estruturas cristãs, um total de 580 pessoas; e
isso por vários dias. Depois, enquanto a emergência ia
cessando, o imã ofereceu ao mesmo padre o púlpito da
mesquita. E o padre agradeceu ao povo na mesquita; e
disse: ‘As enchentes levaram objetos de estimação e de
valor; mas levaram embora também muitos males sociais:
arrebentaram os muros que nos separavam, o orgulho de
nossos corações, a pretensão da auto-suficiência. Este
vínculo fraternal não deve desaparecer: teremos que
transmitir às novas gerações os valores que nós
descobrimos através desta tragédia’. Nasser, um dos 250
muçulmanos presentes na mesquita, falou: ‘Foi uma
experiência diferente e comovedora, um momento de graça
e satisfação, que nos dá esperança de um futuro luminoso’.
4.- Empenho pessoal
De Moçambique escreve o diácono Dênis:
‘No dia 06 de abril desembarcamos em Moçambique: lá
estavam o bispo D.Luís Fernando, alguns sacerdotes e
leigos a nos receber com alegria. A acolhida continuou
com as danças típicas realizadas pelas meninas das Irmãs.
Em nosso primeiro domingo ficamos impressionados ao
ver quanto eles vivem a Liturgia. Na semana participamos
de um ‘curso’, no qual pudemos conhecer mais a realidade
local. Encerrado o curso, foi o meu dia de conhecer a
paróquia em que eu exercerei o ministério diaconal: Cristo
Rei, em Metoro, com 54 Comunidades! Lá tive o primeiro
contato com os jovens, participei com eles do ensaio de
canto; e fiquei emocionado durante toda a celebração: as
músicas realmente nos levavam a Deus. Contudo, o meu
coração quase explodiu de alegria ao batizar 18 novos
cristãos. Queridos Amigos, peço que Vocês participem do
‘Projeto-Pemba’ que teve início em 2015, quando o Bispo
fez um apelo às Dioceses de S. Paulo.– Diác. Dênis

5.- Ajuda
A ‘Infância-Adolescência Missionária’ do Brasil uma vez
por ano abre os cofrinhos das missões; em julho deste ano
tais cofrinhos renderam R$ 82.383,99; sim, com 99
centavos, fruto verdadeiro do amor das crianças. Também o
Encontro Estadual do Comire fez seu gesto concreto, em S.
José dos Campos: após o Terço a coleta entre os
participantes do Encontro rendeu R$ 1.640,00. Durante o
mesmo Encontro e no mesmo dia foi lançado o ‘Projeto
Pemba’ entre as crianças, que ali coletaram R$ 614,00: ‘um
poço de água para Pemba’.
*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
* Cenáculos da Diocese de S. Miguel Paulista, está sendo aberta uma conta bancária para seu presente aos missionários.
A conta é de OCM; mas quem a movimenta são duas pessoas ligadas à Diocese: o pe. Edilson, Vigário Geral, e o Sr. José
Feitosa, bem conhecido nos meios missionários. Vocês depositarão seu presente nessa conta; e, no final do ano, antes de
transferir o saldo para a conta central de S. Paulo, o pe. Edilson avisará o Bispo de quanto foi o saldo. Assim, o Bispo fica
sabendo como a sua Diocese está cooperando com esta causa missionária. Gratos à Diocese, ao pe. Edilson e ao Sr.
Feitosa.
*De Araçatuba: ’Prezados Irmãos dos Cenáculos Missionários, escrevo estas poucas linhas para dar notícias nossas.
Estou mandando o comprovante de uma pequena contribuição. Nosso grupo acaba: não está vindo mais ninguém. Vou
dar um tempo. Este ano não nos reunimos nem uma vez. Sem mais, termino. A bênção de Deus’.-Alcides Squiani.
O Sr. Alcides durante sua longa labuta nos cenáculos mandou centenas de cartas, informando, animando etc.; agora, a
idade, o cansaço, as doenças, tudo vem contra: esta hora é inevitável. Mas o amor às missões deve encontrar uma solução.
Se em lugar de filhos estamos cuidando de netos, não é razão para desistir de viver e de amar. Precisa de alguma
mudança? vamos fazê-la! Mas, desistir de amar as missões? Nunca! Imaginem que o Papa entregaria os pontos, só
porque a Igreja está diminuindo na Europa, nos EUA, na Austrália...Obrigados, Sr. Squiani, por tudo o que já fez, e por
tudo que agora irá inventar pelas missões.
*De Sorocaba: Segue depósito (setembro 2018), como oferta do “Terço dos Homens” da paróquia São Carlos
Borromeu de Sorocaba. Peço, a gentileza de confirmar o recebimento. Abraços fraternos. Felamingo- Está confirmado.
Melhor ainda: está voltando o contato por e-mail, que havia sido perdido. O Senhor recompense todos Vocês.
*De V.Matilde/S.Paulo: ‘Estive na Irlanda: foi uma graça de Deus para mim. Envio o comprovante de nossa coleta.
Esperando encontrar o Sr. (pe. José) muito bem, lembro que continuo esperando algum endereço de missionários para
que possamos compartilhar. Um abraço carinhoso a todos’.- Iraíde. Obrigados, Iraíde. A seguir, a resposta:
* Em setembro os seguintes cenáculos:
1. Claudia – Ermida 1 – Jundiaí ...............................
2. Therezinha Saito –Jd. Pacaembu – Jundiaí ...........
3. M. Emilia e Rubens – Ponte S. João – Jundiaí ......

escreveram carta para:
1. – Serafim Costa – apto. 1885 – Arequipa – Peru
2. – Ir.Solange Lussi – Cx. P. 20 – Bissau – Guiné Bissau
3. – Ir.Ana Maria- Weluli – Atambua –NTT-85772-Indonesia

* Em outubro os seguintes cenáculos:
vão escrever carta para:
1. Iraíde – V. Matilde – S. Paulo ............................... 1. – Ir. M. Goreth – 19 B.P.- Croix des Bouquetes - Haiti
2. Cida – R. Espírito Santo – Lourdes-BH................... 2. - Ir.Elizabeth- Sikatuna Village - Quezon City - Filipinas
3 Guilherme – Niteroi .............................................. 3. - Ir.Tereza - B.P. 444 – Abidjan 12 – Costa do Marfim
*Durante o mês de setembro receberam o ‘presente 2018’ os missionários: Serafim no Peru; Pe. Chico e Sandoval no
Moçambique; Rafael Vígolo na China; Everaldo na Rep. Centro-Africana; Alfredo no Quênia.
Com todo nosso amor, e com toda bênção de Nosso Senhor.
* Sábado 27 de outubro estaremos em Aparecida, às 9h, pela Missa de encerramento do mês das missões.
Não é mais a pequena OCM a se debater; é a Igreja que entra. E esta também é uma graça de Nossa Senhora.
NOSSO JEITO
A Igreja e a missão ad gentes
Neste mês de outubro de 2018 a Igreja começa uma A CNBB já nomeou um Grupo de Trabalho para animar,
preparação ao Mês Missionário Extraordinário de outubro formar, celebrar, cooperar etc. a todos os níveis: paroquial,
2019, proclamado pelo Papa Francisco. O tema foi definido diocesano, regional, nacional e internacional.
pelo próprio papa: Batizados e Enviados: A Igreja de Assim, toda iniciativa de que ouviremos durante este ano
em nossa Igreja referente à missão ad gentes, apoiemos;
Cristo em missão no mundo.
Nós(=OCM) ‘nascemos’ numa hora em que tudo estava pois vem do Papa, é para a Igreja toda, é uma bênção para a
fechado para a missão ad gentes: os países lá longe, a Igreja humanidade!
Pe. José Stella
aqui perto. Nosso trabalho parecia deletério à pastoral;
nenhuma paróquia queria assumir algum trabalho concreto
em favor da missão ad gentes. Nessas dificuldades até
houve cenáculos que julgaram não vinda de Deus esta
Obra, e se desligaram dela; e o resultado não foi maior
trabalho missionário, e sim o acomodamento em não fazer
mais nada.
Agora o Papa entra com força e a Igreja toda acorda: temos
um tesouro imenso, divino, a oferecer à humanidade; não
podemos ficar parados. OCM entrou na pré-história deste
despertar missionário, com honra.

