CENÁCULO
1. Oração e vida de Missão
*Abençoai, Senhor, os que foram chamados à fé hoje no
mundo: que cheguem ao batismo e à santidade. Amém.
No dia 25 de setembro morreu D.Wenceslau Padilla,
primeiro e até agora único bispo de Mongólia. Em 1992 o
governo da Mongólia deixava o comunismo e estabelecia
relações diplomáticas com o Vaticano. Então vieram das
Filipinas o pe. Padilha e mais dois padres para iniciar uma
missão, onde não havia nenhum católico e nenhuma
estrutura eclesial. Eles descobriram alguns católicos entre
os funcionários das embaixadas estrangeiras; e por ali
começaram a missão. Só mais tarde foi possível construir
uma igreja. Consagrado bispo, D. Padilha conseguiu 7
paróquias e 77 missionários (26 sacerdotes e 45 freiras).
Uma missionária colombiana conta da cultura mongol:
‘Na missa o povo canta: Ao redor de tua mesa partilhamos
pão e vinho’; mas, se pergunta: O que é pão? O que é
vinho? Eles não comem pão, não bebem vinho; não têm
mesa para sentar; eles se reúnem ao redor do fogo para se
aquecer, e comem depressa para que não esfrie. Os
mongóis não são agricultores, e não entendem a parábola
do semeador; são pastores e entendem a parábola do bom
pastor que trata bem as ovelhas; são muito carinhosos com
os cordeiros: não os comem pequeninos. Comê-los
assados? é um horror! Você não pode falar às crianças,
porque seria tentar fazer algum mal. Perdoar pecados?
Isto sim é um presente do céu!
Hoje os católicos da Mongólia são 1.200.
2. Sacrifício
Em outubro o Vaticano publicou um relatório sobre
missionários católicos assassinados no mundo entre os anos
2000 e 2017, isto é, nos primeiro 17 anos do novo milênio:
foram 447. Em homenagem ao Sínodo dos jovens destacou
que muitos desses mártires eram jovens: Samuel de 21
anos, Anwar 21, Misho 17, Helena 26, Grace 27; e Lita, de
22 anos, esfaqueada, queimada e morta no Chile em 2001;
e tantos outros.Eles eram missionários ad gentes, em outros
países, não no seu. Olhando aos cristãos em geral, é preciso
saber que hoje 215milhões de cristãos (católicos e crentes)
sofrem perseguição. Em 10 anos, entre 2005 e 2015, houve
900.000 mártires cristãos em todo o planeta, na média de
90mil cristãos assassinados por ano, sem incluir os dados
da China e da Índia, onde há grandes comunidades cristãs
clandestinas.
* Ó Pai do céu, ofereço meu sofrimento, junto com Jesus,
pela salvação do mundo. Amém
3. Testemunho das obras
A 22 de setembro, em Pequin, Dom Camilleri por parte da
Igreja, e o Sr.Wang da China assinaram um Acordo pela
nomeação dos Bispos na China. Tal acordo é só um
começo de um diálogo paciente de recíproca aproximação
entre duas partes com pontos de vista muito distantes. O
objetivo é pastoral, de modo que os fieis católicos de China
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terão pastores reconhecidos pela Igreja e pelas autoridades
civis. Vejam: o governo da China é bastante orgulhoso e
não quer que estrangeiros metam o nariz nas coisas da
China; ainda menos este governo comunista. Então, aceitar
que de fora um não chinês (o papa) e líder religioso escolha
os chefes (os bispos) e controle amplas porções do povo
chinês, é muita vitória para a Igreja católica. Há também
outra consideração: a China pretende entrar no vasto
mundo livre, e percebe que a Igreja Católica é uma
potencia neste mundo livre; por isso, embora ateia, a China
precisa acertar seu passo com a Igreja. Afinal, é o
testemunho da Igreja nos povos e na história que está sendo
reconhecido pelo Governo da China. O Papa não estava na
mesa das conversações; mas disse: Eu quis esse acordo. E
quando dois bispos chineses vieram ao Sínodo em Roma,
ele chorou de emoção: ‘A fé muda a história’.
4.- Empenho pessoal
Desde pequena eu queria ajudar os mais frágeis; foi essa a
razão pela qual eu me formei enfermeira. Mas, depois de
um ano da profissão, compreendi que Deus me esperava do
outro lado do mundo. O mais duro, sem dúvida, foi deixar
meu conforto: família, amigos, essa pequena vida
agradável, e tomar a decisão de partir de verdade. Escolhi
um Instituto missionário e fui parar no Vietnam, onde
durante 6 meses me ocupei de crianças deficientes físicas.
Durante 6 meses eu as amei, me preocupei quando caíam
doentes, as vigiei, dei-lhes banho, comida e afago.
Coloquei-me à escuta delas, e percebi como elas têm ‘a
riqueza da pobreza’, a simplicidade e a verdade em suas
relações afetivas. Eu parti achando que eu era uma
apóstola de Cristo; e me encontrei como discípula no meio
de uma multidão de apóstolos. Quero agradecer a Deus de
me ter dado a chance de viver esse tempo com elas. A
missão é uma aventura que transforma o coração, uma
experiência que faz crescer.- Adelaídes
5. Ajuda
‘Estamos felizes por ter conseguido este ano o total de R$
12.120,00 para as missões, trabalho tão importante e
abençoado por nossos missionários, que têm contado
também com nossas orações. Agradecemos à OCM que nos
propiciou poder ajudar. Alto de Pinheiros/SP 09 de
outubro 2018.- Maria Helena e mais 18 felizes
companheiras. Com a ajuda desse maravilhoso cenáculo e
de muitos outros menos afortunados mas não menos
maravilhosos, neste ano conseguimos um presente de R$
186.000,00 que foi enviado aos missionários cujos nomes
estão no verso desta folha.
*Coleta (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
*No dia 12 de novembro haverá a Assembleia Eletiva de OCM para os novos ocupantes dos cargos nos próximos 4 anos:
Secretário Geral ( que hoje é M. Beatriz), Presidente (que atualmente é o diácono Ângelo Cassettare) e 4 Conselheiros (
a Lei brasileira nos obriga a extinguir o cargo de conselheiros na próxima modificação do Estatuto). Todos os demais
‘trabalhadores’ de OCM são voluntários; e compõem a equipe do Secretário Geral.
*No dia 17 haverá a Assembleia Anual do Comire Sul 1. OCM deverá relatar sobre os cenáculos, sobre o nome e o
número de missionários ajudados durante este ano. OBS- Para esta finalidade, o ano ficou contado de 01 de novembro
2017 até 01 de novembro de 2018. Ora, OCM não para de mandar seus presentes. Queridos Cenáculos, continuem
enviando suas coletas; porque continuaremos enviando presentes de Natal em dezembro, janeiro etc. Serão contabilizados
como 2019.
Missionários presenteados 2018
Ir. Jerônima do Prado
–
Bolívia - América
Ir. Maria Rita Bertoncini
Gabão
Ir. Marina Alves de Oliveira –
“
Ir. Silvana de Lima Carboni
“
Marcos Faria Colômbia
Dom Pedro Zilli
Guiné Bissau
Ir. Maria Goreth R. Santos
- Haiti
Pe. Lucio Espíndola –
“
Ir. Vanderleia Correa de Melo
“
Ir. Ana Lucia dos Santos “
Ir. Rosangela Ferreira da Silva
“
Ir. Maria de Jesus Rodrigues
“
Ir. Maria Câmara Vieira
“
Ir. Ana Paula Foletto “
Ir. Ideneide do Rego
“
Pe. Bruno Mendes da Silva
“
Ir. Zenaide Laurentina Mayer
“
Ir. Solange de F. Lussi «
Ir. Edenice Maria da Silva
“
Ir. Zelia Menegat “
Ir. Adeodata Gomes Nogueira – México
Ir. Maria Cecilia da Silva
“
Ir. Sueli de F. Gonçalves
“
Ir. Maria de Lourdes Pereira–
“
Ir. Rita Noeme de Figueiredo
“
Ir. Maria Merione Cabral Silva
“
Ir. Inês Canossa
Paraguai
Ir. Isidora Campagnaro
“
Ir. Maria Cícera Ramos
“
Ir. Laurita Alves de Oliveira “
Ir. Joseane Gomes
“
Ir. Maria Inocência Giacomozzi
“
Ir. Marilene de Souza Rocha
“
Ir. Patricia dos Santos “
Ir. Joseane Gomes
“
Ir. Geralda Xavier Portugal “
Ir. Marilene de Souza Rocha
“
Pe. Gutemberg
Moçambique
Ir. Geocasta
“
Ir. Maria Doralice de Oliveira
“
Serafim Ap. Rodrigues da Costa – Peru
Ir. Maria Imaculada Oliveira
“
Ir. Maria Sales Ferreira
“
Ir. Vera Maria Angola - África
Ir. Maria Veronica Ferreira
“
Ir. Olinda Correia
“
Ir. Cleonice
“
Ir. Julia Conceição, “
pe. Francisco de Assis Colombi “
Ir Ana M. Souza Ribeiro “
pe. Sandoval Luiz Dutra da Luz “
Ir Eliene “
Ir Cecilia Gomes Quênia
Ir Francisa “
Alfredo Monteiro de Sousa –
“
Ir. Carmelita Zanella “
Daniela Fant - República Central Africana
Ir. Darlene de F. Lima “
pe. Everaldo de Souza Alves “
Ir. Solange Ivonete “
Ir. Marina Delphino Alves
Togo
Ir. Terezinha Rinaldi “
Ir. Aurelia
“
pe. Rafael Gemelli Vígolo China - Ásia
Ir. Maria Armine “
Ir. Elisabete Maria Pereira
Filipinas
Ir. Eunice Berri
“
Ir. Maria Verônica
“
Ir. Lazara de Melo Siqueira
“
Ir. Maria das Graças Vieira “
Ir.
Maria
Genoveva
Bassan
“
Ir. Nilza Laurentino Araujo –
“
Ir. Isolina Gatti
“
Ir. Silvia Cristina de Oliveira Lopes “
Ir. Ana Maria Ferreira
“
Ir. Zenilda Novaes Rocha “
Ir. Benedita Ap. Nogueira –
Indonésia
Ir. Rosana de Souza Camarões
Ir. Maria Cleuza da Silva “
Ir. Rosália L. de Souza –
“
Ir. Tânia Regina de Lima –
“
Ir. M. Elisa –
Timor Leste - Oceania
Ir. Teresinha Souza “
Ir. Ana Oliveira Prado Costa do Marfim
Ir. Juliana Carla
Albania - Europa
Ir. Lucia Amabile Vidotti
“
Ir. Luzia Fontoura
“
Enquanto louvamos Deus por esta floração missionária,
Ir. Maria Soledade Fraga
“
agradecemos a todos que escolheram juntar-se a nós na
Ir. Maria de Fátima Lima
“
cooperação missionária, com a bênção de Nossa Senhora
Ir. Diva de Campos
“
e da Igreja.
Ir. Tereza Silva
“
O Senhor Jesus recompense.
Ir. Cristiane Oliveira Lima - Etiópia
Pe. José Stella

