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 O pe. João Mometti, que está no Pará desde 1956, um dia 
foi ao Vaticano, e Papa Francisco na Missa o avistou: 
“Está a
sua pátria para viver no meio dos leprosos’
chamado a fazer parte do Sínodo da Amazônia. Então ele 
levou ao Papa, desenhados em papelão, 2 grandes ‘
do compromisso’:
de 3 leprosos (num total de 72) que se comprometeram a 
rezar pelo Papa. 
leprosos é Aldebardo, o 
doença, mas com sequelas, completamente cego e 
mutilado. Quando o padr
lhe: “Pe. João, mostre ao Papa como a doença me reduziu; 
e diga
oração por ele”.
                         
Burquina Fasso, na África do Oeste, é país de recente 
evangelização e de muitas esperanças para a Igreja; mas 
hoje está sendo alvo de ataques improvisos e devastadores 
de terroristas, que pretendem implantar na África um 
Grande Sahara Islâmico. O Bispo de 
relata um caso: ‘
logo uns 20 motoqueiros cercam a igreja e começam a 
perseguir os fiéis. Os que conseguem, fogem; os idosos 
não conseguem, e são intimados a se jogar ao chão, 
também mulheres. O pároc
fugir pela sacristia: avistam
Depois voltam na igreja, revistam todas as pessoas, 
arrancam os celulares, atiram contra 5 fiéis deitados no 
chão e os matam. Depois botam fogo à igreja
a queimam
da igreja e fogem com elas.
comunidades cristãs não entendo. Desde 2015 a 
organização dos muçulmanos em Burquina Fasso já 
produziu 350 mortos cristãos”. 
                   
 Em maio faleceu Jean Vanier, 90 anos. Filho de 
diplomatas canadenses, filósofo, teólogo, professor 
universitário, escritor, palestrante, um dia de 1964 foi 
visitar um hospital psiquiátrico na periferia de Paris; e 
ficou impactado por 
comprou uma casa e os levou
comer
amor; e, depois de um ano de ‘
encontrou o caminho: uma comunidade de vida, ‘
Passou a
Paris e de outros lugares; e as comunidades da Arca se 
multiplicaram: hoje são 151 comunidades de vida. Em 
2015 Jean Vanier recebeu o 
considerado o ‘prêmio Nobel da espiritualidade’, porque 
mensagem
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                   1.- ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO
O pe. João Mometti, que está no Pará desde 1956, um dia 

foi ao Vaticano, e Papa Francisco na Missa o avistou: 
Está aqui um missionário que há mais de 40 anos deixou 

sua pátria para viver no meio dos leprosos’
chamado a fazer parte do Sínodo da Amazônia. Então ele 
levou ao Papa, desenhados em papelão, 2 grandes ‘
do compromisso’:
de 3 leprosos (num total de 72) que se comprometeram a 
rezar pelo Papa. O Papa recebeu
leprosos é Aldebardo, o 
doença, mas com sequelas, completamente cego e 
mutilado. Quando o padr

Pe. João, mostre ao Papa como a doença me reduziu; 
e diga-lhe que ofereço todos meus sofrimentos e minha 
oração por ele”.  
                         2.-
Burquina Fasso, na África do Oeste, é país de recente 
evangelização e de muitas esperanças para a Igreja; mas 
hoje está sendo alvo de ataques improvisos e devastadores 
de terroristas, que pretendem implantar na África um 
Grande Sahara Islâmico. O Bispo de 
relata um caso: ‘Domingo 12 de maio a Missa começa e 
logo uns 20 motoqueiros cercam a igreja e começam a 
perseguir os fiéis. Os que conseguem, fogem; os idosos 
não conseguem, e são intimados a se jogar ao chão, 
também mulheres. O pároc
fugir pela sacristia: avistam
Depois voltam na igreja, revistam todas as pessoas, 
arrancam os celulares, atiram contra 5 fiéis deitados no 
chão e os matam. Depois botam fogo à igreja

ueimam; roubam as motonetas estacionadas no pátio 
da igreja e fogem com elas.
comunidades cristãs não entendo. Desde 2015 a 
organização dos muçulmanos em Burquina Fasso já 
produziu 350 mortos cristãos”. 
                   3.-TESTEMUNHO DAS OBRAS
Em maio faleceu Jean Vanier, 90 anos. Filho de 

diplomatas canadenses, filósofo, teólogo, professor 
universitário, escritor, palestrante, um dia de 1964 foi 
visitar um hospital psiquiátrico na periferia de Paris; e 
ficou impactado por 
comprou uma casa e os levou
comer e vier juntos para se
amor; e, depois de um ano de ‘
encontrou o caminho: uma comunidade de vida, ‘
Passou a propor a mesma experiência a outras pessoas de 
Paris e de outros lugares; e as comunidades da Arca se 
multiplicaram: hoje são 151 comunidades de vida. Em 
2015 Jean Vanier recebeu o 
considerado o ‘prêmio Nobel da espiritualidade’, porque 
mensagem   da   Arca
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ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO
O pe. João Mometti, que está no Pará desde 1956, um dia 

foi ao Vaticano, e Papa Francisco na Missa o avistou: 
qui um missionário que há mais de 40 anos deixou 

sua pátria para viver no meio dos leprosos’
chamado a fazer parte do Sínodo da Amazônia. Então ele 
levou ao Papa, desenhados em papelão, 2 grandes ‘
do compromisso’: ao lado de cada hor
de 3 leprosos (num total de 72) que se comprometeram a 

O Papa recebeu
leprosos é Aldebardo, o Lili 
doença, mas com sequelas, completamente cego e 
mutilado. Quando o padre estava indo a Roma, Lili disse

Pe. João, mostre ao Papa como a doença me reduziu; 
lhe que ofereço todos meus sofrimentos e minha 

 
- SACRIFÍCIO

Burquina Fasso, na África do Oeste, é país de recente 
evangelização e de muitas esperanças para a Igreja; mas 
hoje está sendo alvo de ataques improvisos e devastadores 
de terroristas, que pretendem implantar na África um 
Grande Sahara Islâmico. O Bispo de 

Domingo 12 de maio a Missa começa e 
logo uns 20 motoqueiros cercam a igreja e começam a 
perseguir os fiéis. Os que conseguem, fogem; os idosos 
não conseguem, e são intimados a se jogar ao chão, 
também mulheres. O pároco, que rezava Missa, procura 
fugir pela sacristia: avistam-
Depois voltam na igreja, revistam todas as pessoas, 
arrancam os celulares, atiram contra 5 fiéis deitados no 
chão e os matam. Depois botam fogo à igreja

roubam as motonetas estacionadas no pátio 
da igreja e fogem com elas. Por que se acirram contra as 
comunidades cristãs não entendo. Desde 2015 a 
organização dos muçulmanos em Burquina Fasso já 
produziu 350 mortos cristãos”. 

ESTEMUNHO DAS OBRAS
Em maio faleceu Jean Vanier, 90 anos. Filho de 

diplomatas canadenses, filósofo, teólogo, professor 
universitário, escritor, palestrante, um dia de 1964 foi 
visitar um hospital psiquiátrico na periferia de Paris; e 
ficou impactado por 2 homens, deficientes mentais
comprou uma casa e os levou

juntos para sempre
amor; e, depois de um ano de ‘
encontrou o caminho: uma comunidade de vida, ‘

propor a mesma experiência a outras pessoas de 
Paris e de outros lugares; e as comunidades da Arca se 
multiplicaram: hoje são 151 comunidades de vida. Em 
2015 Jean Vanier recebeu o 
considerado o ‘prêmio Nobel da espiritualidade’, porque 

Arca   pareceu 
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ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO
O pe. João Mometti, que está no Pará desde 1956, um dia 

foi ao Vaticano, e Papa Francisco na Missa o avistou: 
qui um missionário que há mais de 40 anos deixou 

sua pátria para viver no meio dos leprosos’
chamado a fazer parte do Sínodo da Amazônia. Então ele 
levou ao Papa, desenhados em papelão, 2 grandes ‘

ao lado de cada hora estavam os nomes 
de 3 leprosos (num total de 72) que se comprometeram a 

O Papa recebeu-os comovido.
Lili de100 anos, hoje curado da 

doença, mas com sequelas, completamente cego e 
e estava indo a Roma, Lili disse

Pe. João, mostre ao Papa como a doença me reduziu; 
lhe que ofereço todos meus sofrimentos e minha 

SACRIFÍCIO 
Burquina Fasso, na África do Oeste, é país de recente 
evangelização e de muitas esperanças para a Igreja; mas 
hoje está sendo alvo de ataques improvisos e devastadores 
de terroristas, que pretendem implantar na África um 
Grande Sahara Islâmico. O Bispo de Kaya, Norte do País, 

Domingo 12 de maio a Missa começa e 
logo uns 20 motoqueiros cercam a igreja e começam a 
perseguir os fiéis. Os que conseguem, fogem; os idosos 
não conseguem, e são intimados a se jogar ao chão, 

o, que rezava Missa, procura 
-no, atiram nele e o matam. 

Depois voltam na igreja, revistam todas as pessoas, 
arrancam os celulares, atiram contra 5 fiéis deitados no 
chão e os matam. Depois botam fogo à igreja

roubam as motonetas estacionadas no pátio 
Por que se acirram contra as 

comunidades cristãs não entendo. Desde 2015 a 
organização dos muçulmanos em Burquina Fasso já 
produziu 350 mortos cristãos”.  

ESTEMUNHO DAS OBRAS
Em maio faleceu Jean Vanier, 90 anos. Filho de 

diplomatas canadenses, filósofo, teólogo, professor 
universitário, escritor, palestrante, um dia de 1964 foi 
visitar um hospital psiquiátrico na periferia de Paris; e 

2 homens, deficientes mentais
comprou uma casa e os levou   para morarem com ele

mpre. Dedicou
amor; e, depois de um ano de ‘ensaios e erros’
encontrou o caminho: uma comunidade de vida, ‘

propor a mesma experiência a outras pessoas de 
Paris e de outros lugares; e as comunidades da Arca se 
multiplicaram: hoje são 151 comunidades de vida. Em 
2015 Jean Vanier recebeu o Prêmio Templeton
considerado o ‘prêmio Nobel da espiritualidade’, porque 

pareceu   ‘revolucionária’:
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ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO 
O pe. João Mometti, que está no Pará desde 1956, um dia 

foi ao Vaticano, e Papa Francisco na Missa o avistou: 
qui um missionário que há mais de 40 anos deixou 

sua pátria para viver no meio dos leprosos’. Pe. João foi 
chamado a fazer parte do Sínodo da Amazônia. Então ele 
levou ao Papa, desenhados em papelão, 2 grandes ‘relógios 

a estavam os nomes 
de 3 leprosos (num total de 72) que se comprometeram a 

os comovido.  Um desses 
de100 anos, hoje curado da 

doença, mas com sequelas, completamente cego e 
e estava indo a Roma, Lili disse

Pe. João, mostre ao Papa como a doença me reduziu; 
lhe que ofereço todos meus sofrimentos e minha 

Burquina Fasso, na África do Oeste, é país de recente 
evangelização e de muitas esperanças para a Igreja; mas 
hoje está sendo alvo de ataques improvisos e devastadores 
de terroristas, que pretendem implantar na África um 

Kaya, Norte do País, 
Domingo 12 de maio a Missa começa e 

logo uns 20 motoqueiros cercam a igreja e começam a 
perseguir os fiéis. Os que conseguem, fogem; os idosos 
não conseguem, e são intimados a se jogar ao chão, 

o, que rezava Missa, procura 
no, atiram nele e o matam. 

Depois voltam na igreja, revistam todas as pessoas, 
arrancam os celulares, atiram contra 5 fiéis deitados no 
chão e os matam. Depois botam fogo à igreja, à farmácia e 

roubam as motonetas estacionadas no pátio 
Por que se acirram contra as 

comunidades cristãs não entendo. Desde 2015 a 
organização dos muçulmanos em Burquina Fasso já 

ESTEMUNHO DAS OBRAS  
Em maio faleceu Jean Vanier, 90 anos. Filho de 

diplomatas canadenses, filósofo, teólogo, professor 
universitário, escritor, palestrante, um dia de 1964 foi 
visitar um hospital psiquiátrico na periferia de Paris; e 

2 homens, deficientes mentais
para morarem com ele

. Dedicou-se a eles com 
ensaios e erros’, no fim 

encontrou o caminho: uma comunidade de vida, ‘A Arca’
propor a mesma experiência a outras pessoas de 

Paris e de outros lugares; e as comunidades da Arca se 
multiplicaram: hoje são 151 comunidades de vida. Em 

Prêmio Templeton
considerado o ‘prêmio Nobel da espiritualidade’, porque 

‘revolucionária’:  pessoas

-  R. Barão de Itaúna, 237 
ocenam@uol.com.br
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O pe. João Mometti, que está no Pará desde 1956, um dia 
foi ao Vaticano, e Papa Francisco na Missa o avistou: 

qui um missionário que há mais de 40 anos deixou 
. Pe. João foi 

chamado a fazer parte do Sínodo da Amazônia. Então ele 
relógios 

a estavam os nomes 
de 3 leprosos (num total de 72) que se comprometeram a 

Um desses 
de100 anos, hoje curado da 

doença, mas com sequelas, completamente cego e 
e estava indo a Roma, Lili disse-

Pe. João, mostre ao Papa como a doença me reduziu; 
lhe que ofereço todos meus sofrimentos e minha 

Burquina Fasso, na África do Oeste, é país de recente 
evangelização e de muitas esperanças para a Igreja; mas 
hoje está sendo alvo de ataques improvisos e devastadores 
de terroristas, que pretendem implantar na África um 

Kaya, Norte do País, 
Domingo 12 de maio a Missa começa e 

logo uns 20 motoqueiros cercam a igreja e começam a 
perseguir os fiéis. Os que conseguem, fogem; os idosos 
não conseguem, e são intimados a se jogar ao chão, 

o, que rezava Missa, procura 
no, atiram nele e o matam. 

Depois voltam na igreja, revistam todas as pessoas, 
arrancam os celulares, atiram contra 5 fiéis deitados no 

à farmácia e 
roubam as motonetas estacionadas no pátio 

Por que se acirram contra as 
comunidades cristãs não entendo. Desde 2015 a 
organização dos muçulmanos em Burquina Fasso já 

Em maio faleceu Jean Vanier, 90 anos. Filho de 
diplomatas canadenses, filósofo, teólogo, professor 
universitário, escritor, palestrante, um dia de 1964 foi 
visitar um hospital psiquiátrico na periferia de Paris; e 

2 homens, deficientes mentais: 
para morarem com ele, 

se a eles com 
, no fim 
A Arca’. 

propor a mesma experiência a outras pessoas de 
Paris e de outros lugares; e as comunidades da Arca se 
multiplicaram: hoje são 151 comunidades de vida. Em 

Prêmio Templeton, 
considerado o ‘prêmio Nobel da espiritualidade’, porque a 

pessoas 

 
 
sadias escolhem viver
deficientes mentais, de propósito’
                
“Florianópolis, 6 de novembro de 2019.
Caríssimos Cenáculos
Meu nome é 
Arquidiocese de Florianópolis.  Associei
fim de ir à missão além
Diocese de Bafat
Em agosto deste ano retornei à 
Florianópolis 
próximo padre que for enviado será diretamente pela 
Arquidiocese de forma que será "fidei donum". Isso 
representará uma evolução no c
Eu continuo um dos candidatos à missão além
Enquanto estive na Guiné
doação de mil 
sempre me serviu de 
econômico q
por 
agradecido pelas doações, ou melhor, partilhas, de todos 
estes anos. Admiro e agradeço todo o envolvimento d
OCM
Muito obrigado! Continuemos Unidos na Missão.
Deus vos abençoe!
OBS
                                
 O responsável pela missão de Robe/Etiopia confessou o 
seguinte: 
missionária  na região do Sul da Etiópia, que é 
considerada a nascente da etnia, o ‘manancial da 
independência’. Agora foi possível graças à 
dos católicos da Coreia do Sul
região instalamos um pequeno escritório com um letreiro 
bem claro ‘
para lá, com meus colaboradores; e levei 
poedeiras, para 150 famílias. Antes de distribuir galinhas, 
os meus colaboradores falaram
apresentaram, pois eu não conhecia a língua. Pudemos 
registrar intensa alegria do povoado, especialmente das 
mulheres. Pode parecer um pequeno gesto; e todavia 
estamos sendo bem acolhidos 
num meio ambiente 
completamente muçulmano.
*Coleta (se possível cantada)
*Recebei, ó Deus, as ofertas de 
vossos servos, pelas quais con
cedeis a salvação mesmo 
àqueles que não vos conhecem. 
Amém.
            
         

R. Barão de Itaúna, 237 - Lapa 
ocenam@uol.com.br    www.cenaculosmissionarios.org.br

Itaú  ag. 3056  cc.  15.575-1; S.Miguel Pta
S.Paulo: Itaú ag. 0788 cc.34.748
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sadias escolhem viver
deficientes mentais, de propósito’
                        4.
“Florianópolis, 6 de novembro de 2019.
Caríssimos Cenáculos
Meu nome é 

rquidiocese de Florianópolis.  Associei
fim de ir à missão além
Diocese de Bafat
Em agosto deste ano retornei à 
Florianópolis a fim de animar a missão além
próximo padre que for enviado será diretamente pela 

rquidiocese de forma que será "fidei donum". Isso 
representará uma evolução no c
Eu continuo um dos candidatos à missão além
Enquanto estive na Guiné
doação de mil dólares enviados por vocês
sempre me serviu de 
econômico que vinha sempre em boa hora, mas também 
por sentir a proximidade da Igreja que envia
agradecido pelas doações, ou melhor, partilhas, de todos 
estes anos. Admiro e agradeço todo o envolvimento d
OCM: trabalhos, ajuda econômica e oração 
Muito obrigado! Continuemos Unidos na Missão.
Deus vos abençoe!
OBS- ‘PIME, fidei donum’: ver no verso deste boletim.
                                
O responsável pela missão de Robe/Etiopia confessou o 

seguinte: ‘Havia tempo, eu queria começar uma presença  
missionária  na região do Sul da Etiópia, que é 
considerada a nascente da etnia, o ‘manancial da 
independência’. Agora foi possível graças à 
dos católicos da Coreia do Sul
região instalamos um pequeno escritório com um letreiro 
bem claro ‘Igreja Católica’
para lá, com meus colaboradores; e levei 
poedeiras, para 150 famílias. Antes de distribuir galinhas, 
os meus colaboradores falaram
apresentaram, pois eu não conhecia a língua. Pudemos 
registrar intensa alegria do povoado, especialmente das 
mulheres. Pode parecer um pequeno gesto; e todavia 
estamos sendo bem acolhidos 
num meio ambiente 
completamente muçulmano.

Coleta (se possível cantada)
Recebei, ó Deus, as ofertas de 

vossos servos, pelas quais con
cedeis a salvação mesmo 
àqueles que não vos conhecem. 
Amém.  

      UM SANTO  NATAL !
        de todos para todos

Lapa - 05078-080 
www.cenaculosmissionarios.org.br

S.Miguel Pta: Banco do Brasil ag. 3424X cc. 31.011
Itaú ag. 0788 cc.34.748
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sadias escolhem viver junto na mesma casa
deficientes mentais, de propósito’

4.- EMPENHO PESSOAL
“Florianópolis, 6 de novembro de 2019.
Caríssimos Cenáculos Missionários!
Meu nome é Pe. Lúcio Espíndola Santos

rquidiocese de Florianópolis.  Associei
fim de ir à missão além-fronteiras. Vivi e trabalhei na 
Diocese de Bafatá/Guiné-B
Em agosto deste ano retornei à 

a fim de animar a missão além
próximo padre que for enviado será diretamente pela 

rquidiocese de forma que será "fidei donum". Isso 
representará uma evolução no c
Eu continuo um dos candidatos à missão além
Enquanto estive na Guiné-Bissau 

dólares enviados por vocês
sempre me serviu de incentivo

ue vinha sempre em boa hora, mas também 
sentir a proximidade da Igreja que envia

agradecido pelas doações, ou melhor, partilhas, de todos 
estes anos. Admiro e agradeço todo o envolvimento d

trabalhos, ajuda econômica e oração 
Muito obrigado! Continuemos Unidos na Missão.
Deus vos abençoe! Pe Lúcio Espíndola

‘PIME, fidei donum’: ver no verso deste boletim.
                                5.- AJUDA
O responsável pela missão de Robe/Etiopia confessou o 

‘Havia tempo, eu queria começar uma presença  
missionária  na região do Sul da Etiópia, que é 
considerada a nascente da etnia, o ‘manancial da 
independência’. Agora foi possível graças à 
dos católicos da Coreia do Sul
região instalamos um pequeno escritório com um letreiro 

Igreja Católica’
para lá, com meus colaboradores; e levei 
poedeiras, para 150 famílias. Antes de distribuir galinhas, 
os meus colaboradores falaram
apresentaram, pois eu não conhecia a língua. Pudemos 
registrar intensa alegria do povoado, especialmente das 
mulheres. Pode parecer um pequeno gesto; e todavia 
estamos sendo bem acolhidos 
num meio ambiente 
completamente muçulmano. 

Coleta (se possível cantada)
Recebei, ó Deus, as ofertas de 

vossos servos, pelas quais con
cedeis a salvação mesmo 
àqueles que não vos conhecem. 

SANTO  NATAL !
de todos para todos

080 - S. Paulo/SP
www.cenaculosmissionarios.org.br 

: Banco do Brasil ag. 3424X cc. 31.011
Itaú ag. 0788 cc.34.748-2;  CEF ag. 1221  cc.03.671
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junto na mesma casa
deficientes mentais, de propósito’.  

EMPENHO PESSOAL
“Florianópolis, 6 de novembro de 2019. 

Missionários! 
Lúcio Espíndola Santos

rquidiocese de Florianópolis.  Associei
fronteiras. Vivi e trabalhei na 
Bissau/África 

Em agosto deste ano retornei à 
a fim de animar a missão além

próximo padre que for enviado será diretamente pela 
rquidiocese de forma que será "fidei donum". Isso 

representará uma evolução no compromisso missionário. 
Eu continuo um dos candidatos à missão além

Bissau recebi, anualmente
dólares enviados por vocês

incentivo à missão, não só pelo valor 
ue vinha sempre em boa hora, mas também 

sentir a proximidade da Igreja que envia
agradecido pelas doações, ou melhor, partilhas, de todos 
estes anos. Admiro e agradeço todo o envolvimento d

trabalhos, ajuda econômica e oração 
Muito obrigado! Continuemos Unidos na Missão.

Pe Lúcio Espíndola 
‘PIME, fidei donum’: ver no verso deste boletim.

AJUDA 
O responsável pela missão de Robe/Etiopia confessou o 

‘Havia tempo, eu queria começar uma presença  
missionária  na região do Sul da Etiópia, que é 
considerada a nascente da etnia, o ‘manancial da 
independência’. Agora foi possível graças à 
dos católicos da Coreia do Sul. Na cidade prin
região instalamos um pequeno escritório com um letreiro 

Igreja Católica’. Ultimamente eu também fui 
para lá, com meus colaboradores; e levei 
poedeiras, para 150 famílias. Antes de distribuir galinhas, 
os meus colaboradores falaram da Igreja Católica e me 
apresentaram, pois eu não conhecia a língua. Pudemos 
registrar intensa alegria do povoado, especialmente das 
mulheres. Pode parecer um pequeno gesto; e todavia 
estamos sendo bem acolhidos 
num meio ambiente 

 
Coleta (se possível cantada) 
Recebei, ó Deus, as ofertas de 

vossos servos, pelas quais con 
cedeis a salvação mesmo 
àqueles que não vos conhecem. 

SANTO  NATAL ! 
de todos para todos 

S. Paulo/SP  

: Banco do Brasil ag. 3424X cc. 31.011-
2;  CEF ag. 1221  cc.03.671

dezembro 2019 nº 262 

junto na mesma casa com pessoas 

EMPENHO PESSOAL 
 

Lúcio Espíndola Santos. Sou da 
rquidiocese de Florianópolis.  Associei-me ao PIME

fronteiras. Vivi e trabalhei na 
 durante 13 anos. 

Em agosto deste ano retornei à Arquidiocese 
a fim de animar a missão além-fronteiras. O 

próximo padre que for enviado será diretamente pela 
rquidiocese de forma que será "fidei donum". Isso 

ompromisso missionário. 
Eu continuo um dos candidatos à missão além-fronteiras.

recebi, anualmente
dólares enviados por vocês, OCM, o que 

à missão, não só pelo valor 
ue vinha sempre em boa hora, mas também 

sentir a proximidade da Igreja que envia. Fico muito 
agradecido pelas doações, ou melhor, partilhas, de todos 
estes anos. Admiro e agradeço todo o envolvimento d

trabalhos, ajuda econômica e oração pela Mis
Muito obrigado! Continuemos Unidos na Missão. 

 
‘PIME, fidei donum’: ver no verso deste boletim.

O responsável pela missão de Robe/Etiopia confessou o 
‘Havia tempo, eu queria começar uma presença  

missionária  na região do Sul da Etiópia, que é 
considerada a nascente da etnia, o ‘manancial da 
independência’. Agora foi possível graças à ajuda vinda  

. Na cidade principal dess
região instalamos um pequeno escritório com um letreiro 

. Ultimamente eu também fui 
para lá, com meus colaboradores; e levei 600 galinhas
poedeiras, para 150 famílias. Antes de distribuir galinhas, 

da Igreja Católica e me 
apresentaram, pois eu não conhecia a língua. Pudemos 
registrar intensa alegria do povoado, especialmente das 
mulheres. Pode parecer um pequeno gesto; e todavia 
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com pessoas 

. Sou da 
IME a 

fronteiras. Vivi e trabalhei na 
durante 13 anos. 

rquidiocese de 
fronteiras. O 

próximo padre que for enviado será diretamente pela 
rquidiocese de forma que será "fidei donum". Isso 

ompromisso missionário. 
fronteiras. 

recebi, anualmente, a 
, OCM, o que 

à missão, não só pelo valor 
ue vinha sempre em boa hora, mas também 

. Fico muito 
agradecido pelas doações, ou melhor, partilhas, de todos 
estes anos. Admiro e agradeço todo o envolvimento de 

Missão.  

‘PIME, fidei donum’: ver no verso deste boletim. 

O responsável pela missão de Robe/Etiopia confessou o 
‘Havia tempo, eu queria começar uma presença  

missionária  na região do Sul da Etiópia, que é 
considerada a nascente da etnia, o ‘manancial da 

ajuda vinda  
pal dessa 

região instalamos um pequeno escritório com um letreiro 
. Ultimamente eu também fui 

600 galinhas 
poedeiras, para 150 famílias. Antes de distribuir galinhas, 

da Igreja Católica e me 
apresentaram, pois eu não conhecia a língua. Pudemos 
registrar intensa alegria do povoado, especialmente das 
mulheres. Pode parecer um pequeno gesto; e todavia 



                                                                               
Em setembro 
o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
‘chefe’ explicou: “
acabou; hoje são as 
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes
trabalho que deve ser fei
PIME: “
testemunhos do 
Cenáculos Missionários; e Vocês colocar no boletim o nosso link
 
NB- PIME
‘fidei donum’( o dom da fé’) é carta do papa P
outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama
 
*Diocese de Bafatá/Guiné Bissau
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar
Guiné Bissau
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 
estrangeiras
pela partilha e pela oração.
benfeitores são missionários conosco
Pedro Zilli, bispo de Bafatá
 
Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,  
aos Párocos em suas Comunidades, 
aos Cenáculos que durante o ano todo cooperar
aos nossos Benfeitores que nos permitiram nossas atividades,
                                          
                                              
 
                               
AMÉRICA:
01. Ir. Vanderleia C. de Melo 
02. Ir. Ideneide do Rego              “
03. Ir. Helena M. Shroeder     
04. Ir. Zenaide L. Mayer              “ 
05. Ir. Inês Canossa       
06. Ir. Marilene  S. R.                  “   
07. Ir. Elisabete M.P.                   “
08. Ir. Geocasta  da Silva             “
09. Ir. Lucineide Florisberta       
ÁFRICA:
10. Ir. Ana Maria Souza R.
11. Ir. Aurelia dal Mago             “
12. Ir. Aurora Cogo                    “
13. Ir. Carmelita Zan.                 “
14. Ir. Darlene  F. Lima             “
15. Ir. Eunice Berri                    “
16. Ir. Francisa Marques           “
17. Ir. Janete                              “
18. Ir. Julia Conceição mad      “
19. Ir. Maria Ármine                 “
20. Ir. Maria d. Graças Vieira   “
21. Ir. Marisa Ter. e Silva         “
22. Ir. Mayara Arguello           
23. Ir. Nilza Laurentino A.       “
24. Ir. Regina Lucia Ribeiro     “
25. Ir. Silvia Cristina O. L.       “
26. Ir. Solange Ivonete             “
27. Ir. Teresinha Rinaldi          “
28. Ir. Vera Maria mad            “
29. Ir. Veronique Luquini   
30. Ir. Zenilda N. Rocha          “
 

                                                                               
Em setembro passado 
o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
‘chefe’ explicou: “
acabou; hoje são as 
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes
trabalho que deve ser fei
PIME: “Queria saber se podemos publicar
testemunhos do boletim
Cenáculos Missionários; e Vocês colocar no boletim o nosso link

PIME = Pontifício Instituto 
‘fidei donum’( o dom da fé’) é carta do papa P
outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama

Diocese de Bafatá/Guiné Bissau
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar
Guiné Bissau, há vários anos
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 
estrangeiras. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
pela partilha e pela oração.
benfeitores são missionários conosco
Pedro Zilli, bispo de Bafatá

Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,  
aos Párocos em suas Comunidades, 
aos Cenáculos que durante o ano todo cooperar
aos nossos Benfeitores que nos permitiram nossas atividades,
                                          
                                              

                               
AMÉRICA: 
01. Ir. Vanderleia C. de Melo 
02. Ir. Ideneide do Rego              “
03. Ir. Helena M. Shroeder     
04. Ir. Zenaide L. Mayer              “ 
05. Ir. Inês Canossa       
06. Ir. Marilene  S. R.                  “   
07. Ir. Elisabete M.P.                   “
08. Ir. Geocasta  da Silva             “
09. Ir. Lucineide Florisberta       
ÁFRICA: 
10. Ir. Ana Maria Souza R.
11. Ir. Aurelia dal Mago             “
12. Ir. Aurora Cogo                    “
13. Ir. Carmelita Zan.                 “
14. Ir. Darlene  F. Lima             “
15. Ir. Eunice Berri                    “

Francisa Marques           “
17. Ir. Janete                              “
18. Ir. Julia Conceição mad      “
19. Ir. Maria Ármine                 “
20. Ir. Maria d. Graças Vieira   “
21. Ir. Marisa Ter. e Silva         “
22. Ir. Mayara Arguello           
23. Ir. Nilza Laurentino A.       “
24. Ir. Regina Lucia Ribeiro     “
25. Ir. Silvia Cristina O. L.       “
26. Ir. Solange Ivonete             “
27. Ir. Teresinha Rinaldi          “
28. Ir. Vera Maria mad            “
29. Ir. Veronique Luquini   
30. Ir. Zenilda N. Rocha          “

                                                                               
passado pe. José levou um cheque ao 

o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
‘chefe’ explicou: “Vendemos aquele prédio; pois éramos poucos para tanto imóvel. A é
acabou; hoje são as Dioceses
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes
trabalho que deve ser feito!”

Queria saber se podemos publicar
boletim OCM

Cenáculos Missionários; e Vocês colocar no boletim o nosso link

= Pontifício Instituto 
‘fidei donum’( o dom da fé’) é carta do papa P
outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama

Diocese de Bafatá/Guiné Bissau
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar

, há vários anos
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
pela partilha e pela oração. Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 
benfeitores são missionários conosco
Pedro Zilli, bispo de Bafatá   

Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,  
aos Párocos em suas Comunidades, 
aos Cenáculos que durante o ano todo cooperar
aos nossos Benfeitores que nos permitiram nossas atividades,
                                              nosso cordial agradecimento e nossa estima
                                              com um FELIZ NATAL 

                               MISSIONÁRIOS 

01. Ir. Vanderleia C. de Melo - Haiti. 
02. Ir. Ideneide do Rego              “ 
03. Ir. Helena M. Shroeder          “ 
04. Ir. Zenaide L. Mayer              “  
05. Ir. Inês Canossa          -  Paraguai 
06. Ir. Marilene  S. R.                  “    
07. Ir. Elisabete M.P.                   “ 
08. Ir. Geocasta  da Silva             “ 
09. Ir. Lucineide Florisberta        “ 

10. Ir. Ana Maria Souza R.- Angola 
11. Ir. Aurelia dal Mago             “ 
12. Ir. Aurora Cogo                    “ 
13. Ir. Carmelita Zan.                 “ 
14. Ir. Darlene  F. Lima             “ 
15. Ir. Eunice Berri                    “ 

Francisa Marques           “ 
17. Ir. Janete                              “ 
18. Ir. Julia Conceição mad      “ 
19. Ir. Maria Ármine                 “ 
20. Ir. Maria d. Graças Vieira   “ 
21. Ir. Marisa Ter. e Silva         “ 
22. Ir. Mayara Arguello            “      
23. Ir. Nilza Laurentino A.       “ 
24. Ir. Regina Lucia Ribeiro     “ 
25. Ir. Silvia Cristina O. L.       “ 
26. Ir. Solange Ivonete             “ 
27. Ir. Teresinha Rinaldi          “ 
28. Ir. Vera Maria mad            “ 
29. Ir. Veronique Luquini        “ 
30. Ir. Zenilda N. Rocha          “ 

                                                                               
pe. José levou um cheque ao 

o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
Vendemos aquele prédio; pois éramos poucos para tanto imóvel. A é

Dioceses que devem entrar na missão’
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes

” Gratos pelo e
Queria saber se podemos publicar

OCM que admiramos muito
Cenáculos Missionários; e Vocês colocar no boletim o nosso link

= Pontifício Instituto Missões Estrangeiras, sede em Milão; no Brasil em vila Mariana.
‘fidei donum’( o dom da fé’) é carta do papa P
outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama

Diocese de Bafatá/Guiné Bissau: 16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar

, há vários anos. Cada vez que nos chega o ‘
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

benfeitores são missionários conosco’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné
 

Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,  
aos Párocos em suas Comunidades,  
aos Cenáculos que durante o ano todo cooperar
aos nossos Benfeitores que nos permitiram nossas atividades,

nosso cordial agradecimento e nossa estima
com um FELIZ NATAL 

MISSIONÁRIOS que receberam o

Haiti.  

 
 

 

 
31. Ir. Diva de C
32. Ir. Lucia Amabile V.         “
33. Ir. Luzia Fontoura             “
34. Ir. Teresa Silva                  “
35. Ir. M. Fatima Lima  
36. Ir. Maria Rita Bert.        
37. 
38.
39. Ir. Ana Lucia de Oliveira   “
40. Ir. Ana Lucia d. Santos      “
41. Ir. Ana Paula Foletto         “
42. Pe. Anaucélison Aparec.   “
43. Ir. Angela Margarida Frei.” 
44. 
45. Ir. Gessi Vaz Silva            “
46. Claudia Conceição
47. Ir. Eliana Batista C.          
48. Ir. Eliane M. Assis Ar.      
49. Ir. Geralda Xavier Port.     “
50. Ir. Ires Picollo                    “
51. Ir. Isidora Ca
52. Ir. Keila Barbosa                “
53. Ir. Laurita Alves de O
54. Ir. Luzinete M. Sousa F
55. Ir. M. Auxiliadora Q. M
56. Ir. Maria Cecilia da Silva   “
57. Ir. Maria Cicera Marques    “
58. Ir. Maria Lourdes Pereir
59. Ir. Maria Inocenza Giacomo“
60. Ir. Maria Merione Cabral     “ 
61. Ir. Maria Mires Campo S
 

                                                                               NOTÍCIAS da OBRA
pe. José levou um cheque ao PIME

o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
Vendemos aquele prédio; pois éramos poucos para tanto imóvel. A é

que devem entrar na missão’
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes

Gratos pelo elogio. P
Queria saber se podemos publicar na nossa revista ‘Mundo e Missão’

que admiramos muito, citando a fonte e até divulgando a Obra dos 
Cenáculos Missionários; e Vocês colocar no boletim o nosso link

Missões Estrangeiras, sede em Milão; no Brasil em vila Mariana.
‘fidei donum’( o dom da fé’) é carta do papa Pio 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 
outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar

. Cada vez que nos chega o ‘
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné

Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,  

aos Cenáculos que durante o ano todo cooperaram com esta Obra na Missão da Igreja, 
aos nossos Benfeitores que nos permitiram nossas atividades,

nosso cordial agradecimento e nossa estima
com um FELIZ NATAL 

que receberam o
 
31. Ir. Diva de C
32. Ir. Lucia Amabile V.         “
33. Ir. Luzia Fontoura             “
34. Ir. Teresa Silva                  “
35. Ir. M. Fatima Lima  
36. Ir. Maria Rita Bert.        
37. Dom Pedro Zilli 
38. Adriana Nishiyama     “
39. Ir. Ana Lucia de Oliveira   “
40. Ir. Ana Lucia d. Santos      “
41. Ir. Ana Paula Foletto         “
42. Pe. Anaucélison Aparec.   “
43. Ir. Angela Margarida Frei.” 
44. --- Bruno Mend
45. Ir. Gessi Vaz Silva            “
46. Claudia Conceição
47. Ir. Eliana Batista C.          
48. Ir. Eliane M. Assis Ar.      
49. Ir. Geralda Xavier Port.     “
50. Ir. Ires Picollo                    “
51. Ir. Isidora Ca
52. Ir. Keila Barbosa                “
53. Ir. Laurita Alves de O
54. Ir. Luzinete M. Sousa F
55. Ir. M. Auxiliadora Q. M
56. Ir. Maria Cecilia da Silva   “
57. Ir. Maria Cicera Marques    “
58. Ir. Maria Lourdes Pereir
59. Ir. Maria Inocenza Giacomo“
60. Ir. Maria Merione Cabral     “ 
61. Ir. Maria Mires Campo S
 

NOTÍCIAS da OBRA
PIME para os missionários de Guiné Bissau/África. Não achou mais 

o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
Vendemos aquele prédio; pois éramos poucos para tanto imóvel. A é

que devem entrar na missão’. Pe. José respondeu: 
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes

. Por estes dias chegou um e
na nossa revista ‘Mundo e Missão’

, citando a fonte e até divulgando a Obra dos 
Cenáculos Missionários; e Vocês colocar no boletim o nosso link”. 

Missões Estrangeiras, sede em Milão; no Brasil em vila Mariana.
io 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 

outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar

. Cada vez que nos chega o ‘presente de Natal’
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné

Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,  

am com esta Obra na Missão da Igreja, 
aos nossos Benfeitores que nos permitiram nossas atividades, 

nosso cordial agradecimento e nossa estima
com um FELIZ NATAL de NOSSO Senhor.

que receberam o PRESENTE 2019 

31. Ir. Diva de C.-Costa do Marfim
32. Ir. Lucia Amabile V.         “
33. Ir. Luzia Fontoura             “
34. Ir. Teresa Silva                  “
35. Ir. M. Fatima Lima  - Gabão
36. Ir. Maria Rita Bert.            “

Dom Pedro Zilli -Guiné Bissau
Adriana Nishiyama     “ 

39. Ir. Ana Lucia de Oliveira   “
40. Ir. Ana Lucia d. Santos      “
41. Ir. Ana Paula Foletto         “
42. Pe. Anaucélison Aparec.   “
43. Ir. Angela Margarida Frei.” 

Bruno Mendes da S.     “
45. Ir. Gessi Vaz Silva            “
46. Claudia Conceição            “
47. Ir. Eliana Batista C.           “
48. Ir. Eliane M. Assis Ar.       
49. Ir. Geralda Xavier Port.     “
50. Ir. Ires Picollo                    “
51. Ir. Isidora Campagnaro      “
52. Ir. Keila Barbosa                “
53. Ir. Laurita Alves de O.       “
54. Ir. Luzinete M. Sousa F.    ”
55. Ir. M. Auxiliadora Q. M.    
56. Ir. Maria Cecilia da Silva   “
57. Ir. Maria Cicera Marques    “
58. Ir. Maria Lourdes Pereira    
59. Ir. Maria Inocenza Giacomo“
60. Ir. Maria Merione Cabral     “ 
61. Ir. Maria Mires Campo S.    

NOTÍCIAS da OBRA 
para os missionários de Guiné Bissau/África. Não achou mais 

o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou
Vendemos aquele prédio; pois éramos poucos para tanto imóvel. A é

. Pe. José respondeu: 
trabalhando para que as Dioceses do Brasil entrem na missão ad gentes”. E o ‘chefe’

or estes dias chegou um e
na nossa revista ‘Mundo e Missão’

, citando a fonte e até divulgando a Obra dos 
”.  Pe. Pedro Facci

Missões Estrangeiras, sede em Milão; no Brasil em vila Mariana.
io 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 

outros lugares. O missionário que vai em nome de sua diocese chama-se ‘fidei donum’, em referência à carta de Pio 12.

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar

ente de Natal’
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné

Aos Srs. Bispos que abriram espaço para OCM em suas Dioceses,   

am com esta Obra na Missão da Igreja, 

nosso cordial agradecimento e nossa estima, 
NOSSO Senhor. 

PRESENTE 2019 (R$ 2.000

Costa do Marfim 
32. Ir. Lucia Amabile V.         “ 
33. Ir. Luzia Fontoura             “ 
34. Ir. Teresa Silva                  “ 

Gabão 
“ 

Guiné Bissau 

39. Ir. Ana Lucia de Oliveira   “ 
40. Ir. Ana Lucia d. Santos      “ 
41. Ir. Ana Paula Foletto         “ 
42. Pe. Anaucélison Aparec.   “ 
43. Ir. Angela Margarida Frei.”  

es da S.     “ 
45. Ir. Gessi Vaz Silva            “ 

“ 
“ 
 “ 

49. Ir. Geralda Xavier Port.     “ 
50. Ir. Ires Picollo                    “ 

mpagnaro      “ 
52. Ir. Keila Barbosa                “ 

“ 
” 

  “ 
56. Ir. Maria Cecilia da Silva   “ 
57. Ir. Maria Cicera Marques    “ 

  “ 
59. Ir. Maria Inocenza Giacomo“ 
60. Ir. Maria Merione Cabral     “  

.    ” 

para os missionários de Guiné Bissau/África. Não achou mais 
o PIME no endereço costumeiro. Depois de uma semana de buscas encontrou-o num pequeno recanto, lá por perto. O 

Vendemos aquele prédio; pois éramos poucos para tanto imóvel. A época dos Institutos Missionários 
. Pe. José respondeu: ‘Há quase 30 anos OCM está 

. E o ‘chefe’: “
or estes dias chegou um e-mail do mesmo 

na nossa revista ‘Mundo e Missão’ algumas notícias ou 
, citando a fonte e até divulgando a Obra dos 

Pe. Pedro Facci, Superior do PIME no Brasil.

Missões Estrangeiras, sede em Milão; no Brasil em vila Mariana.
io 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 

se ‘fidei donum’, em referência à carta de Pio 12.

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar

ente de Natal’, nós ficamos 
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adria
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné

am com esta Obra na Missão da Igreja, 

(R$ 2.000,00 cada)
 
62. Ir. Narliene de Melo Ferreira“
63. Ir. Noeli  Domingos Bueno   “
64. Ir. Patricia dos Santos            “ 
65. Ir. Solange de F. Lussi       
66. --  Vinicius Pereira de P.        “
67. Ir. Zelia Menagat                    “
68. Ir. Cleonice mjc 
69. Ir. Eurides de Lima                 “
70. Pe.Gutemberg                         “
71. Ir. Helena D.B. Maia              “
72. Ir. Isidora S. Veloso              
73. Ir. Josiana S. Veloso              
74. Ir. Luciana Duarte                  
75. Ir. M. Doralice                       
76. Ir. M. Imaculada de O.           “
77. Ir. M. Veronica F.                  
78. Ir. Cecilia Gomes    
79. Ir. Maria Amélia mjc             “
80. Ir. Maria de Lourdes mjc       “
81. Ir. Nilda Ramos mjc               “
82. Ir. Silvana Carboni        
ÁSIA: 
83. Ir. Maria Genoveva B. 
84. Ir. Isolina
85. Ir. Ana M. Ferreira                “
EUROPA:
86. -- Juliana Carla           
OCEANIA:
87. Ir. Maria Elisa               Timor Leste
88. “Ajuda à Igreja que Sofre” 
 
Próximo Boletim só

para os missionários de Guiné Bissau/África. Não achou mais 
o num pequeno recanto, lá por perto. O 

poca dos Institutos Missionários 
Há quase 30 anos OCM está 
: “É esse 

mail do mesmo 
algumas notícias ou 

, citando a fonte e até divulgando a Obra dos 
Superior do PIME no Brasil.

Missões Estrangeiras, sede em Milão; no Brasil em vila Mariana.  
io 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 

se ‘fidei donum’, em referência à carta de Pio 12.

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
desculpa por não ter escrito antes e mais vezes para agradecer  a OCM por acompanhar missionários brasileiros  na 

, nós ficamos muito felizes
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
corações para a bondade que vem de Deus: são os benfeitores... Sempre me informo com a Adriana, que tem gerido 
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné

am com esta Obra na Missão da Igreja,  

cada) 

62. Ir. Narliene de Melo Ferreira“
63. Ir. Noeli  Domingos Bueno   “
64. Ir. Patricia dos Santos            “ 
65. Ir. Solange de F. Lussi       

Vinicius Pereira de P.        “
67. Ir. Zelia Menagat                    “
68. Ir. Cleonice mjc   -   Moçambique 
69. Ir. Eurides de Lima                 “
70. Pe.Gutemberg                         “
71. Ir. Helena D.B. Maia              “

Ir. Isidora S. Veloso              
73. Ir. Josiana S. Veloso              
74. Ir. Luciana Duarte                  
75. Ir. M. Doralice                       
76. Ir. M. Imaculada de O.           “
77. Ir. M. Veronica F.                  

. Ir. Cecilia Gomes    -
79. Ir. Maria Amélia mjc             “
80. Ir. Maria de Lourdes mjc       “
81. Ir. Nilda Ramos mjc               “
82. Ir. Silvana Carboni        

83. Ir. Maria Genoveva B. 
84. Ir. Isolina G.                          “
85. Ir. Ana M. Ferreira                “
EUROPA: 

Juliana Carla           
OCEANIA: 
87. Ir. Maria Elisa               Timor Leste

Ajuda à Igreja que Sofre” 

Próximo Boletim só em fevereiro ’20.

para os missionários de Guiné Bissau/África. Não achou mais 
o num pequeno recanto, lá por perto. O 

poca dos Institutos Missionários 
Há quase 30 anos OCM está 

Superior do PIME no Brasil. 

io 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 
se ‘fidei donum’, em referência à carta de Pio 12.

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
missionários brasileiros  na 
muito felizes, reforçando a 

certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 
na, que tem gerido 

muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

’. Muito obrigado ao PIME que tem feito chegar as ofertas até Guiné-Bissau.

62. Ir. Narliene de Melo Ferreira“ 
63. Ir. Noeli  Domingos Bueno   “ 
64. Ir. Patricia dos Santos            “  
65. Ir. Solange de F. Lussi           “ 

Vinicius Pereira de P.        “ 
67. Ir. Zelia Menagat                    “ 

Moçambique  
69. Ir. Eurides de Lima                 “ 
70. Pe.Gutemberg                         “ 
71. Ir. Helena D.B. Maia              “ 

Ir. Isidora S. Veloso                “   
73. Ir. Josiana S. Veloso               “ 
74. Ir. Luciana Duarte                   “ 
75. Ir. M. Doralice                        “ 
76. Ir. M. Imaculada de O.           “ 
77. Ir. M. Veronica F.                   “ 

-         Quênia 
79. Ir. Maria Amélia mjc             “ 
80. Ir. Maria de Lourdes mjc       “ 
81. Ir. Nilda Ramos mjc               “ 
82. Ir. Silvana Carboni        -    Togo 

83. Ir. Maria Genoveva B. - Filipinas 
G.                          “ 

85. Ir. Ana M. Ferreira                “ 

Juliana Carla           -   Albânia 

87. Ir. Maria Elisa               Timor Leste
Ajuda à Igreja que Sofre” - SP 

em fevereiro ’20. 

para os missionários de Guiné Bissau/África. Não achou mais 
o num pequeno recanto, lá por perto. O 

poca dos Institutos Missionários 
Há quase 30 anos OCM está 

 

io 12, em 1957, que pede aos bispos enviarem seus padres à África, e 
se ‘fidei donum’, em referência à carta de Pio 12. 

16 de novembro de 2019:”Caríssimo pe. José Stella, minha saudação, com pedido de 
missionários brasileiros  na 

, reforçando a 
certeza de que a Divina Providência não abandona nunca os seus missionários e que muitas pessoas abrem seus 

na, que tem gerido 
muito bem os contatos, quais são os missionários beneficiados. Li que os grupos de OCM se reúnem para rezar pelos 
povos que ainda não conhecem Jesus e partilham do seu pouco para enviar aos missionários brasileiros em terras 

. Que Deus seja louvado!... Muito obrigado a todos que lutam pelo bom andamento de OCM. Muito obrigado 
Contem também vocês com a nossa oração e nosso carinho. Gosto de pensar e dizer ‘que os 

Bissau.- Dom 

87. Ir. Maria Elisa               Timor Leste 


