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Na Tailândia
batizada 
família são budistas. 
das freiras
domingo. 
a estátua 
impressionada pelo modo com que me olhava. 
vi a imagem de um homem crucificado e fiquei assustada. 
Desde aquele dia comecei a ir à missa todo domingo. Não 
acreditava que Jesus era Deus e me perguntava como pode
um homem apagar os pecados de outros homens. 
anos 
catecúmenos
coração como um bisturi. Uma noite
escutei uma voz:’ Te quero!’ Essa voz 
serenidade e de paz. Um ano mais tarde pedi o batismo; 
mas o padre se negou a dá
preparada para o Batismo; só queria libertar
inquietação interior. E continuei no catecismo mais um 
ano. Então de joelhos, p
misericórdia de mim. Aí recebi a graça da conversão
deixei
acreditado ser amada por Deus, não fosse por experiência: 
Deus é amor e eu o encontrei em Jesus
notícia na minha vida;
minha vida
                                  
Tomasito
doente
e o Cardeal Bergoglio 
Tomasito se 
coração dos pais, qu
março de 2013 
sabendo. 
ou fazer alguma coisa especial?” 
una cosa: ser enterrado cerca del Papa en el Vaticano"
morreu a 20 de julho
vontade
cinzas 
no Vaticano
um belo testemunho.
seu lado este pequeno anjo”. 
                
Em novembro
católicos.
monges e leigos
budismo e catolicismo é mais profunda
professor da Universidade. “
personalidade tem 3 características: é um homem 
simples, mas capaz de pensamentos elevados;
bom coração para com todos; satisfeito com aquilo que 
tem. Todo mundo deveria 
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               1. ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃ
Tailândia o Papa 

batizada em 2012, 
família são budistas. 

as freiras, e el
domingo. Assim e
a estátua de uma mulher muito bonita
impressionada pelo modo com que me olhava. 
vi a imagem de um homem crucificado e fiquei assustada. 
Desde aquele dia comecei a ir à missa todo domingo. Não 
acreditava que Jesus era Deus e me perguntava como pode
um homem apagar os pecados de outros homens. 
anos e por simples curiosidade
catecúmenos: sentia as palavras de Jesus entrar em meu 
coração como um bisturi. Uma noite
escutei uma voz:’ Te quero!’ Essa voz 
serenidade e de paz. Um ano mais tarde pedi o batismo; 
mas o padre se negou a dá
preparada para o Batismo; só queria libertar
inquietação interior. E continuei no catecismo mais um 
ano. Então de joelhos, p
misericórdia de mim. Aí recebi a graça da conversão

eixei-me vencer pelo amor de Deus. Nunca teria 
acreditado ser amada por Deus, não fosse por experiência: 
Deus é amor e eu o encontrei em Jesus
notícia na minha vida;
minha vida”. 
                                  2.
Tomasito era um menino de
doente com câncer agressivo
e o Cardeal Bergoglio 
Tomasito se afeiçoou ao Cardeal
coração dos pais, qu
março de 2013 o Cardeal 
sabendo. Em junho 
ou fazer alguma coisa especial?” 
una cosa: ser enterrado cerca del Papa en el Vaticano"
morreu a 20 de julho
vontade: consegui
cinzas de Tomasito, cujo corpo tinha sido cremado, está enterrada 

Vaticano, perto do Papa Francisco.
um belo testemunho.
seu lado este pequeno anjo”. 

            3. TESTEMUNHO DAS OBRAS 
Em novembro o Papa
católicos. “A visita do papa tornou felizes todos os taís, 
monges e leigos
budismo e catolicismo é mais profunda
professor da Universidade. “
personalidade tem 3 características: é um homem 
simples, mas capaz de pensamentos elevados;
bom coração para com todos; satisfeito com aquilo que 
tem. Todo mundo deveria 

OBRA DOS CENÁCULOS MISSIONÁRIOS 
CNPJ 03.821.779/0001

Itaú. ag.0144 cc.27149
Itau ag. 0796 cc.72.593-5; 

                                                            

ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃ
o Papa escutou o 

em 2012, aos 37 anos de idade. “
família são budistas. Aos 15 anos 

elas nos convida
Assim entrei na igreja com algumas amigas e vi 

de uma mulher muito bonita
impressionada pelo modo com que me olhava. 
vi a imagem de um homem crucificado e fiquei assustada. 
Desde aquele dia comecei a ir à missa todo domingo. Não 
acreditava que Jesus era Deus e me perguntava como pode
um homem apagar os pecados de outros homens. 

e por simples curiosidade
entia as palavras de Jesus entrar em meu 

coração como um bisturi. Uma noite
escutei uma voz:’ Te quero!’ Essa voz 
serenidade e de paz. Um ano mais tarde pedi o batismo; 
mas o padre se negou a dá
preparada para o Batismo; só queria libertar
inquietação interior. E continuei no catecismo mais um 
ano. Então de joelhos, p
misericórdia de mim. Aí recebi a graça da conversão

me vencer pelo amor de Deus. Nunca teria 
acreditado ser amada por Deus, não fosse por experiência: 
Deus é amor e eu o encontrei em Jesus
notícia na minha vida; a esta boa notícia quero dedicar 

2.  SACRIFÍCIO
era um menino de Buenos Aires

agressivo. Sua tia era secretária da Arquidiocese 
e o Cardeal Bergoglio era bispo. Este f

afeiçoou ao Cardeal
coração dos pais, que voltaram à fé e casaram na Igreja

o Cardeal se tornou Papa
 seus pais perguntaram

ou fazer alguma coisa especial?” 
una cosa: ser enterrado cerca del Papa en el Vaticano"
morreu a 20 de julho. O Papa decidiu cumprir essa 

conseguiu a permissão da Argentina; e a caixa das 
de Tomasito, cujo corpo tinha sido cremado, está enterrada 

, perto do Papa Francisco.
um belo testemunho. Faz bem ao Papa saber que t
seu lado este pequeno anjo”.  

TESTEMUNHO DAS OBRAS 
o Papa visitou a 

visita do papa tornou felizes todos os taís, 
monges e leigos: depois dessa visita a amizade entre 
budismo e catolicismo é mais profunda
professor da Universidade. “
personalidade tem 3 características: é um homem 
simples, mas capaz de pensamentos elevados;
bom coração para com todos; satisfeito com aquilo que 
tem. Todo mundo deveria  
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                                                            CENÁCULO

ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃ
escutou o testemunho de Benedita

aos 37 anos de idade. “
15 anos eu frequentei o colégio 

as nos convidaram a ir à missa no 
ntrei na igreja com algumas amigas e vi 

de uma mulher muito bonita
impressionada pelo modo com que me olhava. 
vi a imagem de um homem crucificado e fiquei assustada. 
Desde aquele dia comecei a ir à missa todo domingo. Não 
acreditava que Jesus era Deus e me perguntava como pode
um homem apagar os pecados de outros homens. 

e por simples curiosidade fui visitar um grupo de 
entia as palavras de Jesus entrar em meu 

coração como um bisturi. Uma noite, um pouco dormindo,
escutei uma voz:’ Te quero!’ Essa voz 
serenidade e de paz. Um ano mais tarde pedi o batismo; 
mas o padre se negou a dá-lo. Na verdade não estava 
preparada para o Batismo; só queria libertar
inquietação interior. E continuei no catecismo mais um 
ano. Então de joelhos, pedi a Deus que tivesse 
misericórdia de mim. Aí recebi a graça da conversão

me vencer pelo amor de Deus. Nunca teria 
acreditado ser amada por Deus, não fosse por experiência: 
Deus é amor e eu o encontrei em Jesus

a esta boa notícia quero dedicar 

SACRIFÍCIO 
Buenos Aires, que aos 11 anos ficou 
Sua tia era secretária da Arquidiocese 

bispo. Este foi visitá-lo um par de vezes
afeiçoou ao Cardeal. Sua fé, sua paciência

voltaram à fé e casaram na Igreja
se tornou Papa, 
perguntaram-lhe,: 

ou fazer alguma coisa especial?” Logo respondeu: 
una cosa: ser enterrado cerca del Papa en el Vaticano"

O Papa decidiu cumprir essa 
a permissão da Argentina; e a caixa das 

de Tomasito, cujo corpo tinha sido cremado, está enterrada 
, perto do Papa Francisco.  “A vida de Tomasito é 

Faz bem ao Papa saber que t
 

TESTEMUNHO DAS OBRAS 
visitou a Tailândia

visita do papa tornou felizes todos os taís, 
epois dessa visita a amizade entre 

budismo e catolicismo é mais profunda
professor da Universidade. “Eu 
personalidade tem 3 características: é um homem 
simples, mas capaz de pensamentos elevados;
bom coração para com todos; satisfeito com aquilo que 
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CENÁCULO na

ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO 
testemunho de Benedita

aos 37 anos de idade. “Todos de minha 
frequentei o colégio 

am a ir à missa no 
ntrei na igreja com algumas amigas e vi 

de uma mulher muito bonita: f
impressionada pelo modo com que me olhava. Em seguida 
vi a imagem de um homem crucificado e fiquei assustada. 
Desde aquele dia comecei a ir à missa todo domingo. Não 
acreditava que Jesus era Deus e me perguntava como pode
um homem apagar os pecados de outros homens. Aos 33 

fui visitar um grupo de 
entia as palavras de Jesus entrar em meu 

, um pouco dormindo,
escutei uma voz:’ Te quero!’ Essa voz me encheu de 
serenidade e de paz. Um ano mais tarde pedi o batismo; 

lo. Na verdade não estava 
preparada para o Batismo; só queria libertar-me de minha 
inquietação interior. E continuei no catecismo mais um 

edi a Deus que tivesse 
misericórdia de mim. Aí recebi a graça da conversão

me vencer pelo amor de Deus. Nunca teria 
acreditado ser amada por Deus, não fosse por experiência: 
Deus é amor e eu o encontrei em Jesus. Esta é a boa 

a esta boa notícia quero dedicar 

que aos 11 anos ficou 
Sua tia era secretária da Arquidiocese 

lo um par de vezes
sua paciência toc

voltaram à fé e casaram na Igreja. No mês de 
 e Tomasito ficou 

lhe,: ‘Você gostaria ter 
Logo respondeu: "Sólo quiero 

una cosa: ser enterrado cerca del Papa en el Vaticano"
O Papa decidiu cumprir essa 

a permissão da Argentina; e a caixa das 
de Tomasito, cujo corpo tinha sido cremado, está enterrada 

A vida de Tomasito é 
Faz bem ao Papa saber que te

TESTEMUNHO DAS OBRAS  
Tailândia, com 0,59% 

visita do papa tornou felizes todos os taís, 
epois dessa visita a amizade entre 

budismo e catolicismo é mais profunda “, disse 
Eu reparei, 

personalidade tem 3 características: é um homem 
simples, mas capaz de pensamentos elevados; pessoa 
bom coração para com todos; satisfeito com aquilo que 

-  R. Barão de Itaúna, 237 
ocenam@uol.com.br

Itaú  ag. 3056  cc.  15.575
: CEF ag. 2196 cp. 013.52063-7; S.Paulo:

as pegadas de

testemunho de Benedita, 
Todos de minha 

frequentei o colégio 
am a ir à missa no 

ntrei na igreja com algumas amigas e vi 
: fiquei 

m seguida 
vi a imagem de um homem crucificado e fiquei assustada. 
Desde aquele dia comecei a ir à missa todo domingo. Não 
acreditava que Jesus era Deus e me perguntava como pode 

Aos 33 
fui visitar um grupo de 

entia as palavras de Jesus entrar em meu 
, um pouco dormindo, 

me encheu de 
serenidade e de paz. Um ano mais tarde pedi o batismo; 

lo. Na verdade não estava 
me de minha 

inquietação interior. E continuei no catecismo mais um 
edi a Deus que tivesse 

misericórdia de mim. Aí recebi a graça da conversão: 
me vencer pelo amor de Deus. Nunca teria 

acreditado ser amada por Deus, não fosse por experiência: 
. Esta é a boa 

a esta boa notícia quero dedicar 

que aos 11 anos ficou 
Sua tia era secretária da Arquidiocese 

lo um par de vezes, e 
tocou o 

o mês de 
e Tomasito ficou 
‘Você gostaria ter 

"Sólo quiero 
una cosa: ser enterrado cerca del Papa en el Vaticano"; e 

O Papa decidiu cumprir essa 
a permissão da Argentina; e a caixa das 

de Tomasito, cujo corpo tinha sido cremado, está enterrada 
A vida de Tomasito é 

em ao 

0,59% de 
visita do papa tornou felizes todos os taís, 

epois dessa visita a amizade entre 
 um 

 sua 
personalidade tem 3 características: é um homem 

pessoa de 
bom coração para com todos; satisfeito com aquilo que 

 
tomar exemplo dele”.
encheram 
fechadas para dar lugar aos 
ficaram encantados com os gestos do Papa
habituais na cultura tailandesa
No 
Senhora Hattori, sobrevivente da bomba de Hiroshima
convertida
várias pessoas puderam conhecer a Igreja católica. Estou 
aguardando a bênção do Papa, mais que sua fala”.
desde
Papa veio como 
veio para se inclinar sobre tantos sofrimentos que afligem 
este País
horas
que não era previsto; um site especial sobre o Papa
muito forte para os japoneses
alguém
tomasse uma clara posição contra as arm
o Papa 
imoralidade das armas nucleares
repercussões na esfera política. “
sensível para os japoneses
de que em primeiro lugar vem a nossa nação; e nos 
encorajou a viver um amor fraterno entre as nações
‘não crentes’ ficaram surpresos ao ver um personagem tão 
próximo e amável. Entre esses não crentes, destacou
grup
ateus, que participaram da

                      
De Tailândia, 
visita do Papa
Imagin
Tailândia
nada
encontre
Estou muito feliz de estar aqui e peço a Deus que todos os 
missionários na Tailândia cumpram sua missão
presença no povo”
                                   
Anna Junqueira
Escolheu o Dia Mundial de Ação de 
novembro. 
umas prendas com amigas
com 
Com vo
cenáculos.
*Coleta
*Recebei, ó Deus, as oferendas de vossos servos, pelas 
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 
conhecem. Amém.
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e Papa Francisco

tomar exemplo dele”.
encheram de transmissões ao vivo
fechadas para dar lugar aos 
ficaram encantados com os gestos do Papa
habituais na cultura tailandesa
No Japão os católicos 
Senhora Hattori, sobrevivente da bomba de Hiroshima
convertida católica
várias pessoas puderam conhecer a Igreja católica. Estou 
aguardando a bênção do Papa, mais que sua fala”.

esde o começo, 
Papa veio como 
veio para se inclinar sobre tantos sofrimentos que afligem 
este País”. Sua presença despertou o interesse da mídia: 
horas inteiras a TV falando do Papa e da Igreja Católica, o 
que não era previsto; um site especial sobre o Papa
muito forte para os japoneses
alguém com forte ascendente moral,
tomasse uma clara posição contra as arm
o Papa tomou uma 
imoralidade das armas nucleares
repercussões na esfera política. “
sensível para os japoneses
de que em primeiro lugar vem a nossa nação; e nos 
encorajou a viver um amor fraterno entre as nações
‘não crentes’ ficaram surpresos ao ver um personagem tão 
próximo e amável. Entre esses não crentes, destacou
grupo de 7 mil jovens
ateus, que participaram da

                      4. E
De Tailândia, Ir.Neuza
visita do Papa: é
Imaginem: sair do Brasil para ser missionária na 
Tailândia! Não viemos aqui para mudar absolutamente 
nada; viemos para viver com o povo, e este, nos vendo,
encontre Cristo. A 
Estou muito feliz de estar aqui e peço a Deus que todos os 
missionários na Tailândia cumpram sua missão
presença no povo”
                                   
Anna Junqueira 
Escolheu o Dia Mundial de Ação de 
novembro. Procurou um pároco que promovesse 
umas prendas com amigas
com a alegria de todos. 
Com votos de que esse gesto se torne ‘contagioso’ nos 
cenáculos. 
*Coleta (cantada).

Recebei, ó Deus, as oferendas de vossos servos, pelas 
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 
conhecem. Amém.

Lapa - 05078-080 
www.cenaculosmissionarios.org.br
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Itaú ag. 0788 cc.34.748

Francisco              

tomar exemplo dele”. Televisão 
transmissões ao vivo

fechadas para dar lugar aos 
ficaram encantados com os gestos do Papa
habituais na cultura tailandesa

os católicos são 
Senhora Hattori, sobrevivente da bomba de Hiroshima

católica disse: “Através de minha pobre vida 
várias pessoas puderam conhecer a Igreja católica. Estou 
aguardando a bênção do Papa, mais que sua fala”.

o começo, “todo mundo ficou impactado porque o 
Papa veio como peregrino; não veio para ensinar nada; 
veio para se inclinar sobre tantos sofrimentos que afligem 

Sua presença despertou o interesse da mídia: 
inteiras a TV falando do Papa e da Igreja Católica, o 

que não era previsto; um site especial sobre o Papa
muito forte para os japoneses

forte ascendente moral,
tomasse uma clara posição contra as arm

tomou uma clara e contundente 
imoralidade das armas nucleares
repercussões na esfera política. “
sensível para os japoneses: 
de que em primeiro lugar vem a nossa nação; e nos 
encorajou a viver um amor fraterno entre as nações
‘não crentes’ ficaram surpresos ao ver um personagem tão 
próximo e amável. Entre esses não crentes, destacou

7 mil jovens universitários, em sua maioria 
ateus, que participaram da Missa

4. EMPENHO PESSOAL
Ir.Neuza: “Vemos com 
é a força motora hoje para os missionários

sair do Brasil para ser missionária na 
Não viemos aqui para mudar absolutamente 

iemos para viver com o povo, e este, nos vendo,
. A graça de Deus nos mantém na missão.

Estou muito feliz de estar aqui e peço a Deus que todos os 
missionários na Tailândia cumpram sua missão
presença no povo”. 
                                   5. AJUDA

 queria promover algo em favor de OCM. 
Escolheu o Dia Mundial de Ação de 

Procurou um pároco que promovesse 
umas prendas com amigas, e 

de todos. A renda 
tos de que esse gesto se torne ‘contagioso’ nos 

(cantada). 
Recebei, ó Deus, as oferendas de vossos servos, pelas 

quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 
conhecem. Amém. 
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              fevereiro 2020 

Televisão e mídias sociais se 
transmissões ao vivo; as escolas ficaram 

fechadas para dar lugar aos que vinham 
ficaram encantados com os gestos do Papa
habituais na cultura tailandesa.   

são 0,4%, e o país é diferente.
Senhora Hattori, sobrevivente da bomba de Hiroshima

“Através de minha pobre vida 
várias pessoas puderam conhecer a Igreja católica. Estou 
aguardando a bênção do Papa, mais que sua fala”.

todo mundo ficou impactado porque o 
; não veio para ensinar nada; 

veio para se inclinar sobre tantos sofrimentos que afligem 
Sua presença despertou o interesse da mídia: 

inteiras a TV falando do Papa e da Igreja Católica, o 
que não era previsto; um site especial sobre o Papa
muito forte para os japoneses. “O governo esperava 

forte ascendente moral, como o Papa,
tomasse uma clara posição contra as arm

e contundente 
imoralidade das armas nucleares, 
repercussões na esfera política. “Tocou também um ponto 

 criticou com força o princípio 
de que em primeiro lugar vem a nossa nação; e nos 
encorajou a viver um amor fraterno entre as nações
‘não crentes’ ficaram surpresos ao ver um personagem tão 
próximo e amável. Entre esses não crentes, destacou

universitários, em sua maioria 
Missa no estádio de T

MPENHO PESSOAL
Vemos com muita esperança a 

a força motora hoje para os missionários
sair do Brasil para ser missionária na 

Não viemos aqui para mudar absolutamente 
iemos para viver com o povo, e este, nos vendo,

graça de Deus nos mantém na missão.
Estou muito feliz de estar aqui e peço a Deus que todos os 
missionários na Tailândia cumpram sua missão

AJUDA  
promover algo em favor de OCM. 

Escolheu o Dia Mundial de Ação de 
Procurou um pároco que promovesse 

 no final da Missa 
renda foi mais que 

tos de que esse gesto se torne ‘contagioso’ nos 

Recebei, ó Deus, as oferendas de vossos servos, pelas 
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 

S. Paulo/SP  
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e mídias sociais se 
as escolas ficaram 

que vinham de longe. Todos 
ficaram encantados com os gestos do Papa, gestos não 

, e o país é diferente.
Senhora Hattori, sobrevivente da bomba de Hiroshima

“Através de minha pobre vida 
várias pessoas puderam conhecer a Igreja católica. Estou 
aguardando a bênção do Papa, mais que sua fala”.

todo mundo ficou impactado porque o 
; não veio para ensinar nada; 

veio para se inclinar sobre tantos sofrimentos que afligem 
Sua presença despertou o interesse da mídia: 

inteiras a TV falando do Papa e da Igreja Católica, o 
que não era previsto; um site especial sobre o Papa,

O governo esperava 
como o Papa,

tomasse uma clara posição contra as armas nucleares
e contundente posição sobre a 

 e isso já teve 
ocou também um ponto 

criticou com força o princípio 
de que em primeiro lugar vem a nossa nação; e nos 
encorajou a viver um amor fraterno entre as nações
‘não crentes’ ficaram surpresos ao ver um personagem tão 
próximo e amável. Entre esses não crentes, destacou

universitários, em sua maioria 
no estádio de Tokio.

MPENHO PESSOAL  
muita esperança a 

a força motora hoje para os missionários
sair do Brasil para ser missionária na 

Não viemos aqui para mudar absolutamente 
iemos para viver com o povo, e este, nos vendo,

graça de Deus nos mantém na missão.
Estou muito feliz de estar aqui e peço a Deus que todos os 
missionários na Tailândia cumpram sua missão

promover algo em favor de OCM. 
Escolheu o Dia Mundial de Ação de Graças, 28 de 

Procurou um pároco que promovesse esse
no final da Missa fez o sorteio

foi mais que R$ 6.000,00.
tos de que esse gesto se torne ‘contagioso’ nos 

Recebei, ó Deus, as oferendas de vossos servos, pelas 
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 

-5 
2;  CEF ag. 1221  cc.03.671-7 

                   

e mídias sociais se 
as escolas ficaram  

de longe. Todos 
gestos não 

, e o país é diferente. A 
Senhora Hattori, sobrevivente da bomba de Hiroshima e 

“Através de minha pobre vida 
várias pessoas puderam conhecer a Igreja católica. Estou 
aguardando a bênção do Papa, mais que sua fala”. Mas, 

todo mundo ficou impactado porque o 
; não veio para ensinar nada; 

veio para se inclinar sobre tantos sofrimentos que afligem 
Sua presença despertou o interesse da mídia: 

inteiras a TV falando do Papa e da Igreja Católica, o 
, sinal 

O governo esperava 
como o Papa, que 

as nucleares”; e 
sobre a 

e isso já teve 
ocou também um ponto 

criticou com força o princípio 
de que em primeiro lugar vem a nossa nação; e nos 
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universitários, em sua maioria 
o.  

muita esperança a 
a força motora hoje para os missionários. 

sair do Brasil para ser missionária na 
Não viemos aqui para mudar absolutamente 

iemos para viver com o povo, e este, nos vendo, 
graça de Deus nos mantém na missão. 

Estou muito feliz de estar aqui e peço a Deus que todos os 
missionários na Tailândia cumpram sua missão: ser 

promover algo em favor de OCM. 
raças, 28 de 

esse Dia, 
sorteio 

6.000,00. 
tos de que esse gesto se torne ‘contagioso’ nos 

Recebei, ó Deus, as oferendas de vossos servos, pelas 
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 



                                                                     NOTÍCIAS DA OBRA     
*No boletim de dezembro (redigido em novembro) os missionários presenteados são 88; mas, durante o mês de 
dezembro, foram acrescentados os seguintes, dando um total de 112 no ano de 2019: 
Ir. Rosana de Souza  -  Camarões  
Ir. Rosalia L. de Souza         “ 
Ir. Tania Regina Lima          “ 
Ir. Teresinha Souza              “ 
Ir. Elza Brogeato                  “ 
Ir. Geny M. da Silva -          “ 
Ir. Rosângela d Santos -  Chade 
Ir. Naira S. Machado -         “ 
 

Ir. Luciene Rodrigues Alves - Congo 
Ir. Cristiane Oliveira Lima –   Etiópia 
Ir.Francinete M.R.Silva - Moçambique 
Ir. Daniela Fanti - Rep. Centro Africana 
Ir. Luzia Premoli -              “           “ 
Ir. Elizabeth Corte Imperial  -  Togo 
Ir. Jerônima S. do Prado    –  Bolívia 
Ir. Marina A. de Oliveira   –       “ 
 

Ir. Adeodata G. Nogueira – México 
 Ir. Sueli Gonçalves    -              “ 
 Ir. Rita Noemi Figueiredo         “ 
 Ir. Neusarina C.  Furtado –        “ 
 Ir. Benedita A. Nogueira –  Indonesia 
 Ir. Maria Cleuza da Silva -         “ 
 Ir. Rorineide P. Ferreira  –   Tailândia 
 Ir. M.Elizabete Ferreira de S.-   “ 

Agradecemos a todos que depositaram seu presente para nossos missionários: 2019 foi recorde! 

*Agradecemos também a quantos mandaram cartinha, ou e-mail, para a sede OCM: isso nos anima! 
 

-S. Carlos/SP-Cenáculo da Matriz S. Pio X: com pe. José 
Edmilson, Italo, M. Luiza, Cleonice, Geraldo, Ivany Blook 
e Lourdinha‘ e os comprovantes de depósito: R$ 1.454,00! 
Que beleza! Talvez seja possível ajudar a Paróquia a 
montar o ‘COMIPA’ (Conselho Missionário Paroquial): aí 
começa a verdadeira animação missionária da comunidade. 
E outro Cenáculo, ‘feito nas casas, com: ‘Jussara, José 
Carlos, Italo, M. Luiza, Renata, Hildo e Creusa’ e também 
os comprovantes, no total de R$ 1.365,00; e esta carta de 
acompanhamento: “É com alegria que damos notícias. 
Estamos bem, embora a Jussara esteja bastante 
fragilizada, esperando transplante de rim. Somos poucos a 
nos reunir, porém o fazemos com muito amor. Encanta-nos 
todo testemunho missionário; por vezes choramos com 
eles... Amamos os cenáculos! Saúde e Paz! -Italo. 
*”Somos um grupo da Paróquia S. Camilo de Lellis, da 
Vila Nivi/S.Paulo–Capital. Estamos enviando o 
comprovante  de depósito referente às coletas realizadas 
no ano de 2019. Aproveitamos a oportunidade para 
desejarmos ao pe. José e toda a equipe da OCM um santo 
Natal e um Ano Novo repleto de paz, saúde e bênçãos de 
Deus. - Jurandyr, Helena, M. Odete, Jayme, Didier, 
Teresa, Marcia, Gilberto, Paulo e Elton.- Pe. José 
respondeu ‘Nossa! Que beleza! muito tempo sem contato, e 
agora essa maravilha! - E veio a réplica: “Há mais de 10 
anos, desde a data em que pe. José esteve em nossa 
residência, rezamos nosso terço mensalmente, sem 
nenhuma interrupção. Mensalmente recebemos via correio, 
o boletim. Também enviamos anualmente nossa 
contribuição, fruto da contribuição de todos os 
componentes do grupo..” Que lindo! Eu é que estou me 
tornando velho, esqueço coisas importantes. O Senhor 
Jesus acompanhe Vocês todos com muitas bênçãos! e 
‘perdão’ para mim. Retomaremos em fevereiro, com o 
mesmo amor. Também outros grupos que minha cabeça 
hoje estranhe: o perdão e a retomada com amor. Obrigado.  
*”Com muita satisfação envio o primeiro comprovante de 
depósito do nosso cenáculo. Somos em cinco pessoas; e 
entre os meses de fevereiro e novembro, arrecadamos o 
total de R$ 966,00. Temos como meta aumentar esse 
valor...- Par. S. Fco. de Assis dos Pequeninos- Dioc. S. 
Miguel Paulista- Vanderson e Núbia. Não se preocupem 
em aumentar o valor; está muito bom esse aí: peçam a 
graça da perseverança na oração e no amor. Com a bênção 
de Deus e minha. 
*”Depositamos o valor de R$ 260,00, doação do bairro S. 
Elisa em Itupeva.-Anésio e Maria Faé. Quanto amor por 
trás dessas simples palavras! O Senhor recompense Vocês 
e a outros cenáculos que fizeram, mas não escreveram. 

*”Segue depósito dezembro 2019, oferta do ‘Terço dos 
Homens’..-de Sorocaba”-Felamingo - Lindo e sempre fiel. 
* De Várzea Paulista- 27.11.19- Estou lhe enviando esta 
contribuição que arrecadamos durante a coleta de cada 
mês. Tenho-me reunido com minhas 5 filhas todo mês, às 
vezes os netos e netas estão presentes, assim como meu 
esposo e genro; mas estamos sempre em oração por essa 
belíssima obra. Desejamos no próximo ano estar juntos e 
podermos contribuir mais. Feliz Natal”-Inês Rossi – A 
família em missão! continuem assim! melhor, estraga! 
*De Sabará-Nações Unidas: Caríssimos pe. José e demais 
colaboradores de OCM, o nosso ‘muito obrigado’ por nos 
permitirem, mais um ano, participar desta tão nobre obra 
missionária. Segue em anexo o comprovante da nossa 
pequena ajuda material,mas envolvida de amor.O ‘Círculo 
Bíblico Renascer em Cristo’ (Paróquia S. Sebastião, 
General Carneiro) deseja ao Sr. e a toda sua equipe um 
abençoado Natal de Jesus. Maria Raimunda. Com 
gratidão recebemos a colaboração.O Senhor recompense. 
*De Araçatuba: 14 dezembro 2019: Queridos irmãos em 
Cristo Jesus, estou enviando os comprovantes de depósito 
deste ano, desejando um Feliz Natal e um ano novo cheio 
de felicidades a todos. São os sinceros votos de nosso 
cenáculo - Antonia Gonçalves - Obrigado, Da. Antonia! 
Araçatuba nos é cara por muitas razões. O Senhor Vos 
abençoe.  
* Um lindo cartão de “Feliz Natal’ de parte do Exmo Bispo 
de Campo Limpo, D. Luiz Antonio Guedes!  
*... e do nosso Amigo de longa data, Dom Vicente Costa, 
Bispo de Jundiaí! Como é bonita a Igreja de Jesus! 
*... e das Mensageiras do Amor Divino’ desde Aparecida! 
Uma delas já foi Presidente desta OCM! Sempre gratos. 
*“Vila Inah/S.Paulo, 03.12.2019: Caros pe. José e equipe, 
nosso grupo começou em 2006, não me lembro do mês. 
Atendendo à exortação do pe. José que se dirigia aos fiéis 
da missa na Paróquia de S. Pedro e S. Paulo convocando à 
formação de cenáculos para rezar e presentear nossos 
missionários além-mar. Éramos três no início. Hoje 
flutuamos entre oito e dez, mas sempre firmes.  Do grupo 
anterior, três já foram chamados pelo Pai. Pedimos licença 
para denominar nosso grupo de ‘Cenáculo S. Francisco 
Xavier’ que celebramos neste mês. Que ele, o grande 
missionário, proteja e fortaleça o trabalho de nossos 
irmãos que labutam na messe distante. Com Feliz e Santo 
Natal para todos. -Elza, Augusta, M. Cristina, Sueli, M. 
Terezinha, Milene Giglio.- Dá prazer ouvir histórias assim. 
 
*OBS- Outras cartinhas, por causa do pouco espaço, 
ficam para o próximo mês. O Senhor abençoe! 


