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viagem do Papa à Tailândia 
missão daquela 

médio de 2 fr
Sebastião da Canto, que foram mortos em 1569. 

ieram os franciscanos, os jesuítas e o
Estrangeiras de Paris)
missão Tailândia’

população. Para buscar novos caminho
Tailândia deram ênfase ao aniversário 

; e o Papa ‘foi lá 
missão’, diz o pe
Kong. Hoje essa Igreja envia missionários 
montanhas’ (norte do País)
                            2.
No domingo 26 de janeiro, 
basquete, 5 vezes campeão 
Pequim e Londres, 

atólico, casado com Vanessa católica;
Missa todo domin
inclusive naquele 

carreira, cometeu
foi acusado de ter estuprado uma moça do hotel onde 
estava hospedado. Ele admitiu a relação, 
estupro, tendo sido consensual
processo; a mulher retirou a acusação
emenda em dinheiro
mulher ficou tão chocada que sofreu um aborto; e só ficou 
apaziguada quando recebeu um diamante de 4 milhões de 
dólares. Ele pediu humildemente 
esposa, à família, 
sinceramente envergonhado do que tinha feito
patrocinadores; Mc Donald, Nutella e Ferrero cancelaram 
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ficado juntos por 

, ele voltou-se à sua fé católica
realmente me ajudou
à paróquia, onde foi 
dedicado a su fe’. 
a enfrentar a crise.
processo de divórcio
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na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, 
cuidado dos pobres
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viagem do Papa à Tailândia 
 Igreja. A fé 

io de 2 frades portugueses: Jerônimo da Cruz e 
Sebastião da Canto, que foram mortos em 1569. 

ieram os franciscanos, os jesuítas e o
Estrangeiras de Paris); em 1669 o Vaticano i

Tailândia’, que ficou sempre pequena
ara buscar novos caminho

Tailândia deram ênfase ao aniversário 
‘foi lá para ajudar 

, diz o pe. John, missionário tailandês em Hong
essa Igreja envia missionários 

’ (norte do País), a Laos, Camboja e Taiwan
2. Sacrifício 

No domingo 26 de janeiro, 
vezes campeão 

Pequim e Londres, morreu num acidente de helicóptero.
casado com Vanessa católica;

domingo numa paróquia da Calif
 domingo às 7hs. Em

cometeu um pecado 
foi acusado de ter estuprado uma moça do hotel onde 
estava hospedado. Ele admitiu a relação, 
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mulher retirou a acusação

emenda em dinheiro, 2 milhões e meio de dólares.
mulher ficou tão chocada que sofreu um aborto; e só ficou 

quando recebeu um diamante de 4 milhões de 
pediu humildemente 
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sinceramente envergonhado do que tinha feito

Mc Donald, Nutella e Ferrero cancelaram 
suas camisetas deixaram de ser vendidas
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ficado juntos por mais tempo, em 2011

se à sua fé católica
realmente me ajudou, foi conversar com um padre
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 Essa fé ajudou a ele
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para jovens sem teto e famílias necessitadas
Catecismo da Igreja (1435) reza
na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, 
cuidado dos pobres, confissão das falhas,
aceitação dos sofrimentos’. Bryant fez 

Bryant e sua esposa são evangelizadores que 
outros casais a nascer de novo em Cristo
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viagem do Papa à Tailândia chamou a
A fé entrou na Tailândia por 

portugueses: Jerônimo da Cruz e 
Sebastião da Canto, que foram mortos em 1569. 

ieram os franciscanos, os jesuítas e os
em 1669 o Vaticano i

ficou sempre pequena
ara buscar novos caminhos, 

Tailândia deram ênfase ao aniversário 
para ajudar a Igreja

. John, missionário tailandês em Hong
essa Igreja envia missionários 

a Laos, Camboja e Taiwan
  

No domingo 26 de janeiro, Kobe Bryant
vezes campeão do mundo 

num acidente de helicóptero.
casado com Vanessa católica;
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mulher retirou a acusação

2 milhões e meio de dólares.
mulher ficou tão chocada que sofreu um aborto; e só ficou 

quando recebeu um diamante de 4 milhões de 
pediu humildemente desculpas 

público, afirmando que estava 
sinceramente envergonhado do que tinha feito

Mc Donald, Nutella e Ferrero cancelaram 
suas camisetas deixaram de ser vendidas

Embora ele e sua esposa tenham 
, em 2011 ela

se à sua fé católica: “A única coisa que 
foi conversar com um padre

uy querido, muy devoto e mu
ssa fé ajudou a ele, a esposa, e os filhos 
De fato, em 2013 a esposa 

os dois montaram uma 
para jovens sem teto e famílias necessitadas

) reza: ’A conversão se realiza 
na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, 

confissão das falhas,
Bryant fez 

Bryant e sua esposa são evangelizadores que 
outros casais a nascer de novo em Cristo

3. Testemunho das Obras
Sudão era o maior país da África até 2011, quando se 

dividiu em 2: Sudão (ao norte) e Sudão do Sul.
Sudão do Sul explodiu a guerra civil: uma tribo 
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Sebastião da Canto, que foram mortos em 1569. Depois, 

s MEP (Missões 
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Tailândia deram ênfase ao aniversário da missão 
a Igreja a retomar a 

. John, missionário tailandês em Hong
essa Igreja envia missionários às ‘tribos das 

a Laos, Camboja e Taiwan

Kobe Bryant, jogador de 
 e olímpico em 

num acidente de helicóptero.
casado com Vanessa católica; frequentava a 

numa paróquia da Califó
2003, no auge de 
prejudicou muito

foi acusado de ter estuprado uma moça do hotel onde 
estava hospedado. Ele admitiu a relação, mas neg

O juiz suspendeu
mulher retirou a acusação e aceitou 

2 milhões e meio de dólares.
mulher ficou tão chocada que sofreu um aborto; e só ficou 

quando recebeu um diamante de 4 milhões de 
desculpas à moça, à 

público, afirmando que estava 
sinceramente envergonhado do que tinha feito. Mas perdeu 

Mc Donald, Nutella e Ferrero cancelaram 
suas camisetas deixaram de ser vendidas

e sua esposa tenham 
ela pediu divórcio.

A única coisa que 
foi conversar com um padre”. V

uy querido, muy devoto e mu
, a esposa, e os filhos 

m 2013 a esposa anulou o 
montaram uma fundação 

para jovens sem teto e famílias necessitadas. Ora, o 
conversão se realiza 

na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, 
confissão das falhas, revisão de vida, 

Bryant fez tudo isso; e s
Bryant e sua esposa são evangelizadores que 

outros casais a nascer de novo em Cristo”.  
3. Testemunho das Obras 

até 2011, quando se 
dividiu em 2: Sudão (ao norte) e Sudão do Sul. Em 2013 no 
Sudão do Sul explodiu a guerra civil: uma tribo contra 
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na Tailândia por 

portugueses: Jerônimo da Cruz e 
Depois, 

MEP (Missões 
mplantou a 

0,5% da 
os 16 bispos da 
da missão (350 

a retomar a 
. John, missionário tailandês em Hong-

às ‘tribos das 
a Laos, Camboja e Taiwan  

jogador de 
olímpico em 

num acidente de helicóptero. 
frequentava a 

órnia, 
, no auge de 

muito: 
foi acusado de ter estuprado uma moça do hotel onde 

negou o 
suspendeu o 

 uma 
2 milhões e meio de dólares. Sua 

mulher ficou tão chocada que sofreu um aborto; e só ficou 
quando recebeu um diamante de 4 milhões de 

moça, à 
público, afirmando que estava 

perdeu 
Mc Donald, Nutella e Ferrero cancelaram 
suas camisetas deixaram de ser vendidas; 

e sua esposa tenham 
pediu divórcio. 

A única coisa que 
. Voltou 

uy querido, muy devoto e muy 
, a esposa, e os filhos 

anulou o 
undação 
Ora, o 

conversão se realiza 
na vida cotidiana por meio de gestos de reconciliação, 

revisão de vida, 
; e seu 

Bryant e sua esposa são evangelizadores que 

até 2011, quando se 
Em 2013 no 

contra 

outra durante anos. Resultado: 
famintos
crianças
vizinhos. O Papa Francisco
principais rivais são cristãos (um católico e outro 
protestante), chamou
oração; e
beijou
passaram, mas o gesto fico
Roma, na sede da Comunidade S. Egídio,
inclusive aqueles que não tinham ido rezar com o Papa,
assinaram um acordo de paz
entre
Coordenador 
envergonhamos desta guerra entre nós. Queremos garantir 
ao mundo
seu apelo está 
                             
2012/
onde realizamos nossa missão junto à tribo que vive na 
fronteira com a Etiópia.
pelos governantes
muito pela seca e falta de água. Mas Deus caminha 
conosco
6 vezes
fazendo a novena de Natal junto às comunidades das 
montanhas, com muita criança e participação das famílias
há boa aceitação 
vidas.
presente que me enviou
rezando para que 
África, possa se fortalecer na 
Ano seja de muita 
 Ir. Lourdes, 
                                 
No Portal do Morumbi/S.P. mora Da. 
cenáculo de 10 membros. Ela 
necessidade de ajudar mais: recorta cartas de missionários, 
faz cópias, passa para amigas suas e parentes de seu 
marido; solicita os membros do cenáculo a fa
mesmo. Começa a campanha em outubro, ‘mês das 
missões’
saída
resposta para o ‘
Paineiras pediu colaboração. Alguém se esquiva dizendo 
que não tem jeito para isso; e ela rebate que não existe 
mesmo um jeito, que precisa se atirar com humildade e 
confiança. Todo ano faz isso. Acredite se quiser: este ano 
arrecadou cerca de R$ 10mil; ou seja, cinco ‘presentes de 
Natal’ de OCM vieram dessa iniciativa.
*Coleta
pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 
vos conhecem. Amém.
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famintos na maior crise humanitária do planeta
crianças-soldado, milhões de refugiados nos países 
vizinhos. O Papa Francisco
principais rivais são cristãos (um católico e outro 
protestante), chamou
oração; e, num gesto que surpreendeu a todos, se ajoelhou

ou os pés desses pol
passaram, mas o gesto fico
Roma, na sede da Comunidade S. Egídio,
inclusive aqueles que não tinham ido rezar com o Papa,
assinaram um acordo de paz
entre na política e a ajuda humanitária entre no país”.
Coordenador 
envergonhamos desta guerra entre nós. Queremos garantir 
ao mundo que aquele gesto
seu apelo está atendido
                             

12/2019-Escrevo desde o deserto de Turkana/Qu
onde realizamos nossa missão junto à tribo que vive na 
fronteira com a Etiópia.
pelos governantes
muito pela seca e falta de água. Mas Deus caminha 
conosco; este ano 2019 
6 vezes, muita vida para o povo e os animais.
fazendo a novena de Natal junto às comunidades das 
montanhas, com muita criança e participação das famílias

á boa aceitação 
vidas. Quero agradecer de coração 
presente que me enviou
rezando para que 
África, possa se fortalecer na 
Ano seja de muita 
Ir. Lourdes, Missionária

                                 
No Portal do Morumbi/S.P. mora Da. 
cenáculo de 10 membros. Ela 
necessidade de ajudar mais: recorta cartas de missionários, 
faz cópias, passa para amigas suas e parentes de seu 
marido; solicita os membros do cenáculo a fa
mesmo. Começa a campanha em outubro, ‘mês das 
missões’, e vai 
saídas das Missas, distribui
resposta para o ‘
Paineiras pediu colaboração. Alguém se esquiva dizendo 
que não tem jeito para isso; e ela rebate que não existe 
mesmo um jeito, que precisa se atirar com humildade e 
confiança. Todo ano faz isso. Acredite se quiser: este ano 
arrecadou cerca de R$ 10mil; ou seja, cinco ‘presentes de 
Natal’ de OCM vieram dessa iniciativa.
*Coleta...* Recebei, ó Deus, as ofertas de vos
pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 
vos conhecem. Amém.
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na maior crise humanitária do planeta
soldado, milhões de refugiados nos países 

vizinhos. O Papa Francisco, 
principais rivais são cristãos (um católico e outro 
protestante), chamou-os ao Vaticano 

num gesto que surpreendeu a todos, se ajoelhou
os pés desses político

passaram, mas o gesto ficou.
Roma, na sede da Comunidade S. Egídio,
inclusive aqueles que não tinham ido rezar com o Papa,
assinaram um acordo de paz

na política e a ajuda humanitária entre no país”.
Coordenador do Governo afirmou:
envergonhamos desta guerra entre nós. Queremos garantir 

aquele gesto 
atendido”.  

                             4. Empenho pessoal
Escrevo desde o deserto de Turkana/Qu

onde realizamos nossa missão junto à tribo que vive na 
fronteira com a Etiópia. Estes 
pelos governantes, porque é um lugar onde
muito pela seca e falta de água. Mas Deus caminha 

ste ano 2019 fomos
muita vida para o povo e os animais.

fazendo a novena de Natal junto às comunidades das 
montanhas, com muita criança e participação das famílias

á boa aceitação da evangelização e de
Quero agradecer de coração 

presente que me enviou: 
rezando para que o Cenáculo
África, possa se fortalecer na 
Ano seja de muita alegria e saúde

Missionária de Jesus Crucificado
                                 5. Ajuda
No Portal do Morumbi/S.P. mora Da. 
cenáculo de 10 membros. Ela 
necessidade de ajudar mais: recorta cartas de missionários, 
faz cópias, passa para amigas suas e parentes de seu 
marido; solicita os membros do cenáculo a fa
mesmo. Começa a campanha em outubro, ‘mês das 

vai até final do 
das Missas, distribuindo

resposta para o ‘Natal dos Missionários’
Paineiras pediu colaboração. Alguém se esquiva dizendo 
que não tem jeito para isso; e ela rebate que não existe 
mesmo um jeito, que precisa se atirar com humildade e 
confiança. Todo ano faz isso. Acredite se quiser: este ano 
arrecadou cerca de R$ 10mil; ou seja, cinco ‘presentes de 
Natal’ de OCM vieram dessa iniciativa.

Recebei, ó Deus, as ofertas de vos
pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 
vos conhecem. Amém. 
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na maior crise humanitária do planeta
soldado, milhões de refugiados nos países 

, aproveitando 
principais rivais são cristãos (um católico e outro 

ao Vaticano para um ‘r
num gesto que surpreendeu a todos, se ajoelhou

icos pedindo a paz. Os meses 
u. A 13 de janeiro

Roma, na sede da Comunidade S. Egídio,
inclusive aqueles que não tinham ido rezar com o Papa,
assinaram um acordo de paz: ‘As armas parem, o di

na política e a ajuda humanitária entre no país”.
do Governo afirmou:

envergonhamos desta guerra entre nós. Queremos garantir 
 do Papa nos tem inspirado e 

4. Empenho pessoal 
Escrevo desde o deserto de Turkana/Qu

onde realizamos nossa missão junto à tribo que vive na 
stes ‘turkana

porque é um lugar onde
muito pela seca e falta de água. Mas Deus caminha 

omos abençoados
muita vida para o povo e os animais.

fazendo a novena de Natal junto às comunidades das 
montanhas, com muita criança e participação das famílias

a evangelização e de
Quero agradecer de coração a cada um de vocês 

 Muito obrigada
Cenáculo, que tem o cora

África, possa se fortalecer na vida missionária.
saúde!” 

de Jesus Crucificado
Ajuda 

No Portal do Morumbi/S.P. mora Da. 
cenáculo de 10 membros. Ela está
necessidade de ajudar mais: recorta cartas de missionários, 
faz cópias, passa para amigas suas e parentes de seu 
marido; solicita os membros do cenáculo a fa
mesmo. Começa a campanha em outubro, ‘mês das 

até final do ano coloca
ndo folhetos aos fiéis; e espera 

Natal dos Missionários’
Paineiras pediu colaboração. Alguém se esquiva dizendo 
que não tem jeito para isso; e ela rebate que não existe 
mesmo um jeito, que precisa se atirar com humildade e 
confiança. Todo ano faz isso. Acredite se quiser: este ano 
arrecadou cerca de R$ 10mil; ou seja, cinco ‘presentes de 
Natal’ de OCM vieram dessa iniciativa. 

Recebei, ó Deus, as ofertas de vos
pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 
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                                                        380mil mortos, 7 milhões de 

na maior crise humanitária do planeta, 20mil 
soldado, milhões de refugiados nos países 

aproveitando o fato de 
principais rivais são cristãos (um católico e outro 

para um ‘retiro’ de 
num gesto que surpreendeu a todos, se ajoelhou

pedindo a paz. Os meses 
3 de janeiro deste ano

Roma, na sede da Comunidade S. Egídio, todos os grupos
inclusive aqueles que não tinham ido rezar com o Papa,

As armas parem, o di
na política e a ajuda humanitária entre no país”.

do Governo afirmou: “Nós nos 
envergonhamos desta guerra entre nós. Queremos garantir 

do Papa nos tem inspirado e 

Escrevo desde o deserto de Turkana/Qu
onde realizamos nossa missão junto à tribo que vive na 

turkana’ são esquecidos 
porque é um lugar onde se padece 

muito pela seca e falta de água. Mas Deus caminha 
abençoados, tivemos chuva 

muita vida para o povo e os animais. Estamos 
fazendo a novena de Natal junto às comunidades das 
montanhas, com muita criança e participação das famílias

a evangelização e de Jesus em suas 
a cada um de vocês 

Muito obrigada! Continuo 
que tem o coraç

missionária. O

de Jesus Crucificado. 

No Portal do Morumbi/S.P. mora Da. Anair com seu 
está impactada pela 

necessidade de ajudar mais: recorta cartas de missionários, 
faz cópias, passa para amigas suas e parentes de seu 
marido; solicita os membros do cenáculo a fazerem 
mesmo. Começa a campanha em outubro, ‘mês das 

ano colocando banners na
folhetos aos fiéis; e espera 

Natal dos Missionários’. Até no Clube 
Paineiras pediu colaboração. Alguém se esquiva dizendo 
que não tem jeito para isso; e ela rebate que não existe 
mesmo um jeito, que precisa se atirar com humildade e 
confiança. Todo ano faz isso. Acredite se quiser: este ano 
arrecadou cerca de R$ 10mil; ou seja, cinco ‘presentes de 

Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos 
pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 
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                                                        380mil mortos, 7 milhões de 
, 20mil 

soldado, milhões de refugiados nos países 
o fato de que os 

principais rivais são cristãos (um católico e outro 
tiro’ de 

num gesto que surpreendeu a todos, se ajoelhou e 
pedindo a paz. Os meses 

deste ano, em 
os grupos, 

inclusive aqueles que não tinham ido rezar com o Papa, 
As armas parem, o diálogo 

na política e a ajuda humanitária entre no país”. O 
Nós nos 

envergonhamos desta guerra entre nós. Queremos garantir 
do Papa nos tem inspirado e 

Escrevo desde o deserto de Turkana/Quênia, 
onde realizamos nossa missão junto à tribo que vive na 

são esquecidos 
padece 

muito pela seca e falta de água. Mas Deus caminha 
tivemos chuva 

stamos 
fazendo a novena de Natal junto às comunidades das 
montanhas, com muita criança e participação das famílias: 

Jesus em suas 
a cada um de vocês o 

Continuo 
ção na 

O Novo 

com seu 
impactada pela 

necessidade de ajudar mais: recorta cartas de missionários, 
faz cópias, passa para amigas suas e parentes de seu 

zerem o 
mesmo. Começa a campanha em outubro, ‘mês das 

banners nas 
folhetos aos fiéis; e espera 

. Até no Clube 
Paineiras pediu colaboração. Alguém se esquiva dizendo 
que não tem jeito para isso; e ela rebate que não existe 
mesmo um jeito, que precisa se atirar com humildade e 
confiança. Todo ano faz isso. Acredite se quiser: este ano 
arrecadou cerca de R$ 10mil; ou seja, cinco ‘presentes de 

sos servos 
pelas quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não 

                                                        



                                                                   NOTÍCIAS DA OBRA          
*Saudamos os novos cenáculos de S. Miguel Paulista: Paróquia S. Agostinho e da Paróquia N. Sra. das Graças, nos 
bairros de Itaquera e José Bonifácio. O Espírito Santo faça crescer. 
 
* Niteroi, 25 de novembro: “Estou enviando esta carta 
para desejar-lhe um santo e feliz Natal e um abençoado 
Ano Novo, extensivo a todos que colaboram com a OCM. 
Também para lhe desejar uma feliz viagem à Itália, como 
costuma fazer no final de cada ano. E junto a esta vão os 
comprovantes de depósito do ano. Cumprimentos a M. 
Beatriz e a todos os colaboradores”. - Guilherme José de 
Amarante. – Grato pelos votos; mas, à Itália não vou  de 
férias; vou para conseguir ajuda; pois os recursos daqui 
nem sempre são suficientes. Ter amigos que reforçam 
nossa missão é bênção de Deus.. 
*Deus proteja os missionários. Estou enviando 
comprovante de depósito. M. H. Somensi-V.Madalena/SP. 
*Jundiaí, 6 de dezembro de 2019: ”Escrevo  para mandar 
os 2 recibos deste ano. É muito pouco; mas é de coração. 
O nosso cenáculo é pequeno. Também peço que Vocês 
deem baixa no nosso cenáculo: vou parar de fazer o terço 
do cenáculo desde já. Espero que compreenda.-Luzia S. 
Bento. Não, Da. Luzia: como o batismo, a missão nos 
acompanha a vida inteira. Agradecemos o ‘coração’ que 
botaram naquelas ofertas; e a gentileza de nos ter 
comunicado sua decisão. 
* S. José dos Campos, 16.12.19: Desejamos a todos da 
OCM um Feliz Natal e um Ano repleto do amor do menino 
Jesus. Estamos enviando os comprovantes de depósito do 
ano, R$ 1.868,00. Um grande abraço de todas nós: M. 
Inácia, Zelia, Edith, Ana Cristina, Tininha e Bernardete. 
– Gratos pelo tamanho do abraço! O Senhor abençoe. 
*R.Maranhão/S.P.- Natal ’19: Pe. Stella e toda a equipe 
dos Cenáculos: Desejamos um Santo Natal na alegria da 
Visitação Daquele que sendo Luz, se fez carne para que 
nossa carne tivesse Luz. Vão também os recibos de 
depósito de nosso cenáculo, que com alegria e gratidão ao                                   

Pai pudemos mais um ano perseverar: nosso 17º!” - 
Cecilia e Luiz, Marisa-Lourdes- Paulo Cesar-Denise-
Carlina-Juliana-Rodrigo-Patricia-Fabiana-M. Luisa-
Paulo-Pedro. - Como é bom irmãos juntos em oração, 
oração missionária! Gratos por tudo! 
*Butantã/S.Paulo,10.2.2020:Estamos encaminhando os 
comprovantes de depósitos de julho a dezembro 2019, no 
total de R$ 700,00. Nosso grupo conta com 4 amigos que 
se reúnem uma vez por mês à segunda feira. Ficamos 
felizes de receber o boletim mensal e saber o que acontece 
com a vida missionária da nossa Igreja; e que nossa 
contribuição tem ajudado nossos missionários e suas obras 
em terras estrangeiras. Saudações em Cristo Jesus. Grupo 
da Rua Augusto Perroni - Genesio. – Parabéns por estarem 
identificados com esta Obra missionária! 
*Salvador/BA-28.01.2020: ”Envio os recibos referente ao 
ano 2019 do grupo na casa de Maria Afra. Quero informar 
que infelizmente este grupo não vai mais continuar. O 
motivo é que um casal está mudando para interior e as 
duas senhoras não vão mais continuar por motivo de 
saúde. Por estes motivos vou deixar o Cenáculo. - Maria 
Afra. – Pena! O ‘Programa Missionário Nacional’ (pag.20 
a) registra a compreensão limitada da missão no Brasil. 
Agradecemos o que fizeram até agora.  
*Meu nome é Fádua Maria Adas, e o nosso cenáculo fica 
no Butantã. Estou enviando os recibos dos depósitos de 
2019; e, se possível, gostaria que fizessem a menção deste 
envio no próximo folheto. Agradeço a oportunidade de 
rezar o terço missionário em nosso condomínio; e 
aproveito o ensejo para desejar, a todos os que 
administram e colaboram com esta Obra magnífica, um 
Ano Novo de 2020 bastante abençoado. - Fadua.- 
Atendido, com prazer

**O cenáculo de Irineia escreveu carta para Ir. Elisa em Timor Leste. A resposta, linda e longa, no  boletim de abril.   
  
Nosso Jeito                                                          OCM e a missão                     
“Desejo dedicar a Mensagem deste ano ao tema da narração, pois precisamos respirar a verdade das histórias boas; 
temos necessidade duma narração que fale da beleza que nos habita; que saiba olhar os acontecimentos com ternura”. 
Assim começa o Papa para o Dia Mundial das Comunicações (24 de maio). “Depois que Deus se fez homem, não existem 
histórias insignificantes; toda história pode se tornar inspiradora’. OCM está 
‘narrando’ 5 histórias todo mês para mil grupos; e este mês é o de nº 264. Sentimos 
necessidade de refletir mais sobre nossos capítulos do boletim e sobre a missão que 
OCM apoia. Renovamos aqui nosso compromisso de mostrar a dignidade dos 
missionários, a dignidade dos que se convertem, dos que sofrem com amor por 
causa da fé, dos que testemunham com obras o amor do Pai, dos que investem sua 
vida na missão,  de quem dá nem que seja um copo d’água; e de quem lê estas 
notícias.      
Nosso Papa está santamente empenhado em toda a missão da Igreja. Mas ele destaca a missão ad gentes: convoca um mês 
extraordinário de reflexão e de ação, viaja aonde os católicos são minoria insignificante (0,1; 0,4; 0,5%, e por aí). Isso 
tudo nos faz refletir. Refletir mais sobre OCM e sobre os assuntos do boletim. Faremos isso escutando os documentos da 
Igreja, as lições dos entendidos, os gestos dos comprometidos. Não somos doutores: partilharemos o que nós 
compreendemos, parecidos com ‘varejistas’ que oferecem aos fiéis o que encontram na pastoral. Hoje sabemos que a 
missão da Igreja é multiforme, e toda ela necessária. Tentaremos dar razão da nossa parte, sem desfazer das outras. Se a 
missão de OCM é a tradicional, não quer dizer banal; mas que vem de longe, irrenunciável, divina. A mesma missão de 
sempre; mas de maneira refletida, amadurecida pelo Espírito: ‘fazei-nos apreciar retamente todas as coisas segundo o 
mesmo Espírito e gozar de sua consolação’.Durante este ano, refletiremos sobre nossos assuntos. Vocês procurem ler o 
Nosso Jeito’ e questionar, se for preciso, sem medo: é melhor ter dois discutindo do que um só lecionando. Obrigado. 
                                                                                                                                                                 pe José Stella 


