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              1 ORAÇÃO E CONVERSÃO 

“Pede-me e te darei como herança as nações”(Sl 2)  

   * Terço pelos 5 continentes.... 

*Intenção:Pelos jovens, para que saibam responder com 

generosidade à própria vocação, considerando seriamente 

também a possibilidade de se consagrarem ao Senhor no 

sacerdócio ou na vida consagrada nós Vos pedimos... 

   *África\Etiópia -Pe Giuseppe, 61, começou em  2016 a 

realizar seu sonho:  missão na Etiópia, em Robe, cerca de 

3 milhões de habitantes: “Temos 5 paróquias; cada uma 

tem sua escola. Foi um choque para mim encontrar 

populações que nunca ouviram falar de Cristo.Ajudamos    

muitos órfãos, cuidamos de mães e prole abandonadas. 

Ensinamos agricultura da Moringa: cultivamos, colhemos, 

preparamos, comemos juntos.Enriquece a dieta 

tradicional deles:leite\cereais”.O padre afirma:“Senti na 

pele a urgência da primeira Evangelização: não podemos 

nos esquecer daqueles que nem sequer foram 

evangelizados. A Missão Evangelizadora está apenas no 

início. Um jovem sacerdote passar 5 anos em missão é um 

enriquecimento”. Pensa parecido o bispo da Índia, Dom 

Palliparampil: “A Igreja cresce se o povo acha alguém 

que caminha junto, sem conselhos nem financiamentos”. 

 

                             2.  SACRIFÍCIO 
Suave perfume, um sacrifício que Deus aceita.. (Fil 4,18) 

    *América - Os cristãos são a comunidade religiosa mais 

perseguida do mundo, cerca de 90 mil cristãos foram 

mortos por sua fé em 2016, mártires desconhecidos. 

Alguns mártires, porém, são bem conhecidos. 

Pe. Vicente, no Congo: os militares das Forças Armadas 

do Congo foram em busca dele, enquanto estava numa 

reunião de paz com os chefes tribais, e ali o metralharam, 

porque tinha denunciado o sofrimento do povo causado 

por grupos armados que exploram o coltan, mais precioso 

que o ouro. O inocente pe. Hamel, na França, no mês de 

abril: degolado sobre o altar durante a Missa, como 

cordeiro para o sacrifício, porque promovia diálogo com 

muçulmanos.O pe. João Paulo, no Brasil, rezava missa 

que reunia 5000 fieis: 3 pessoas, às quais ele tinha dado 

carona na periferia de Rondonópolis o mataram.‘O mundo 

odeia os cristãos pela mesma razão pela qual odiou 

Cristo’, diz papa Francisco.   

   Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com 

Jesus pela salvação do mundo. Amém 
 

                       3. TESTEMUNHO DAS OBRAS 

 “Deus fez brilhar a Sua luz em nossos corações para que 

irradiássemos o esplendor de Deus” ( 2 Cor4,6) 

     *Ásia\Afeganistão - As “pequenas irmãs de Jesus” 

foram para Cabul , em 1956 como enfermeiras. Viviam 

como afegãos, falando a língua local, dormindo em tapetes 

no chão, assumindo os hábitos tradicionais. Em 1993, na 

ocupação soviética iam à capela rezar, eles sabiam mas 

deixavam entrar; não destruíram a capela  Em 2000 a 

polícia religiosa Talibã foi em busca delas mas  o Mullah 

disse: “ Nas irmãs não se toca. Respeito!”  Em 2002, sob a 

OTAN, as irmãs recusaram toda e qualquer entrevista, 

gentilmente, por dedicação.Em 2016 tudo acabou. As 2 

últimas irmãs foram embora, não tem quem venha, não há 

vocações.O afegão: “As irmãs partem!” Lágrimas:ternura. 

Para que os católicos do nosso bairro participem mais da 

missão universal nós vos pedimos... 

 

  4. EMPENHO PESSOAL 

Quem quiser ser o 1º deverá ser escravo de todos Mc 10 

         *África – “Queridos cenáculos, agradeço os 19 

anos de contribuição espiritual e material. Eu trabalho 

agora numa periferia muito carente, muitos fieis 

retornando do Congo, falta de educação escolar e cristã. e 

de serviços básicos, como água: não tem e é comprada.  

Nossa solidariedade falará alto por estarmos junto deles 

mais do que pelo que poderemos fazer. Com a Vossa ajuda 

comprei um computador para  amigo cego e ele já pode 

estudar com leitor de telas. Agradeço se Vocês fazem 

saber aos grupos o seguinte: não podendo dispor do 

dinheiro da comunidade, Vosso presente nos possibilita 

poder ajudar as pessoas amigas. Por isso aumenta nossa 

gratidão por cada um de Vocês” Ir. Carmelita  

Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós 

Vos pedimos... 

 

5.  AJUDA 

Quem possuir bens deste mundo e vir irmão sofrer.. I Cor 16,  

     *Ásia/Síria/ No nordeste da Síria o Estado Islâmico 

se retirou mas as consequências não. No sul , existem 

aldeias em que todos passam fome. Eles tinham 

aceitado a dominação então recebiam o necessário 

para viver. Agora porém não têm o que comer. O 

arcebispo Jaques Hindo informa : “Como Diocese, 

acabamos de distribuir entre eles 3 mil cabeças de 

cabras e cabritos para que possam ter leite e fazer 

procriar o rebanho”. A Arquidiocese restaurou casas 

distribuiu a não-cristãos: diminui violências sectárias. 

Coleta, se possível cantada.  

Recebei senhor a nossa oferta, pelas quais 

concedeis a salvação mesmo Àqueles que não Vos 

conhecem. 



 

 

NOTÍCIAS DA OBRA 

Abril é o mês da Páscoa, da morte e ressurreição de Cristo. Para nós também: para libertação. Feliz Páscoa! 

É o mês de aniversário de OCM: 21 anos! Parece que Nosso Senhor nos enviou um Presente: Zenir de Santa Catarina. 

De Florianópolis/Santa Catarina:“Boa noite, Beatriz, graça e paz! Tenho uma notícia muito feliz para dar. Tivemos 

formação missionária da arquidiocese (de Florianópolis) e Dom Wilson esteve conosco. Falei de pe José Stella e do 

pedido de abertura da Diocese para OCM. Ele falou “SIM”. Mas minha surpresa maior foi no final da missa em que 

estavam presentes representantes da maioria das paróquias, a equipe do COMIDI, o coordenador pastoral e nosso 

bispo falou da OCM: disse também que eu falaria de tarde , no encontro, sobre OCM.”  - Zenir – Assim é Nosso 

Senhor: abundância. Sim, Zenir, obrigados! nós vamos então para Florianópolis, falar na Reunião do Clero e dar 

avisos nas paróquias . E você junto ... 

De SP: “Pe José, continuamos firmes no propósito de rezar o terço e enviar arrecadação. Com certeza, quem se 

compromete faz a diferença. Seguimos o seu exemplo, somos gratas. Temos recebido muitas graças e bênçãos. Esta é 

uma missão maravilhosa, o nosso muito obrigadas. Estamos enviando o recibo”–João, Dora e Ieda. Isso. Gratos! 

De Itu: “Comunicamos o falecimento de nossa zeladora, a querida Márcia. Eu sou Tânia, ofereço-me; vou fazer por 

ela; envio meu endereço para daqui por diante receber o Boletim: nosso grupo continua”. – Sim, Tânia, com Jesus. 

Nossas orações por Marcia e por vocês também. A Sra. nos deu  alegria com o gesto de continuidade. Gratos 

De SP –Cara Maria das Graças e Hélio, é uma alegria a participação de Vocês. Enviamos o Boletim. Contem-nos de 

seu grupinho. Dionísio fará uma visita a Vocês. 

De Belo Horizonte – “Prezados pe José e Beatriz, Paz e bem! Assim como em todos os anos estou enviando-lhes os 

extratos da conta bancária do Cenáculo Missionário do ano de 2016. É com muita alegria que realizo esse pequeno 

trabalho. É para mim uma graça “inestimável” – Aparecida . E para nós é santidade de sua parte, Glória a Deus por 

contarmos com a Senhora; é o que garante a transparência de nosso trabalho leigo.  

 De SP- “Querida Beatriz, como você está? Como eu te prometi estou enviando neste email, o contato de Ana Jacira, a 

missionária de Timor Leste e que era a diretora da Escola” –Que lindo! Nossas Missionárias que foram ajudadas no 

Timor Leste, quando estão em SP nos contatam e nos ajudam. Eliane inclusive  é voluntária da OCM . 

De Americana / SP: “Beatriz, você poderia me enviar o Boletim por email  pois estou fora de casa e vou fazer o 

cenáculo?” – É uma alegria, Raquel; mando agora mesmo.  

De China e de Amazônia: Ir. Isabel, que trabalhou 7 anos na China, 3 na Amazônia, fora os anos que não conheço, 

está nos dando seu trabalho voluntário quando precisamos. É uma honra e um modelo de disponibilidade. 

Agradecemos a ela, e a Deus Nosso Senhor, tão preciosa ajuda. 

 

      

NOSSO JEITO                       MARTÍRIO 

O dia 24 de março foi o Dia dos 

Missionários Mártires. Esse dia foi escolhido por 

ser o dia em que Dom Romero, “A voz dos sem 

voz” e Arcebispo de S. Salvador, foi assassinado 

porque em suas homilias defendia indefesos etc. 

Está beatificado e começa o processo de 

santificação. O comboniano Pe. Ezequiel também 

foi assassinado por defender injustiçados, e nestes 

dias foi começado seu processo de beatificação. 

Tantos mártires! fazem-nos pensar em nossas atividades 

missionárias... Nós damos nossa vida por nossa família, por 

amigos também. Em nossa “humanidade” nós somos 

impulsionadas pelos sentidos, pela emoção, a inteligência, o 

intelecto. As ações são pensadas, preparadas, planejadas, 

controladas. Eles, mártires, são impulsionados pela virtude 

de um coração universal: a todos os povos, aos 

desconhecidos. A virtude nas atividades missionárias 

esbarra no múltiplo e imprevisível. O melhor exemplo de 

imprevisível é o martírio: NÃO É BUSCADO,  

PROCURADO, PRODUZIDO, PLANEJADO. Ele escapa 

ao domínio do Homem. É  Deus quem age, quem modela . 

Assim como o corante é veiculado na água, assim 

como  a substância curativa é inserida na pomada, também a 

espiritualidade permeia a atividade missionária: “o Espírito 

Santo sopra e as coisas mudam”. Seja a atividade banhada 

de humanidade ou banhada de virtude, o essencial é o tipo 

de relação: “dar / pedir”. É no relacional  que “passa” a 

presença e ação de Nosso Deus Pai e Senhor. Em nosso 

século não é valorizada a relação bidirecional ”Emissor / 

Receptor” ; ela é considerada reduzida. O nosso século 

apresenta realidades “multi”. Por ex., os intensos 

movimentos migratórios.  

 Para celebrar os mártires no dia 24de março, o 

pe. Lucas idealizou o musical “Romero” na paróquia. 

Ele proprio explica: “A história deste musical fala de 

imigração, de multiculturalidade, aqui na Itália. É para 

se pensar em uma Itália multicultural, plural, onde 

tantos jovens originários de outros países, mas que 

nasceram ou vivem e convivem com outros de origem 

italiana com alegria e felicidade: são todos italianos”.  

 O tema é fraternidade, integração, encontro, escuta,  

proximidade e comunhão entre jovens ali nascidos, jovens 

ali não nascidos, e outros ali plantados: são todos italianos. 

Percebo nisso algo novo: não importa onde nasceram, mas 

como vivem. Penso que a convivência múltipla favorece 

uma 1ª Evangelização, coisa que não existia desse modo 

multi-relacional. 

Enfim, fecho o texto com o ideal: o jeito dos mártires, o 

jeito dos leigos, o jeito de pe. Luca multicultural: TODOS 

convivendo. Queremos caminhar juntos. Por aí passa a 

missão hoje.                            

Maria Beatriz 
 


