CENÁCULO
1 ORAÇÃO E CONVERSÃO
“Pede-me e te darei como herança as nações”(Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes....
*Intenção do mês: Pelos responsáveis das nações, para
que se empenhem decididamente em pôr fim ao comércio
de armas, que provoca tantas vítimas inocentes, nós Vos
pedimos..
*Ásia: A graça para Mohamed aconteceu aos 23 anos, na
guerra Irã-Iraque. Ele conheceu Massud, cristão sábio e
delicado, e passou a conversar muito com ele. Mohamed
pediu para ver o livro dos cristãos. Massud recusou, e lhe
emprestou o livro ‘Milagres de Jesus’. Mohamed insistiu:
‘O Livro!’. Massud respondeu: ‘Releia o Corão!”
Mohamed passou a reler o Corão. Teve alguns
desencantos; e teve um sonho místico: um riacho, um
homem que o convidava a atravessar,
oferecia-lhe pão da vida.
Mais tarde leu João,6: Eu sou o pão da vida’.
Passou a ir à missa escondido. Quando percebeu que era
cristão, a mulher largou-o; mas, voltou, pois teve sonhos
também. Os dois fugiram para a Jordânia e lá foram
batizados. Quando o Ayatollah soube, pronunciou a
sentença: deve morrer! A família perseguiu-o e atirou
nele; mas pegou só na perna. Médicos amigos da Jordânia
trataram dele; prepararam a cirurgia; mas, ao verem a
radiografia, não havia bala nenhuma, nem lesão. O
consulado ajudou-os a chegar a Paris, onde hoje moram.
SACRIFÍCIO
Vossa oferta... Deus aceita com agrado (Fil 4,18).
* *Brasil/Belo Horizonte: Isabella é estudante de
economia na PUC. Seus pais são evangélicos e têm 3
filhos: uma filha de 25, Isabella de 21 e um menino de 4
anos. Um vizinho, Ezequiel de 41 anos, casado, está
apaixonado por ela, um amor não correspondido. Ela já
tem informado a Polícia sobre o assédio de Ezequiel, mas
não tem conseguido registrar o boletim de ocorrência
porque ‘nunca nada tem acontecido de fato’. Sábado 29
de abril, às 8h da manhã, a família está saindo de carro: a
mãe, Isabela e o menino estão no carro e estão esperando
o pai. Aí entra o Ezequiel e esfaqueia Isabella. Chega o
pai, em luta corporal é esfaqueado também. A mãe foge
com o menino para o apartamento. Ezequiel furioso sobe,
começa a colocar fogo mas, chega a polícia e o prende. O
pai e a estudante são levados ao hospital: Isabella chega
morta.
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O pai busca força na religião: “A gente tem a certeza de
que nada acontece sem Deus. No meio dessa coisa
horrível, peço a Deus pela família desse homem. Eu o
perdoo. O perdão existe para que a pessoa tenha
consciência de que foi perdoada por nós. Mas, o perdão
não livra da responsabilidade do que cometeu.
Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com Jesus
pela salvação do mundo. Amém
EMPENHO PESSOAL
*Oceania/Timor Leste: Venho agradecer as orações e
também a contribuição que nos ofereceram através da Ir.
Ana Zélia e Ir. Conceição. Estou em Timor Leste desde
2014. Sou a única brasileira, ao lado de 4 Irmãs
portuguesas, 1 angolana, 2 timorenses. Temos duas
comunidades: Remexio e Same com centro de atividades
de tempo livre para 200 crianças de 6 a 12 anos: costura,
português e informática, visita a doentes e carentes;
pastoral: Cruzada Eucarística, Catequese Crisma e
Liturgia. Nossa missão é simples: levar a Palavra de
Deus, Seu amor, esperança a pequeninos.Há limitações –
cultura, língua, recursos. Desejamos fazer mais.
Continuem a rezar por nós. Ir. Maria Elisa
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós
Vos pedimos...
AJUDA
“Quanto à coleta cada um de vós ponha de parte o que
tiver podido poupar” (1Cor.16,1).
*Com uma população de 1,5 milhão de habitantes a
Guiné-Bissau é um dos países mais pobres do mundo. Lá
trabalha o bispo brasileiro D. Pedro Zilli, do Paraná.
Nessa realidade, D. Zilli pediu ao Regional Sul 2(=
Paraná) que fizesse uma campanha para levantar ajuda
para lá. Em 29 de setembro de 2015 a campanha é
lançada: ela movimenta as crianças da catequese, que
levam um envelope a seus pais, pedindo um real. Mas os
pais acabam dando 2 ou 5 reais; e os tios, os avós, os
padrinhos aderem também. Resultado: já arrecadaram
1milhão e meio para aquela missão. Esta é a presença do
Regional Sul 2 na missão ad gentes, que parecia um sonho
tornou-se realidade: gestos simples de amor cristão. . *
Coleta, se possível, cantada.
* Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não Vos
conhecem. Amém.
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NOTÍCIAS DA OBRA
*Bem vindos os novos cenáculos da Diocese de São Miguel Paulista, cidade de São Paulo! Agora são 50 cenáculos,
bem animados; até o fim do ano chegarão a 100 grupos. Cenáculos de S. Miguel Paulista, prestem atenção! Em breve,
Vocês terão uma conta especial, que ficará em S. Miguel; nessa conta depositarão suas coletas. Pe. Edilson, Vigário
Geral da Diocese, está de acordo e disposto; e Da. Aparecida da Vila Rosária também. Eles irão cuidar da conta, para que
funcione bem e a Diocese de S. Miguel no final do ano possa saber quanto está dando em dinheiro aos missionários no
exterior, por meio dos cenáculos missionários. Aguardem!
* De Jacareí – “Caros amigos: coordenadores de cenáculos, pe. José e Beatriz. A saudade de Vocês é grande;mas não
dá para ficar sempre juntos: as orações nos unem. Eu e meu marido rezamos e oferecemos para Vocês coordenadores e
por todos os missionários do Brasil e do mundo. Assim estamos unidos na oração. Que felicidade rezar uns pelos outros!
Nós, o grupo, gostamos muito de refletir sobre os assuntos que chegam até nós. Ajuda-nos na fé e nos faz crescer como
pessoas diante de Deus. Obrigada por tudo! Estamos enviando o comprovante de depósito do 1º semestre: foi o que
conseguimos com a graça de Deus. Mandamos um carinhoso abraço a todos!”. Verônica e Renato -.Queridos irmãos,
nós fomos testemunhas por uma hora de todos seus sofrimentos: do marido e da mulher! e de sua vontade de participar na
cooperação missionária.O Senhor Jesus cumpra a obra de santificação em Vocês e derrame bênçãos sobre as missões.
* De Butantã/SP – ‘Saudações em Cristo! Nosso grupo do Conjunto Residencial Butantã lhes envia comprovantes de
nossas contribuições relativas aos meses de outubro e novembro 2016, e janeiro, fevereiro, março, abril do corrente ano,
perfazendo um total de R$ 1.185,00. Continuamos unidos na reza do terço, pedindo ao Senhor que proteja nossos
missionários e envie novos trabalhadores para a messe’. Genésio – Ótima prestação de contas, irmão Genésio! O Senhor
recompense a todos que cooperaram. Aproveito para alguma observação: Não é bom reter coletas de 2016. Podíamos
enviar antes do Natal, assim se juntaria com outros cenáculos do Brasil; e os missionários receberiam nosso presente de
Natal. Que nosso Senhor envie novos trabalhadores.’ Sim, nas missões e aqui na OCM. Todo dia pe. José reza assim:
’Abençoai, Senhor, OCM: que tenha mais dinheiro, mais servidores, espaço na Igreja e vigor na missão!’ Quem tiver no
coração desejo de fazer algum serviço, fale, escreva, manifeste. Obrigado!
*Recebemos a notícia do falecimento de Sergio, coordenador de cenáculo em Bragança Paulista. Nossos pêsames à
família. Agradecemos a Deus por essas pessoas que se agarram a fazer o bem até o último respiro da vida.
* De Itupeva: ‘Poderiam me enviar o boletim por email? Eu pegava do site; mas, não está tendo no site’ Maura-. Sim,
Maura, estamos com algum problema. Mas, será resolvido em breve, se Deus quiser: é sempre questão de servidores. Os
de Caucaia do Alto estão entrando. Deus seja glorificado.
* De Sorocaba: Da. Inês informa que o grupo estava no nome de um seu filho. Agora ele casou; e ainda envia sua oferta
todo mês. ‘Mas, o grupo mudou de feição: hoje somos vizinhos, 8 pessoas; e cresce!- Aleluia!.
* De Berlim/Alemanha: Sonia, soubemos que não está recebendo o boletim por falta de sobrenome do destinatário! Vai
ver que nos tratam de imigrantes clandestinos! OCM costuma colocar só o nome de batismo. OK! Resolveremos.
* Da. Dora, gratos pela cartinha. Ainda nos veremos aí, na paróquia do Jardim das Oliveiras, em S. Miguel Paulista.

NOSSO JEITO
OCM e Animação Missionária
Ontem a Beatriz foi ajudar a Carmem de Araçatuba para
O Encontro Estadual de Franca prepara para o Congresso
contatar o Bispo de Presidente Prudente. É o específico de
Missionário Nacional em Recife, setembro próximo. E
OCM: animação e cooperação missionária nas paróquias.
Recife prepara para o Congresso Missionário Americano,
E ‘Nosso Jeito’ sobrou para mim. Então vou falar de uma
no ano que vem, na Bolívia. Com certeza, o Senhor está
série de eventos que nos vêm ao encontro.
preparando a Igreja do Brasil e da América para coisas
Na semana próxima, 26-27-28 de maio, na cidade de
grandes num futuro próximo. E OCM procura estar de
Franca, norte do Estado, haverá o 37º Encontro
prontidão, no que o Senhor quiser..
Missionário Estadual. É o seguinte: todo ano, uma
O projeto de apoio à missão de Pemba/Moçambique está
Diocese acolhe os representantes das demais 42 Dioceses
bem adiantado: os Bispos do Estado estão tomando
do Estado para tratar de assuntos missionários e celebrar a
conhecimento e modo de ajudar. E Vocês bem sabem
missão. A missão de que tratam, é a missão interna, nas
como OCM está na pré-história do projeto..
Dioceses e no Brasil. OCM é convidada, embora ela
Lembremos de novo setembro próximo: virão à OCM
promova a missão universal, ad gentes; porque querem
representantes de todos os 18 Comires do Brasil
manter aberta a porta ‘além - fronteiras’. Aliás, já
(Conselhos Missionários Regionais) para um encontro
aceitaram sugestões de OCM: a reza do terço durante o
em S. Paulo Os organizadores de Brasília esperam
Encontro com coleta para missionários no exterior; e o
contagiar de espírito empreendedor os demais 17 Comires.
testemunho ao vivo de algum adulto batizado de recente,
Tudo isso prove como OCM está empenhada na missão
para manifestar a missão da Igreja local e vibrar juntos
interna e externa, com a ajuda básica dos cenáculos
com a graça de Deus.. Também OCM quer a missão
missionários.
interna: confiram a notícia de Sacrifício de hoje; ela conta
Se nós não conseguimos visitar-Vos de frequente, bastedo Evangelho do perdão em Belo Horizonte, Brasil.
nos o consolo de saber que estamos empenhados na oração
(Neste momento acabo de receber um telefonema de
e na missão com o Senhor Jesus e com nossa Senhora.
Beatriz-Carmem: ’O Bispo de Presidente Prudente
pe. José Stella
autorizou o trabalho de OCM na Diocese!’ Viva!)

