CENÁCULO
1 ORAÇÃO E CONVERSÃO
“Pede-me e te darei como herança as nações”(Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes....
*Intenção do mês: Pelos nossos irmãos que se afastaram
da fé, para que, através da nossa oração e do nosso
testemunho evangélico, possam redescobrir a proximidade
do Senhor misericordioso e a beleza da vida cristã,
nós Vos pedimos..
*Ásia: No Kuwait a telefônica Zain convidou o
público islâmico a refletir por ocasião do Ramadã. Um
vídeo de diálogo cantado mostra um terrorista
preparando-se para morrer e matar inocentes.
-CRIANÇA: “ Vou contar tudo a Deus. Que vocês
encheram os cemitérios com as nossas crianças, esvaziando
os bancos das nossas escolas. Que vocês trouxeram
inquietação e escuridão às nossas ruas. E que vocês
mentiram para nós. TERRORISTA:” Eu testemunho que não
há ninguém digno de adoração exceto Deus.”
- TERRORISTA: Deus é maior…MULHER: …do que aquele
que obedece sem refletir. - MULTIDÃO: Adore o seu Deus
com amor. Com amor, não com terror. Seja manso
na sua fé e não duro. Relacione-se com o seu
adversário em paz e não com guerra. Convença
com a misericórdia não com a força”.
No fim o terrorista desiste do plano. Impossível não

perceber o convite à conversão a valores cristãos.
2 SACRIFÍCIO
Vossa oferta... Deus aceita com agrado (Fil 4,18).
“O Oriente dá Presente ao Ocidente como Reis Magos.”
disse o núncio apostólico no Iraque.
* Em 2014, quando o Estado Islâmico chegou ao Iraque,
impôs a cristãos 1 escolha: converter-se ou morrer. Ninguém
renunciou à fé: pegaram pouca coisa e mesmo esse pouco,
na fuga, lhes foi tirado. Foram para campo de refugiados no
Curdistão. Lá, cada quarto abriga mais de 2 famílias: dá para
ter colchões, imagens de Jesus e Maria e pequena TV.
Só.Não há rancor no coração deles; são gratos pelo que lhes
aconteceu pois “perderam tudo mas não a fé!” Alguns não
muito praticantes são gratos: redescobriram o sim a Deus.
Rezam pedindo LHE a conversão dos corações islâmicos.
Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com Jesus
pela salvação do mundo. Amém
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por causa de clima, preço e de desapropriações. Ir. Rani
Maria orientava esses Dalit Eles enviaram filhos à
escola, fizeram grupos de auto-ajuda, cooperativas,
pediram salário mínimo. Alguns proprietários
incomodados contrataram Sr.Singh para matar a Irmã. Singh
conseguiu: entrou no ônibus urbano em que
ela estava e na calçada, por ódio à fé, desferiu
54 facadas. Os circunstantes declararam: a Ir.
continuou dizendo: “Jesus, Jesus” até o fim. E
ele foi preso. Em Fátima, em maio, o papa
anunciou a beatificação da Irmã :novembro.
*Para que os católicos de nosso bairro participem mais
da missão universal, nós Vos pedimos...
4 EMPENHO PESSOAL
Quem quiser ser o 1º deverá ser escravo de todos Mc 19,44

*Angola/Menongue - “Sra Claudia: Muito obrigada! A
Sra. Semeou bondade, alegria no meu caminho. Sim: o
trabalho missionário é difícil, mas é gratificante porque a
bondade de Deus Pai está sempre presente. Pela sua Graça
realizamos este plano de amor com a ajuda dos Cenáculos.
D. Cláudia, acho que não foi por acaso que seu marido
conheceu Menongue! Sou grata em saber que do outro lado
do oceano um grupo se une para rezar por mim e por outros
da missão. Agradeço a partilha que têm me enviado. Aqui: o
povo é fraco na fé, mistura crença e feitiçarias. Na guerra, de
1975/2002, as famílias foram dispersadas, e foram
acompanhando os fanáticos em suas crenças erradas, Hoje
estamos em paz, mas há dificuldade de locomoção; os
missionários têm feito tudo para chegar aos outros. Falta
material, recursos para evangelizar mas temos Bíblia, nossa
arma! - Abraços e orações!- Ir.Júlia
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós
Vos pedimos...

5 AJUDA
Quanto à coleta cada um ponha o que poupar(1Cor.16)
A igreja do Estado de SP, na voz de seu COMIRE SUL 1 fez
coleta ad gentes no Encontro Estadual 2017, Franca.
Começou anos atrás, por sugestão de OCM,. Coletas e
consciência missionária foram subindo: de 200 chegou a 1
500 reais! Serão enviados a Dom Luiz, ,filho da Diocese de
3 TESTEMUNHO DAS OBRAS
Osasco, que hoje é bispo de Pemba, Moçambique.
Deus fez brilhar a Sua luz (2 Cor 4,6)
* Coleta, se possível, cantada.
Em 25/02/1995, a Clarissa Franciscana Ir.Rani Maria * Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas quais
indiana, foi lá martirizada. De 1995 a 2012 mais de 285 concedeis a salvação mesmo àqueles que não Vos
mil sitiantes indianos se suicidaram por perder terras
conhecem. Amém
OBRA DOS CENÁCULOS MISSIONÁRIOS - CNPJ 03.821.779/0001-02 - R. Barão de Itaúna, 237 - Alto da Lapa - 05078-080 - S. Paulo - SP
Tel: (11)3831.2050;
www.cenaculosmissionarios.org.br
ocenam@uol.com.br mariabeatrizfairbanks@gmail.com
Diocese de Araçatuba: Caixa Econômica Federal ag.0281, CP 013.00014730; Diocese de Sorocaba: Caixa Ec. Fed. ag. 2196 CP. 013.52063-7;
Diocese de Jundiaí: Itau ag. 0796 cc. 72593-5; Diocese de Belo Horizonte: Itaú ag. 3056, cc. 15575-1; São Paulo: Itaú
ag. 0788 cc.34748-2 ou Itaú ag 1572,cc 22.888-8; Caixa Ec. Fed. ag. 3262 cc.003.239-7

NOTÍCIAS DA OBRA
Queridos cenáculos: OCM fez um pequeno teste: mandou Boletim pela internet a alguns que já tinham informado seu
email. Gostaram. Se Você também quiser, é só mandar um email para mim – mariabeatrizfairbanks@gmail.com
* Jundiaí - Pavan: Recebemos seu comprovante de transferência do banco no valor de R$ 1189,50 realizada em 5 de
abril de 2017 , sempre fiel, organizadinho com carinho. Deus recompensa. Obrigados”
*Sorocaba 7 junho 2017 – “Dirigentes da OCM, mais uma vez estou enviando o 1º comprovante de depósito do ao de
2017 ( de dez 2016 a maio 2017). O nosso Cenáculo continua firme, reunimo-nos na terceira 3ª feira de cada mês,
rezamos o terço pelos pagãos do mundo inteiro e oferecemos nossa oferta pra os missionários. Todos vem com muita
alegria e os lações de amizade estão se reforçando. No último encontro, que foi em 15/05/2017, a Sônia comemorou seu
aniversário no nosso Cenáculo. Ficamos felizes com a presença de todos, mas principalmente, com a da Sonia e seu
esposo no dia de seu aniversário. Sem mais, desejamos que Deus ilumine a Obra, - abraços” – Inês. Suas orações e
bênçãos nos sustentam a nós de perto e também aos de longe . A Senhora receba nossa gratidão.
* São Paulo – “Desde 2004 eu faço aqui o grupinho do Cenáculo, e tenho já quase 90 anos. Agora o grupinho foi
sumindo, sumindo: 2 morreram, 1 foi para o interior porque a filha precisou por saúde, outra saiu de S. Paulo porque o
filho que morava na Alemanha, voltou com um câncer horrível, ela foi cuidar na cidade dele. Nossa, um monte de coisa!
Todas somos idosas e a aposentadoria é bem mixuruca, ano passado nem demos oferta, mas eu gosto tanto de ler o
boletim, que dá pena. Eu penso que é melhor parar um pouco, até o fim do ano, depois quem sabe passa essa fase de
tantos problemas e a gente continua, não é? Fale para o pe José que meu grupo parou” – Carmem – Tantos anos! 13
anos de orações!. Agradecemos Vocês todos. Você disse: “gosto de ler as notícias” vamos continuar enviando o Boletim
*Itupeva-Santa Elisa – “Nosso grupo tem 7 ou 8 pessoas e poderia ser mais gente. Fazemos todas as 5ªs feiras mas
tem pessoas que só vem no fim de semana. Aqui é rural e o pessoal que mora, fica longe. Nós fazemos convites para
aumentar o grupo, então na própria celebração a gente faz e Mariana , no domingo, na missa faz convite . Aí o pessoal
acaba vindo e a gente explica e faz o Cenáculo. Fazemos também outros trabalhos. Somos coordenadores das Missões
Populares.”- João e Valeria. Parabéns, querido casal! Surpreendeu-nos vocês fazerem aviso na missa do jeito que
padre José sempre faz. Que bonito! O papa Francisco chama isso de “primeirear”, isto é, tomar a iniciativa. Parabéns!

NOSSO JEITO
‘ Agora é o tempo favorável’
O título é uma palavra do apóstolo Paulo (2 Cor 6,2).
pede: o nosso sacrifício para dar
Ele disse essa palavra para exortar os fieis ao trabalho vida à missão da Igreja.
espiritual, a não perder tempo e vida com coisas que não Chegou o ‘tempo favorável’ para
servem: estamos a caminho do céu. Aplicamos essa OCM mostrar que ama a Igreja, que
palavra: para OCM agora é o tempo favorável. ‘Agora’ entrega tudo de boa vontade, sem questionar . OCM
significa o mês de julho.
encontrará outro lugar, mais simples, de onde continuar
Desde sempre pe. José queria ajudar esta Igreja a se mover servindo aos cenáculos e aos missionários além-fronteiras.
decididamente na missão além-fronteiras. Praticamente E, como sempre, nosso Senhor nos acompanha: já temos o
precisava ajudar os organismos missionários desta Igreja novo lugar, nos fundos de uma casa amiga, cedido
do Estado de S. Paulo, especialmente o Comire Sul 1.
gratuitamente. Aliás, a dona já participa do cenáculo na
Daí tomou sentido e se tornou necessário construir uma casa de um chinês vizinho: tudo combinado lá no coração
sede para o Comire Sul 1, para a IAM, para os Jovens e de Cristo.
outros movimentos missionários da Igreja.
O tempo favorável é agora, julho: OCM mudará para esse
A compra dos lugares, a construção da sede e dos anexos lugar. Mas, Vocês continuarão escrevendo para o endereço:
exigiu muito sacrifício de tempo, dinheiro, correrias com R. Barão de Itaúna 237 – Alto da Lapa- 05078-080benfeitores dentro e fora do Brasil (a todos somos gratos). S.Paulo. Continuarão ligando para o costumeiro (11)3831Hoje este esforço está chegando ao fim. Poderíamos 2050. Usarão o email ocenam@uol.com.br; ou da Beatriz,
descansar tranquilamente, e daqui conduzir nosso serviço Secretária OCM mariabeatrizfairbanks@gmail.com
aos cenáculos com maior tranquilidade. Mas, não. O Especialmente, Vocês todos manterão o espírito em ação
Senhor está dispondo diferente. Tudo é dele; e ele quer de graças a nosso Senhor e Nossa Senhora, por tudo o que
tudo; e OCM fica sem nada, como antigamente.
Deus quis fazer aqui por intermédio de OCM a favor da
Começou o ‘Projeto Pemba’, em favor da missão brasileira missão além-fronteiras.
em Moçambique. Este projeto precisa de uma escritório Só permaneça uma lição ao vivo para todos nós, que
privativo para passar a atuar no Estado; e o lugar deve ser rezamos o cenáculo. No capítulo 2º se fala em sacrifício. e
aqui. Ao final de setembro haverá um encontro com os nós somo solicitados a fazê-lo para a salvação do mundo:
representantes dos demais Comires do Brasil, aqui nesta não basta fazer bem tantas coisas. Deus precisa do nosso
sede. Então virão pessoas importantes (bispos, padres etc.). sacrifício, como gesto missionário de excelência e
Eles precisarão de um lugar privativo.
excedência. Assim fez Jesus. Por quê não nós?
Resultado: não basta ter feito coisas para os outros; E que ele continue abençoando esta causa, os cenáculos, a
precisamos desapegar-nos e dar o nosso lugar. E OCM Igreja missionária do Brasil.
deverá sair deste lugar. É o sacrifício que nosso Senhor nos pe. José Stella

