CENÁCULO
1- ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes....
*Intenção do mês: Pelos artistas do nosso tempo, para que
através das obras do seu engenho, ajudem todas as pessoas
a descobrir a beleza da criação nós Vos pedimos..
*Ir. Marta brasileira missionária em Moçambique
responde pesquisa de pe José Stella: Você teve experiência
de batizado de adultos? “Sim. Uma que marcou muito: foi de
um, que agora é jovem de 16 anos e que na época era
menino de 9. Chegou até nós quase sem vida. Sua mãe
chorava desesperada; e dizia que já tinha perdido o marido,
e que agora perderia também o filho. Pegamos a criança e a
acompanhamos ao hospital. Os médicos disseram que ele se
salvaria somente pela fé. Começamos o tratamento; e
explicamos à mãe que tudo dependia de tempo e de muita fé.
Ela nos disse: ‘Eu não sei rezar’. Dissemos a ela: ‘Fale de
seu problema com Deus: ele vai te ouvir! Em 2 semanas o
menino recobrou a consciência. Sua mãe sabia somente
agradecer a Deus, e pediu para seguir esta religião que
ajuda qualquer pessoa, mesmo sem se conhecerem. Dois
anos depois mãe e filho foram batizados. Estão felizes,
ativos na paróquia e dizem “Cristianismo é a religião do
amor”.
2- SACRIFÍCIO
Vossa oferta Deus aceita com agrado (Fil 4,18).
*Ìndia–Selmy estava muito doente quando lhe contaram
que sua irmã Rani fora assassinada por defender os Dalit. De
ambulância foi ao velório; e falou: Rani vivia para os
pobres; dizia que morreria pelos pobres. Conseguiu o que
queria. Percebi: os que a mataram foram instrumentos nas
mãos de Deus. Selmy começou a pensar em perdão; quis
conhecer o matador, Singh, ir vê-lo na prisão.Um sacerdote
levou-a à prisão no dia do ‘Festival do Irmão’, o Rakhi.
Selmy contou: Ele saiu da cela assustado, tremendo. Cruzou
as mãos e disse: Perdão, farei penitência. Eu o consolei:Nós
perdoamos Você;Deus também perdoa Você.Eu olhava para
ele,ele olhava para o chão. Tínhamos 5 minutos de visita.
Amarrei imediatamente o Rakhi no pulso dele, o que
significa que somos irmãos e que ele tem o dever de cuidar
de mim até o dia de minha morte. Agora Selmy é Superiora
das Clarissas na Ìndia; e Singh visita sempre a família da
Selmy. Vigiado pelos muçulmanos, Singh declarou: Não me
converti, mas amo os cristãos. E vai à missa.
*Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com Jesus
pela salvação do mundo. Amém
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3-TESTEMUNHO DAS OBRAS
Vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai (Mt5,16).
*Cairo/Egito: A universidade Al-Azhar, a mais importante
universidade do mundo muçulmano, aceitou a matrícula de
um aluno cristão copto, pela 1ª vez na história. Por trás da
decisão, transparece a vontade da Diretoria de mostrarem ao
mundo sua face aberta, dialógica, principalmente após a
recente visita de papa Francisco, que se encontrou com o
Grande Reitor Al-Tayeb. Receber o 1º estudante cristão é
uma novidade, um bom ponto de diálogo: é o vulto
conciliatório, contrário ao terrorismo.
*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

*Em seu trabalho de escola de Missiologia, pe José Stella
conta de um colega seu, nascido na mesma cidade: pe
Danilo. Quando jovem leigo foi à África como veterinário, e
se tornou ‘autoridade’ querida no cuidado com os animais.
Mais tarde resolveu tornar-se padre ‘para ajudar no corpo e
no espírito’. Um menino ao qual eu tinha batizado antes de
morrer, com o nome de Danilo, e pelo qual eu tinha rezado
junto com todos, me contaram depois que tinha voltado à
viver, como se tivesse ressuscitado. E outra: Em casa, na
comunidade dos padres, tinha doado a um pobre o último
pão, uma baguette. O padre que preparava a mesa
reprovou-me; mas na hora do jantar, na presença do bispo,
quando esse padre foi abrir o caixote do pão, o caixote
estava cheio de baguettes quentinhas, fresquíssimas, para
surpresa de todos”.
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós
Vos pedimos...
5 AJUDA
Quanto à coleta cada um ponha o que poupar(1Cor.16,2)
*No final de outubro, celebramos o dia Mundial das
Missões, e acontece uma coleta que é repassada ao Fundo
Universal de Solidariedade para apoiar projetos
missionários no
mundo.
O
papa
Francisco deseja
visitar o Sudão do Sul
sofrido; mas, não
conseguindo
por
enquanto, resolveu direcionar para lá ajuda em três projetos:
um para a saúde em dois hospitais, outro na agricultura; e
outro na educação. São ofertas de outubro bem utilizadas.
* Coleta, se possível, cantada.
* Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas quais
concedeis a salvação mesmo àqueles que não Vos
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
O site ainda não ressuscitou, mas estamos trabalhando nele. No correio também houve problemas. Preços
subiram e datas de entrega mudaram. a demora era 3 e virou 7 dias úteis! OCM precisou se adaptar: postamos 10
dias antes, para ver se chega a tempo útil!
*De Salvador / Bahia – O grupo de Maria Afra inventou nome novo: “Boletim dos 5 continentes”- o Senhor
Jesus pediu-nos isso mesmo: fazer chegar o Evangelho onde ninguém esperaria vê-lo realizado.
*De Bento de Abreu / Araçatuba– “Nosso grupinho somos nós duas, a Ana Elice e eu, ela é professora
alfabetizadora e tem 2 netinhas e eu tenho uma netinha. Faz 7 anos que o padre José veio na paróquia e a gente
começou a fazer o terço e o boletim . Fizemos 2 anos, depois não veio mais. A gente até parou, mesmo. Agora
veio de novo, e foi bom ouvir de vocês. Vamos rezar e ver como dá”. – Eleni. – Sim, vamos voltar a rezar. As 3
menininhas vão ver as vovós rezando Pai Nosso,Ave Maria? A Missão faz bem lá longe a não cristãos e faz bem
em casa também.
* Merseyside /England: “Envio agora meu endereço completo pois mudei para a Inglaterra e quero fazer o
Cenáculo aqui.” Neiva Edwards - Bem vinda! Graças à sua fé é à sua caridade como evangelizadora, há de
crescer
o ardor missionário. Deus recompensará, Neiva.
*De Cacheu: “Espero encontrar o grupo que nos apoia bem, com saúde e muita esperança para continuarem
solidarizando conosco e com os queridos de Deus. Contem com a sintonia e oração de Guine Bissau. Um
abraço grande e carinhoso.Com estima Ir. Solange”- O grupo todo dos Cenáculos agradece, cara Irmã, sua
atenção. Que Seu trabalho dê muitos frutos
* De Sorocaba - Todo mês, há muitos anos, o Sr Felamingo, lá de Sorocaba, faz o Cenáculo Missionário no
Terço dos Homens e manda 400 reais para os missionários, sem faltar! Parabéns, parabéns! OCM agradece.
*De São Paulo – “...Continuo fazendo o Cenáculo Missionário na igreja São Pedro São Paulo, na primeira 2ª
feira do mês. O que mais me comove é que a coleta da missa, quando é o Cenáculo é quase o triplo: 400 reais.
Os nossos paroquianos querem mesmo ajudar os missionários a levarem a fé e...” - Anna – Deus abençoe e que
cresça mais, também em outras paróquias. Amém.
NOSSO JEITO... e NOSSA IDENTIDADE
A administração do patrimônio OCM já passou para o missão; não estamos escorando uma causa perdida;
Comire Sul 1, de S. Paulo. Enquanto não se estamos abrindo caminho para a Igreja se decidir.Se
resolver a passagem da propriedade para nós não fizermos agora este trabalho, nunca a paróquia
CNBB, a administração fica com o Comire. se tornará consciente, disponível. Então, aproveitemos
Repito e fique claro para todos: nesse desta nova etapa de OCM para renovar nosso empenho
patrimônio de OCM não entrou nem um tostão das missionário. Recordemos que é o nosso batismo que
ofertas vindas dos cenáculos. Essas ofertas sempre deve ajudar outros não cristãos a se achegarem à fé e ao
foram enviadas integralmente aos missionários além- batismo. É uma dívida que temos para com nosso
fronteiras. O que fizemos para o Comire veio tudo de Senhor Jesus e para com toda a humanidade não cristã.
amigos, dentro e fora do País. E nós somos gratos a Pe. José continua na Diocese de S. Miguel Paulista. M.
todos esses amigos, por toda a ajuda que nos deram. O Beatriz irá mais longe: a Presidente Prudente com a
Senhor abençoe todos esses benfeitores.
Carmem; e a Florianópolis com a Zenir. Quando
Agora, OCM segue adiante, olhos fixos em seu começou a Obra, Pe. José queria ir ao Brasil todo; e foi
‘carisma’: cenáculos de cooperação missionária nas certo tempo a outros Estados, até Brasília e Bahia!
paróquias. Por enquanto nas paróquias não existem Sozinho na labuta foi forçado a reduzir-se ao Estado de
Comipas (Conselhos Missionários Paroquiais); e o S. Paulo. Graças à equipe da Secretaria, agora OCM
cenáculo é parte dos Comipas. Logo, aos párocos e aos consegue ir mais longe. Viva! Desde já, nossas
leigos das pastorais não é interessante responsabilizar- saudações àqueles que são de outros Estados e se
se pelas atividades dos cenáculos missionários: são juntaram a nós nesta labuta missionária. Nós queremos
permitidas, mas ‘são de pe. José, não da paróquia’. uma Igreja missionária num Brasil missionário. E
Nesta altura dos relacionamentos, sem apoio das queremos que todos os missionários brasileiros sejam
paróquias torna-se difícil a perseverança dos cenáculos. ajudados pelo povo católico do Brasil. É utopia? É a
Estes ficam dependendo só do que fez pe. José, que vida da Igreja a serviço dos não cristãos. E Vocês,
fica longe, em S. Paulo. A Beatriz admira como mesmo permanecendo em sua casa, seu coração é
conseguem sobreviver em situações tão frágeis. É universal, conforme reza o documento de Aparecida
milagre de nosso Senhor. Desistiremos porque a (2007). O Senhor Jesus agradece: estamos fazendo por
paróquia não se empenha? É exatamente o contrário: ordem dele aos irmãos dele. Que ele derrame sobre
queremos agora ajudar as paróquias a se envolverem todos Vocês, a Sua bênção.Pe. José Stella
mais na missão aos povos, ad gentes. A Igreja precisa
da missão; o mundo precisa da

