CENÁCULO
1- ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes....
*Intenção do mês: Pelas nossas paróquias, para que,
animadas pelo espírito missionário, sejam comunicação da
fé e testemunho da caridade, nós Vos pedimos.
*Inglaterra: Lucy, jovem atriz que trabalhou nas filmagens
de Harry Potter, um dia, sofreu um AVM (art.ven.cerebral) e
foi levada ao hospital. Os médicos realizaram 2 cirurgias
inutilmente. Anunciaram aos pais que ela não sobreviveria.
Então a mãe quis que fosse batizada católica. Quando o
sacerdote aspergiu a água benta, algo aconteceu! A mãe
conta: “Nesse momento Lucy ficou ofegante e ergueu o
braço. Pensei que ela estava tendo um ataque epiléptico.
Não! Horas depois, tiraram os tubos e as máquinas.
Enfermeiras, médicos e o jornal Daily News disseram:“É
milagre! A jovem também disse:“É milagre! Não há outra
explicação”.
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engatinhando com mãos e pés; viu
alguns doentes serem empurrados
para o deserto onde os animais os
eliminariam. “Convenceram-me a
batalhar”. Disse: “Eu nunca pensei
em controlar lepra” .
Mas, a
controlou.
*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 ( 9, 35)

2- SACRIFÍCIO
Vossa oferta Deus aceita com agrado (Fil 4,18).
*Líbia/Ásia: A foto do martírio dos 21 cristãos coptas
egípcios é bem conhecida mas a mídia internacional quis
evitar exibir o essencial: morrer por Cristo. Foi cortada a
cena na qual eles fizeram a sua última oração. Outro foi
quando as vítimas negam-se a abraçar à força o islã. E o
mais importante, o do momento da morte, no qual todos
gritaram juntos: “Ya Rabbi Yassu!” (Oh! Meu Senhor
Jesus!”).
Jacqueline Isaac foi ao Egito visitar familiares de 15
deles: “Fiquei impressionada com a fé das famílias. Ouvi os
pais dizerem: “ Graças a Deus. Hoje eles estão no céu!”
Sangue mártir semente de cristãos: recentemente nessa
mesma praia, alguns muçulmanos foram batizados cristãos..
*Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com Jesus
pela salvação do mundo. Amém

*Brasil: Daniela Gamara (32)acaba de voltar de 5 anos
além-fronteira em Moçambique.: “Quem tem vontade de se
lançar numa missão ousada, não espere. Dê seu melhor
para Deus, agora. Em 2012 meu pároco foi para missão
Moçambique e o pe. Maurício Jardim, ficou no lugar dele.
Conversei muito com ele –despertou meu “dormindo”
desejo ad gentes. Foram muitas reuniões com meu pároco e
por email com 2 padres que estavam em Moçambique. Aí
surgiu chance : Pe Maurício me apresentou para o
COMIRE Sul 3 da CNBB. Fiz curso de 30 dias em Brasília
sobre local e cultura deles. Lá chegando tinha curso para
“os que chegam. Fiz também.”
“O povo é sedento de pessoas que ajudem. Eu tinha que
usar palavras mais simples. Percebi também minha
limitação em ajudar doenças e pobreza, e quanto a mudar a
realidade .
Lá as nossas relações são entre “cristãos católicos e
muçulmanos”. Às vezes tranquila, pedem-nos ajuda pois
eles não são solidários. Nossa equipe é: 3 padres e uma
leiga.Unidos! Quandoparti, ouvi dos locais:’E agora?
Você era nossa mãe, irmã,amiga’Foi importante para mim.”
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós
Vos pedimos...

3-TESTEMUNHO DAS OBRAS
Vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai (Mt5,16).
* Paquistão/Ásia: Há poucos dias faleceu Ruth Pfau,
alemã, de 87anos. Chamada “Madre Teresa do Paquistão”
pelo governo que lhe concedeu as honrarias de Funeral do
Estado, Ir. Ruth, recebeu o mais alto reconhecimento da
República Islâmica porque fez do país um dos 1ºs a
controlar a lepra. “Devemos continuar a Missão dela, desse
mesmo jeito dela”:coragem, espírito de serviço, sempre
desinteressados. O embaixador alemão recordou que
“perdemos um símbolo importante da amizade entre a
Alemanha e o Paquistão.” Ir. Ruth formou-se médica na
Alemanha e foi enviada para Índia, mas “um problema de
Visto” a reteve no Paquistão! No hospital viu um jovem

5 AJUDA
Quanto à coleta cada um ponha o que poupar (1Cor.16,2)
*A Igreja da Irlanda promoveu uma coleta nacional nos
dias 22 e 23 de julho passado para socorrer os povos de
Quênia, Somália e Sudão do Sul, vítimas da maior crise
humanitária desde a 2ª guerra mundial , mas esquecida pelo
resto do mundo . ‘Por trás desses números há pessoas reais,
verdadeiras, pais e mães de família incapazes de atender
seus filhos famintos’, disse o bispo E. Martin. A Igreja de
Irlanda já está tratando na Somália 19mil doentes por mês.
* Coleta, se possível, cantada.
* Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas quais
concedeis a alvação mesmo àqueles que não Vos
conhecem. Amém
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NOTÍCIAS DA OBRA
*Um agradecimento de coração ao Grupo Missionário de Caucaia do Alto/Cotia: eles botaram a funcionar o
site de OCM com amor e competência. Você confira, comente, escreva: www.cenaculosmissionarios.org.br
* Nos dias 7-10 de setembro OCM está no 4º Congresso Missionário Nacional, em Recife.
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Sede do Comire Sul 1 Construída por OCM em 15 anos de amor
1
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1.Salão Reuniões
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2. Sala COMIRE
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4.Hospedagem
5.Escritório IAM
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6.Escritório JM

3 3.Capela

Através de OCM, o Senhor Jesus, que sugeriu à Igreja
do Brasil a criação de Organismos missionários, agora
oferece uma estrutura à completa disposição do
Comire Sul 1(Conselho Missionário Regional, do Estado
de S. Paulo).Debaixo do ‘guarda-chuva’ do Comire
estão na sede também os escritórios dos grupos
missionários de Infância e Adolescência Missionária,
Jovens Missionários, Curso de Missiologia e OCM. O
Senhor nos concedeu a graça de ajudar esses grupos a
se lançarem com mais disposição na labuta da missão
universal. Com este gesto, OCM conseguiu engrossar a
animação missionária da nossa Igreja. De fato esses
grupos reagiram muito bem à ajuda de OCM. O Curso
de Missiologia, já está dando diploma à turma do 2º
Curso: o primeiro foi parceria com Brasília, o segundo
está sendo com ITESP/SP. A capacidade de acolhida da
sede é de 50 vagas; mas os jovens da última reunião
estadual em julho eram 70, e juraram que virão de
novo. Os líderes da IAM (Infância Adolescência
Missionária) se reúnem regularmente
em seu
escritório, crescendo em união e fervor. O Comire
nestes anos só foi crescendo na atenção à missão ad
gentes (além fronteiras). Por exemplo, nos Encontros
Estaduais colocam sempre na pauta o Terço
Missionário e coleta para os brasileiros missionários
no exterior. Agora, o ‘Projeto Pemba/África tem nesta

sede o seu espaço. No final deste mês de setembro, os
demais Comires do Brasil, que são 18, por vontade do
Conselho Missionário Nacional de Brasília, mandarão
cada um aqui, na sede de S. Paulo, dois representantes
para estudar a missão ad gentes, e para ver de perto o
que acontece ao Comire de S. Paulo. Esses ‘visitantes’
também encontrarão seu espaço pronto, a serviço da
Igreja missionária. Os esforços de OCM se multiplicam
pela atuação desses grupos missionários. O que está a
acontecer não é fracasso de OCM, mas crescimento de
OCM e da Igreja missionária. De modo que agora
OCM pode deslocar seu escritório para outro lugar
mantendo seus serviços aos Cenáculos e às Paróquias
do Brasil, e liberando todo espaço desta sede para o
Comire. O escritório de OCM passa a funcionar
noutro lugar simplesinho, um fundo de casa, de favor,
como convêm a nós, pobres na missão evangélica. O
nosso Senhor no evangelho já nos revelou que ‘se o
grão
de
trigo
morrer,
produzirá
muitos
frutos’(Jo.12,24); e os frutos ali estão. O Senhor fez, o
Senhor dispôs por amor à humanidade. Renovemos
nosso empenho no cenáculo: estamos debaixo do olhar
do Senhor. Rezemos pelos não-cristãos e ajudemos
nossos missionários: é nosso carisma. Quando eles
voltarem ao Brasil, verão de perto como também aqui a
Igreja cresceu.
Pe. José Stella

