CENÁCULO
1- ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes....
*Intenção do mês: Pelos idosos, para que sustentados
pelas famílias e pelas comunidades cristãs, colaborem com
sua sabedoria e experiências na transmissão da fé e na
educação das novas gerações,nós vos pedimos...
* Sonam, da Índia, conta: No ano de 2011 um rapaz me
convidou à Missa da noite de Natal. Eu nunca tinha visitado
uma igreja; aceitei o convite, achando que se tratava de um
evento social. Mas, tudo me encantou: a procissão dos
ministros com seus trajes, o sacerdote a ler o conto do
nascimento de Cristo. Foi para mim como um raio: uma
Virgem que concebe por obra do Espírito Santo, anjos que
cantam, Deus que nasce. Isso desencadeou em mim um
intenso desejo de conhecer. No catecumenato foi uma
verdadeira experiência de Deus. Enfim, nós catecúmenos
fomos admitidos a lavar os pés de nossos animadores: este
gesto mudou minha visão dos outros
2- SACRIFÍCIO
A vós foi concedida a graça de sofrer por Cristo (Fl 1,29).
Quando foi ordenado padre, Vicente Zhu foi preso e
condenado a 16 anos de trabalho forçado. Em 1971 foi
libertado e de novo preso; e assim foi preso e libertado
várias vezes e sempre controlado por causa de sua fé.
Durante os períodos de detenção, 'cooperava com a
evangelização, oferecendo ao Senhor todos os sofrimentos
do trabalho forçado como sacrifício'. Em 2007 foi nomeado
bispo; mas, só no final de 2010 assumiu a diocese, na qual
trabalhou com paixão, até falecer em 2016.
*Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com Jesus
pela salvação do mundo. Amém.
3-TESTEMUNHO DAS OBRAS
Vejam vossas boas obras e glorifiquem o Pai (Mt5,16).
Pe.Valmir é brasileiro do Piauí:‘Os missionários brincando
dizem que a Coca-Cola é mais conhecida do que Jesus
Cristo; isso a mim fez impressão; e decidi partir
missionário’. Hoje trabalha no meio dos muçulmanos na
Costa do Marfim/África, onde os fanáticos já provocaram o
massacre de 16 turistas. Ele sabe e se esforça em promover
diálogo entre cristãos e muçulmanos. O ponto alto foi um
grande encontro inter-religioso de oração no mês de julho de
2015, pouco antes das eleições. Precisou de certo tempo
para convencer todos; afinal lá estavam os muçulmanos e os
crentes junto com os católicos a rezar pela paz e pela união
do país. “Foi lindo, porque pela primeira vez estávamos
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juntos a rezar”. As eleições seguiram em absoluta paz; nem
podíamos crer. Logo após as eleições, o governador pediunos mais uma reza para agradecer o bom êxito. Agora os
imãs frequentam a missão católica e eu continuo indo a
eles.
*Para que os católicos de nosso bairro participem mais
da missão universal, nós Vos pedimos...
4- EMPENHO PESSOAL

Este eu escolhi para levar o meu nome às nações (At
9,15).
-Carta de pe. Celo, de África: "Eu continuo aqui junto ao
povo de Guiné Bissau. Os trabalhos não deixam de me dar
alegria; mas as frustrações não são poucas, sobretudo
reparando numa cultura onde o ritmo de trabalho é muito
lento; e a resposta do povo nem sempre corresponde ao
esperado. Quando cheguei aqui, tudo era novo: os
sentimentos eram fortes, grandes as emoções pelas
atividades realizadas, e tanta comoção pelas várias
situações de pobreza, exclusão, estagnação. Passados quase
3 anos, às vezes eu me pergunto: Onde foi parar tudo isso,
toda aquela emoção e todo aquele sentimento? Aqui são
tantas as situações degradantes; e aquilo que faço parece
muito menos do que uma gota no oceano. Agora há o risco
de me tornar indiferente, que é todo o oposto do que o
Senhor quer de mim...(Pe. José Stella lembra: Em 1957 veio
de África um missionário dar palestra a nós estudantes: Os
primeiros 5 anos de missão estão lá em cima do entusiasmo;
os segundos 5 anos estão lá em baixo do desânimo; os
terceiro costumam trazer equilíbrio: a serviço do Senhor’).
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos, nós
Vos pedimos...
5 AJUDA
Quanto à coleta cada um ponha o que poupar(1Cor.16,2)

(Continuando a carta de pe. Celo): É do Senhor que
vem o sustento a dar mais um passo. Sustento que se
realiza através de vários irmãos. Por exemplo: os
amigos do Brasil, os da minha paróquia de Porecatu
(Paraná), que fizeram questão de organizar um bingo
para apoiar a missão, os de Ibiporã que por dois anos
seguidos contribuíram com parte da festa missionária,
e os de Canzo/Italia que arrecadaram coisas de todo
tipo para enviar a renda à missão’.
* 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
*S.Paulo, 01 de novembro de 2017:Nós do cenáculo Parque Continental desejamos a todos daí um Santo Natal e Feliz
Ano Novo. Participam do nosso grupo: Ione, Dvice, Elzira, Ana França, Maria Luiza, Ofélia (já com 93 anos!), Ilka,
Christina, Regina, Glaci, eu, e a mais nova de membro e de idade Sandra Maria. Continuamos a nos reunir na 3ª/3ª do
mês para rezarmos o terço missionário pela conversão dos pagãos, juntamente com a leitura das Notícias da Obra, que
estão de parabéns, pois são notícias cada vez melhores. Aproveito também para mandar os recibos de depósito: temos
certeza que serão bem empregados. Estamos à disposição.Conte conosco.-Pelo grupo, Nirce.–Joia, Da. Nirce! ‘Bem
empregados? Vejam esta carta da Superiora de um grupo de 20 missionárias ajudadas até o ano passado: ”Já estamos no
final do ano e ainda não recebemos nenhum comunicado se será possível dar o presente às irmãs Claretianas, que atuam
nas missões ad gentes da África, Ásia e Paraguai (...)Aqui continuamos rezando pelo senhor (=pe. José) e por todos que
participam da Obra dos Cenáculos Missionários”.-Ir.Mariza-Superiora Geral. – Garanto que me doem as entranhas não
conseguir ajudar essas heroínas, como tantas outras. Este ano ajudamos 2/3 do ano passado. A crise? o cansaço? o
desânimo?- Estão à disposição? Então, aqui na Sede do Comire há grupos; um deles é o dos Jovens Missionários. Os
responsáveis do grupo estão cobrando pela presença dos colegas nas reuniões. Como é possível assim formar comunidade?
Em casa se cobra quando o pessoal vem sentar à mesa, ou quando se torna adulto e deve ir à luta pelo pão diário?
Ajudemos esses jovens a crescer: Vocês inventem uma iniciativa e deem a renda a esses chefes para estimulá-los a ‘se
virar’ mais pela missão. Obrigado.
*De S. Carlos/SP-17/10/17: “Em visita ao Santuário de adoração S.Pio X tivemos permissão para convidar a comunidade
em todas as missas para que se formasse o ‘Cenáculo de Oração pelos Pagãos’, a se realizar às sextas feiras após a missa
das 19,30h. Em fevereiro ’17 foi empossado outro pároco (...) e pediu a cada semana se fizesse intercessão(...)Assim
estamos: Primeiras quintas feiras...; Segundas quintas feiras....; Terceiras quintas feiras...; Quartas quintas feiras...;
quando há Quintas quinta feira.... Visitamos outros párocos, mas não quiseram propagar a devoção missionária dessa
forma.. Quanto a marcar encontro com Dom Moacir, não nos foi possível obter horário. Depois fomos esfriando e não nos
sentimos à altura, deixamos de lado(...) Paz e bem para a equipe.- Italo Romanini- Querido irmão, parabenizo por esse
esforço todo; merecia um êxito melhor. Com D. Moacir, nosso grande amigo desde S. José do Campos, não deixe a peteca
cair; encontremos outros caminhos; volte as nos contatar: talvez a secretária Beatriz, com papel do Comire, talvez de outra
maneira, e com muita oração: vale a pena. Entre os ‘servidores’ de que se fala no Nosso Jeito, queremos acrescentar o do
irmão Ítalo. Quanto às ‘quintas feiras’ daquele jeito: desligue! Não leve OCM por esse caminho estranho ao estatuto. Por
enquanto, agradeço se continuará com seu cenáculo, até que no Santuário surja o Comipa; então as coisas se tornarão mais
claras e viáveis. Obrigado.
* Da Rua Heitor Penteado´e Av. Faria Lima: 9/11/17: ‘Queridos (...) Sejam católicos fervorosos; não percam a
esperança. Tudo é vontade de Deus na nossa vida. Orem, busquem a Deus e tudo dará certo. Esperem tudo no seu tempo.
Adoro todos Vocês. Que a paz de Cristo os envolva e também aos missionários. Marilucia –Gratos, Irmã, pela exortação;
ainda mais sabendo que vem de uma pessoa sempre pronta a doar seus pacotes de frios para as reuniões na Sede do
Comire. Vou falar a alguém dos responsáveis para entrar em contato com a Senhora.Desde já o Senhor A recompense
* Há outras cartas, merecedoras de publicação e do carinho de Nosso Senhor e de Nossa senhora (de: Passarelli, Adorno,
Ivinhema, Limieri,Umuarama/Osasco,Jacareí, Mooca). Por agora o espaço não permite. Mas, voltaremos a dialogar.
Continuem escrevendo: é nossa maneira de crescer no amor a Deus e à humanidade. Ele as abençoe.

NOSSO JEITO

2017 Divisor de águas

Há uma oração que pe. José reza constantemente:
‘Abençoai, Senhor, OCM: que tenha mais dinheiro, mais
servidores, espaço na Igreja e vigor na missão. O Senhor
Jesus está mostrando que a pobreza de OCM, instalada de
favor num fundo de casa, faz bem à Igreja missionária. Por
exemplo: mais dinheiro? A Assembleia das Dioceses
Paulistas em outubro passado deu início ao Fundo
Missionário Regional e já depositou cerca de R$ 5.000; e
agora uma equipe do Comire começa a visitar as Dioceses
em vista de recursos para África e Amazônia. Outra equipe
do Comire abastece um ‘bazar’ que coopera no Fundo
Regional. Ou seja, o Comire hoje não só faz reuniões, mas
faz coisas. OCM esperava isso há 21 anos. Mais servidores?
O Senhor mandou duas servidoras para o trabalho de OCM:
Carmem na região de Araçatuba e Zenir na Diocese de
Florianópolis; e as Dioceses vão mandar, breve, 15
missionários a Pemba, sendo 7 de Mogi das

Cruzes. A missão ad gentes está pegando fogo. Espaço na
Igreja? O acordo OCM-Comire Sul 1 deu mais vida ao
Comire e à OCM. Vigor na missão? Este ponto será nosso
desafio: porque os não cristãos, enquanto não cristãos,
continuam esquecidos. Parece-me que nós, também nós que
trabalhamos juntos no Comire, oferecemos ao mundo uma
missão atrofiada, só horizontal, humanitária: a fé, a salvação
espiritual dos não cristãos continua descuidada. A Igreja em
sua pastoral fez a ‘opção pelos pobres’, OCM em seu
estatuto específico fez a opção pelos não cristãos; e
precisamos honrar este carisma e ajudar a Igreja a encontrálo e assumi-lo. Então: Feliz Natal e um 2018 com mais
vigor na missão.
pe José Stella

