
 

 

                                                                                   CENÁCULO                                                 Outubro 2015 ï Nº 216 
 

1. ORAÇÃO E CONVERSÃO 

Pede-me e te darei como herança as nações.  (Sl 2)  

  *Terço pelos 5 continentes...   

  * Intenção do mês: Para que, com espírito 

missionário, as comunidades cristãs do continente 

asiático anunciem o Evangelho a todos aqueles que 

ainda não o conhecem, nós Vos pedimos. 

* No Sri Lanka, uma manina de 19 anos, Shanika, 
budista por nascimento, após ter perdido os pais, foi 

morar com sua tia numa região habitada por católicos. 

Ela conta sua converção: "Todos os dias eu podia ver as 

pessoas rezarem e realizarem rituais cristãos. Aos 
poucos,  descobri que eu tinha interesse por esta 

religião.  Esse interesse cresceu depois que conheci um 

vizinho católico não muito mais velho do que eu. Me 
recordo qundo ele me disse estar muito interessado em 

mim: falei com minha tia e ela nos abençoou. Assim 

ficamos noivos em 2011;mas logo depois adoeci 
gravemente, e meu noivo fez uma promessa a Maria e 

fui curada. Então passei a rezar a Maria e Jesus; e 

minha fé cresceu. Quiz casar na Igreja Católica, e por 

isso minha sogra levou-me ao catecismo. Fui batizada 
em 1º de agosto na Igreja de S«o Felipe Neriò. 
 

2.  SACRIFÍCIO  
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.        

(1Pd 4,13) 
   *Papa Francisco, em carta a Dom Maroun da Jordânia, 

trata da chegada dos iraquianos de Mossul e de Nínive 

nos campos de refugiados. O Papa destaca: "Eles são os 

mártires de hoje, humilhados e discriminados por causa 
da sua fidelidade ao Evangelho. A Igreja não os 

esquece, e nunca abandona os seus filhos exilados por 

causa de sua fé; sabemos que a oração diária deles sobe 
juntamente com gratidão pelo testemunho que nós 

oferecemos." E alenta as comunidades de ajuda: ñVocês 

proclamam a ressurreição de Cristo com a partilha da 
dor, da ajuda e da solidariedade, atendendo centenas de 

milhares de pessoas deslocadas. O seu serviço de 

fraternidade ilumina até mesmo os momentos obscuros 

da existência". E à comunidade internacional o Papa 
pede que ñn«o assista muda e inerte a este crime 

inaceit§velò. 

        *Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com 

Jesus pela salvação do mundo. Amém  
 

3. TESTEMUNHO  DAS OBRAS 

Brilhe a vossa luz diante das pessoas para que vejam as 

vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos 

céus. (Mt 5,16) 
*O Prêmio Mahaputera, prestigioso 

prêmio da Indonésia e normalmente dado a cidadãos 

indonésios, em 2015 foi entregue a  estrangeiros, dois 
padres jesuítas, pelos extraordinários serviços prestados 

à nação. Um deles, o pe. Peter holandês falecido em 

1995 aos 89 anos, ajudou grandemente a preservar a 
cultura da ilha de Java. Foi professor universitário, 

deixando como legado várias publicações, entre elas um 

estudo sobre a evidência de um culto da beleza na 

literatura javanesa. O outro é o pe. Franz alemão, que 
chegou à ilha ainda estudante e se formou na própria 

Universidade de Java. Foi professor de filosofia e ética; 

e entre seus livros destacam-se: "A ética javanesa" e 
"Ética na política", que estão sendo usados como livros 

didáticos nas escolas do País. Em 2007 o pe Franz se 

recusara receber o prêmio da mineradora Bakrie, 
explicando que ñesse premio ia contra a sua 

consciência."  

    *Para que os católicos do nosso bairro participem 

mais da missão universal nós Vos pedimos... 
 

4. EMPENHO PESSOAL 
Anunciar o evangelho não é para mim motivo de glória. 

É antes uma necessidade que se me impõe. (1Cor 9,16) 

  *Irmã Raimunda nos escreve: ñEstou em missão na 
Paróquia de São José de Bolama, Diocese de Bafatá, 

Guiné Bissau/África. Venho agradecer o recebimento de 

R$ 2.000,00 através da Diocese de Bafatá. A referida 

oferta será destinada para o combate a desnutrição 
infantil e para  meu deslocamento às Tabancas no 

serviço Missionário. Deus lhes pagueò. 

    *Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos 

nós vos pedimos... 
 

5.  AJUDA 

O Senhor Jesus disse: ñH§ mais felicidade em dar do 

que em receberò. (At.20,35) 
*Nos Estados Unidos a menina  Hailey, aos 4 anos de 

idade, sensibilizou-se com um mendigo: pediu à mãe um   

sanduiche e o entregou ao pobre. Hoje, aos 9 anos, em 

sua casa cultiva uma horta onde planta 
frutas, legumes e verduras; está construindo 

abrigos móveis com janelas, cortinas e 

portas trancadas: tudo para os sem teto, que 
chama de óamigosô. Iniciou uma campanha de 

arrecadação de recursos para compra de agasalhos e 

material de higiene. Suas iniciativas vêm influenciando 

atitudes positivas na  comunidade. 
        *Coleta, se possível cantada. 

Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas 

quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 

conhecem. Amém 




