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1. ORAÇÃO E CONVERSÃO

Pede-me e te darei como herança as nações. (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes...
* Intenção do mês: Para que os cristãos,
participando nos Sacramentos e meditando a
Sagrada Escritura, se tornem cada vez mais
conscientes da sua missão evangelizadora, nós Vos
pedimos...
* Europa/França: Pe Hamel trabalhou em
comitê inter-religioso no norte da França com
Muçulmanos.
O chefe deles declarou:
“Trabalhamos muito com o padre. Fazíamos
reuniões frequentes. A comunidade dele e a minha
debatiam ideias. O padre era de paz Dedicou sua
vida aos outros”. Ele estava celebrando missa
quando foi degolado por dois terroristas ligados ao
Estado Islâmico. Em reação, houve conversão de
um muçulmano na América. Ahmari, nascido no
Irã, aos 13 foi estudar nos Estados Unidos,
especializou-se em política internacional, escreveu
sobre Primavera Árabe. Escreveu também sobre pe.
Hamel. Ao saber do assassinato, Ahmari anunciou:
“Eu sou Jacques Hamel. Este é o momento certo
para anunciar que eu estou me convertendo a
Catolicismo Romano.”
2. SACRIFÍCIO

Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus
aceita com agrado (Fil 4,18)
*Ásia/Índia - O Centro de Informação Católica ,
por causa do Ano da Misericórdia, criou um Curso
de Estudos Bíblicos oferecido a hindus,
muçulmanos e cristãos. Atraída por Deus, Sushma
interessou-se. Budista, vida conjugal difícil, marido
dependente de álcool, mágoas, foi seguir o curso:
“Conhecendo melhor a figura de Cristo eu pude
perdoar, amar meu marido e aqueles que acusam.
De Jesus, recebi a força de perdoar.”
*Ó Pai do céu, ofereço o meu sofrimento junto
com Jesus pela salvação do mundo. Amém
3. TESTEMUNHO DAS OBRAS

Deus fez brilhar a sua luz em nossos corações para
que irradiássemos o esplendor de Deus (2Cor 4,6)
* África: Uma flor da misericórdia é o perdão. No
Sudão do Sul, à beira do Nilo, vive uma tribo: os
Nuer. O missionário pe. Antonio conta: “Uma vez
fui convidado a falar numa reunião de anciãos da
aldeia. Eu disse: “Não mancheis esta terra sagrada

(Sudão do Sul) com o derramamento de sangue”.
De noite um homem entrou na cabana de uma
mulher. O marido estava lá e pegou uma lança para
matar o intruso; mas conteve-se. Relatou o caso à
polícia, pediu justiça; disse: “Não matei o adúltero;
pe. Antonio disse para “não profanar o solo
sagrado”. Outro caso é George. Aceitou que um
amigo, destinado a ser morto por vingança,
dormisse na sua cabana. De noite homens
perguntaram a George onde se encontrava a tal
vítima. Mentiu, foi morto. No enterro, familiares
apontaram a pessoa que deveria ser morta para
vingança. Resolveram não matar: “Assim ensinara
pe. Antonio!”
*Para que os católicos do nosso bairro
participem mais da missão universal nós Vos
pedimos...
4. EMPENHO PESSOAL

Quem quiser ser o1º deverá ser
escravo de todos (Mc10,44)
*Ásia/Hong Kong:Jessica foi enviada
pela igreja à África. Voltou e encorajada, fundou a
“Associação Leiga Missionária de Hong Kong”,
para facilitar envio de leigos. Já foram enviados 11
leigos. Em 2016 partiu 1 casal para Camboja:
assinaram contrato de 3 anos. O cardeal encorajou
os paroquianos a rezarem pelo casal. Lembrou a
todos: “Cada um de vocês, por virtude de seu
batismo tem uma missão por Deus designada: dar
testemunho da presença do Senhor. Onde estiver.”
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos
povos nós vos pedimos...
5. AJUDA

Quem possuir bens deste mundo e vir seu irmão
sofrer, “não feche o coração” (1 João,3,17)
*América/Brasil: Massimo Bottura, italiano,
fundou, inspirado na frase costumeira do Papa
Francisco no Angelus: "Bom domingo! Bom
almoço para todos!” – “Alimento para a Alma”,
reaproveitando alimentos e distribuindo a
moradores
de
rua.Nas
Olimpíadas
com
brasileiros, fundou o Refetorio Gastromotiva contra
o desperdício. Meta: atender, por noite, 108
moradores de rua. Em outubro o Refetorio será
aberto ao público, A renda obtida no almoço cobrirá
as despesas do jantar. *Coleta- se possível cantada
- Recebei. ó Deus, as ofertas de vossos servos
pelas quais concedeis a
salvação, mesmo àqueles que não vos conhecem.
Amém.

NOTÍCIAS DA OBRA
De Jales /SP: as dioceses do estado de São Paulo se reuniram em Jales para refletir e planejar sobre
Acolhida Evangelizadora; Misericórdia na Pastoral; Compaixão e Ternura; Como ser Misericordioso
hoje; Seminaristas em saída; Projeto Norte1 sul1.Lá houve também Cenáculo Missionário com
depoimento de adulto batizado nesta Páscoa.
De Itupeva /SP : “Beatriz, conforme o combinado, quando o boletim não vem, eu aviso a OCM; em abril
não veio mas nós fizemos mesmo assim, tiramos da Internet. Nosso grupinho é pequeno mas estável, sempre
numa quinta feira, tem 8 pessoas. Na missa, fazemos convite para aumentar o grupo, aí o pessoal acaba
vindo e a gente explica o cenáculo missionário..” João e Valéria – Trabalho não falta, agradecemos a
criatividade multiplicadora. Se a moda pega,hein?!
De Cotia / SP: “Querido Pe. Jose Stella,conforme falamos,nosso Cenáculo com o apoio do nosso pároco Pe.
José Maria, realizou o bingo em prol da OCM. Foi uma noite muito abençoada. Arrecadamos R$2 500,00.
Estamos felizes: com a divulgação, encontramos pessoas que não conheciam OCM, e além de nos ajudar
com prendas também abraçaram a causa. O grupo aprovou mais um e já estamos trabalhando para o ano
que vem.- Cenáculo Caucaia do Alto”.
-Que maravilha! Vocês e o pároco pe. José Maria! O nosso Senhor Jesus recompense Vocês e todos que
colaboraram. Ontem, aqui na sede OCM-Comire Sul 1, o Bispo de Registro, D. José Luiz Bertanha,
responsável pela Ação Missionária e Ajuda Intereclesial da CNBB no Regional de SP, esboçou conosco
um tipo de ajuda que as Igrejas de SP deverão elaborar para ajudar a missão de Pemba /Moçambique.
OCM tentará colaborar através de eventos espontâneos como o seu, que surgirem nos cenáculos E
Vocês, na ponta!
Voltaremos sobre o assunto. Falarei com a Coordenadora do Comire sobre Caucaia do Alto. pe. José
Stella
De Jundiaí / SP: “Somos 11 e fazemos toda semana terço. Uma semana é dos missionários. Ajuda até a
mudar comportamento, a ver dentro de si novo modo de viver. As notícias , às vezes, lembram “coisa ruim”
da televisão, daí vem bate-papo de TV.”- Hilda,Antonio –Rezemos pelos de “coisa ruim”para terem o bom
Jesus.
De Americanas/SP –“Beatriz, mudei de endereço e é ...” -Raquel Ah! Se todos fossem
iguais a Você! E a foto?

NOSSO JEITO

‘nas paróquias’

Foram as palavras do santo papa João Paulo 2º, em
março de 1996. ‘Essa válida atividade pastoral’ se
difunda nas paróquias, em harmonia com as outras
pastorais’. Logo em seguida, OCM começou o
primeiro cenáculo missionário na capela S. Cruz
(Butantã).
Já se passaram 20 anos e OCM realizou cenáculos
missionários em tantas paróquias.. Por esse
resultado agradecemos aos Bispos e padres que
permitiram nosso aviso nas missas das paróquias.
E agradecemos a todos Vocês que deram seu nome,
seu apoio, sua colaboração à causa missionária.
Quantos missionários brasileiros receberam apoio
de OCM até agora? Uma centena a cada ano,
durante vinte anos! E ninguém nunca acusou OCM
de desvio das ofertas. Lembremos a última
cartinha, do boletim de agosto: Ir. Izolina, das
Filipinas. Já pensaram? Filipinas! Do outro lado do
mundo!
A 1ª vez que um missionário em Moçambique
recebeu o presente e o ‘pacote’ de presentes para
ele distribuir a outros missionários da região, ele
chorou: “Alguma coisa está mudando no Brasil.”
Outros missionários: “OCM é uma referência para
nós no Brasil.”
Mas, OCM não conseguiu integrar nenhuma
pastoral de paróquia. Sempre ficou mantida fora

das pastorais, nas casas dos fieis, como algo que
não deve afetar a
paróquia. Foi a ‘passagem do deserto’, rumo à
Terra Prometida.
Hoje OCM goza de um momento favorável:
Bispos, padres e fieis sabem que se trata de uma
‘válida atividade pastoral’. O Comire Sul 1 abriu
um espaço para diálogo com as paróquias.
Queridos Irmãos todos, de todos os Cenáculos
OCM! Vamos dialogar com os párocos para
integrar as pastorais! Em Brasília, o padre
Dornelas, assessor nacional da Ação Missionária,
disse: “Não há Conselho Missionário na paróquia?
Vocês façam coisas e mostrem ao pároco! Com
jeitinho. Apresentem a ele os frutos de seu trabalho
missionário. Ele ficará contente! E a porta se
abrirá.”.
Queridos Cenáculos: chegou a hora, a hora de
Vocês, de levar OCM à paróquia.
Falem com o pároco para que ele inclua alguém
dos Cenáculos Missionários no Conselho Pastoral
da Paróquia. Dali se ampliará o serviço à missão
universal.
E entrem também em contato conosco da sede, em
São Paulo, mantendo-nos informados.
pe. José Stella

