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1. ORAÇÃO E CONVERSÃO 

Convertei-vos: o Reino de Deus está próximo (Mt 4,17) 

   *Terço pelos 5 continentes...   

   *Intenção do mês: Para que se difunda nas famílias, 
comunidades e grupos a prática de rezar o santo 

Rosário pela evangelização e pela paz, nós Vos 

pedimos... 

    *Na Vigília Pascal, em Sandokan/Malásia, este ano, 
foram batizados 334 adultos. Um dos batizados, 

Herman,  deu o seguinte testemunho::”Nasci  e cresci 

em uma família budista.  Casei com uma moça católica; 

e nossos 3 filhos foram batizados e frequentam escola 
católica. Isso não me incomodava; até o dia em que 

minha esposa pediu para eu participar do 

catecumenato. Eu perguntei: ‘O que é isso?’ Ela disse: 
'Vá e experimente. Se você não gostar, é só parar'. 

Então eu fui, aprendi o que meus filhos aprenderam e 

fiquei. A fé de minha família me venceu; e a religião 
católica me convenceu. Após nove meses de palestras 

decidi ser batizado. No catecumenato a minha fé nasceu 

e se enraizou. Jesus Cristo, e o Espírito Santo, estão 

sempre me orientando, e eu tenho a presença d’Eles em 
minha vida."  
 

2.  SACRIFÍCIO 

 Com teu sangue Tu resgataste para Deus almas de toda 

tribo e língua (Ap 5, 9) 
    *Paquistão, 27 março 2016:- O grupo terrorista 

Taliban  assume a responsabilidade pelo ataque suicida 

no parque de Lahore: "Nós queríamos atacar os cristãos 

que estavam celebrando a Páscoa.". O ataque, no 
parque de diversões para as crianças, fez 78 vítimas 

fatais e 350 feridos, na maioria mulheres e crianças. Este 

ano, o governo tinha decretado feriado o Domingo de 
Páscoa; assim muitas famílias tiveram a oportunidade de 

passear em Lahore. Além dos cristãos (24) havia 

muçulmanos (54) com seus filhos. Pe. Morris 
confirmando a morte de muitos cristãos afirmou: "Em 

vez de alvos difíceis como quartéis militares, etc, os 

terroristas agora visam alvos fáceis”. Contra o 

extremismo a população uniu-se para visitar hospitais e 
doar sangue aos feridos.           

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

Jesus pela salvação do mundo. Amém  
 

3. TESTEMUNHO  DAS OBRAS 
Ele nos salvou mas pela sua misericórdia (Tito 3,5). 

A 20 de junho de 2014, o Governador Geraldo Alckmin, 

assinou a lei que institui o Dia da Aliança do Amor a 

ser celebrado anualmente no dia 18 de outubro no  

Estado de S. Paulo. Com isso a Campanha da Mãe três 

Vezes Admirável é reconhecida de alto significado para 

a cultura paulista. A deputada Rita Passos justifica a 
influência do Movimento de Schoenstatt na cultura 

paulista por meio de milhares de famílias que recebem a 

visita da Mãe e Rainha, na qual há verdadeiros 
missionários,numa autêntica campanha de evangelização 

das famílias integrada aos objetivos e projetos da CNBB. 

Assim também o próprio santuário em Atibaia é visitado 
por milhares de pessoas de todo o país. Celebrar esta 

data influencia a história e a cultura de todo o Brasil. 

    *Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos 

nós vos pedimos... 

 

                         4.EMPENHO PESSOAL 

Separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho 
destinados’ (At.13,2). 

   * Pe Célo, 34 anos, natural do Paraná, nos 

escreve:“Estou na Guiné Bissau há 1 ano e meio, na 
Missão de São Domingos. Gostaria de vos agradecer 

pela generosidade dessa contribuição material; ela é de 

muita serventia para o desenvolvimento do nosso 

trabalho missionário. Esse dinheiro foi usado, em parte, 
na reforma de uma casinha de uma senhora muito pobre 

com um filho deficiente. Eles moravam na beira de um 

rio  em um barraco com lama. Agora vivem com mais 
dignidade numa casinha com piso de cimento. Deus vos 

abençoe meus irmãos e que Maria Santíssima interceda 

para que nunca vos falte meios para que vocês possam 

continuar com essa iniciativa por muitos e muitos 
anos”. 

    *Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos 

nós vos pedimos... 

 

5.  AJUDA 

Pelas obras o homem é justificado, e não pela fé 
somente. (Tiago 2, 24)  

  * A ‘Fundação Ajuda à Igreja que Sofre’/ seção Itália, 

foi ao Curdistão iraquiano para levar ajuda aos cristãos 

refugiados. No vilarejo ‘Pe. Werenfried’ houve a doação 
de 150 casas e várias escolas pré-fabricadas, onde vivem 

175 famílias cristãs e onde 7 mil crianças podem 

estudar. Além das doações, foi dado um apoio pastoral, 
garantindo respaldo aos cristãos para que nunca 

renunciem à fé, 

      *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 Araçatuba: Por intermédio de Da. Cleusa, os cenáculos da Diocese enviaram para a conta central o que 
arrecadaram em 2015: a importância foi de R$ 6.200,00. À Da. Cleusa e a todos os cenáculos de Araçatuba somos 
cordialmente gratos por essa participação na missão universal. Como diz o papa João Paulo 2º: ‘É o sinal da maturidade 
da fé’. O senhor Jesus recompense todos Vocês. Soubemos que em outras ocasiões houve remessa de ofertas  para a 
conta central de S. Paulo; e queremos agradecer também por essas ofertas. Pedimos desculpa por não ter conseguido 
acompanhara sua generosidade. Nossa vida aqui hoje, tumultuada, pouco controle mas volte a fazer generosidade; 
voltaremos a dar recado direitinho, por graça de Deus. 
* O pe. José Stella, mais enfraquecido pela idade, levou quase 2 anos para abrir caminho aos nossos avisos na Diocese 
de S. Miguel Paulista, Z. Leste de S. Paulo. Quando abriu, não conseguiu cumprir, porque a Marginal do Tietê com seu 
trânsito difícil não lhe permitiu chegar. Lá só é possível no final de semana. Aí complicou para o pe. José: o primeiro 
domingo do mês é dedicado ao cenáculo na sede, outro domingo é tomado pelo curso de missiologia, um terceiro lhe 
‘cai o sistema’ da pouca saúde, no quarto costuma acontecer sempre algum imprevisto; resultado, tivemos pouca 
chance de cenáculos. No final do ano, as reformas na sede para ampliar as acomodações dos grupos missionários 
mandaram  de novo pe. José à Itália em busca de ajuda. Quando voltou, retomou o caminho de S. Miguel, domingo 
cedinho, para que nada atrapalhasse; aí se encarregaram 2 assaltantes à mão armada a mandá-lo de volta para casa, 
sem carro, sem celular, sem endereços e sem fôlego,  só com a cabeça ainda  no pescoço. Dentro de casa, na sede, 
ficamos praticamente um ano e meio sem telefone, ou seja com telefone  sem funcionar perdendo uma porção de 
contatos. Retomamos nestes últimos dias o caminho dos cenáculos; mas de novo o ‘sistema caiu’, e pe José foi obrigado 
a deitar. Beatriz, há um ano e meio secretária geral teve dificuldades, mudanças, reformas.  Mesmo com tanta coisa 
conseguimos fazer a festa dos 20 anos de nossa OCM, crescida, quase adulta. O ecônomo(português) dos combonianos 
disse: ‘Vocês estão enviando a missionários  muito mais dinheiro do que os cenáculos de Portugal’. E foi lá que 
começaram os cenáculos. 
*Convido todos os cenáculos a louvar a Deus conosco nesta data de 20 anos de OCM: ela sobreviveu e prosperou no 
meio das mais diversas  e adversas situações. Com Vocês todos, na oração, na cooperação, no coração.    pe. José 
*Belo Horizonte / MG –Mais uma vez estou enviando-lhe os extratos da conta bancária dos Cenáculos Missionários do 

ano de 2015. Para diminuir o valor das tarifas optei por pegar os extratos através das máquinas. Gostaria que o Senhor 

publicasse no jornalzinho, se possível, o valor que enviamos no final de 2015, para que os “grupos dos Cenáculos de 
Belo Horizonte” soubessem que foram enviados R$12.200,00 para os missionários. É um modo de eu prestar contas aos 

contribuintes. Muito obrigada e que Deus o proteja. – Aparecida- “Extrato nas máquinas” é sacrifício criativo, 

agradecemos enternecidos, d. Cida. Deus recompensa! 
 *Barueri / SP – Estimado pe. José, muita paz e saúde!. Encaminhamos os recibos 2015 totalizando o valor de 

R$1.968,25. Somos uma família, nos reunimos  na casa do Gabriel e Neide para rezar o terço com reflexões e 

agradecimentos pelas graças. Continuamos com 9 participantes firmes na fé e nas contribuições.,-  Ivany – Deus 
abençoe e recompense Vossa maturidade na fé. Alegra-nos, obrigados. 

* São Carlos/SP – “É com grande alegria que  rezamos o terço dos pagãos em comunhão com Deus e Nossa Senhora. 

Diante de tantas notícias ruins do mundo e em nosso país, somente pela força do Espírito Santo conseguiremos ir adiante. 

Neste ano misericordioso, rogamos a Deus que tenhamos misericórdia e solidariedade para com nossos irmãos ajuda-los 
com orações, palavras e ações concretas. – Ítalo, M>Luisa, José Carlos, Jussara, Ana, Luiza, Renato e Creusa – Ítalo´Isso! 

A alegria, a disponibilidade e perseverança santificam a nós, a vocês e a eles. É nosso trabalho, juntos.  

                                          
NOSSO   JEITO                “PRIMEIREAR” A MISSÃO
 

Na Festa dos 20 anos de OCM, pe. José comentou o 
último  Estudo da CNBB sobre Orientação para a 

Animação Missionária que foi apresentada pelo bispo 

referencial Dom Esmeraldo. Ele escreveu: “O Papa 

Francisco faz questão de afirmar:“ ‘a causa missionária 
deve ser (...) a primeira de todas as causas’. (EG, n. 15)” 

A primeira! O papa até  inventou o verbo ‘primeirear’! 

Interessa que o papa mencione as palavras de João Paulo 
II: «a causa missionária deve ser (…) a primeira de todas 

as causas»(RMi ). E ainda: “A causa missionária deve 

ser, para cada crente tal como para toda Igreja, a 

primeira de todas as causas (RMi 86).  Essa causa obriga-
nos a participar da Missão Universal: é para o mundo  

 

 

todo! Ela nos obriga a mudar para tentar “formar-nos 

adultos” na missão. 
A teologia mesma declara: não é a Igreja que faz a missão, 

é a missão que faz a Igreja. É o Nosso Deus que enviando 

Seu Filho faz a Igreja. O envio faz a Igreja. Dá para 

entender? 
Pensemos de outro ponto de vista: a festa 20 anos. 

Perguntavam: “Tem missa?Não tem missa? Qual é a hora 

da missa? E outras preocupações costumeiras. Mas a festa 
era para a celebração da MISSÃO  e nãoda Missa! 

Estamos  

empenhados em uma coisa grande, imensa, para Deus e 

para a humanidade! Lembremos  de João Paulo II, Papa 
Francisco, Dom Esmeraldo, todos em uníssono: MISSÃO, 

A PRIMEIRA CAUSA              Maria Beatriz  

 


