CENÁCULO
1. ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações. (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes...
* Intenção do mês: Para que o encontro pessoal com
Jesus suscite em muitos jovens o desejo de Lhe
oferecerem a própria vida no sacerdócio ou na vida
consagrada, nós Vos pedimos...
*Este ano, na Vigília Pascal e no Domingo de Páscoa, na
França foram batizados 3.800 adultos. São 50% mais que há
10 anos; é um crescimento lento, mas firme. Padre Felipe,
encarregado dos catecúmenos pela Conferencia dos Bispos
da França, enumera algumas razões de incentivo: “O
nascimento de um filho,a morte dos pais, a necessidade de
dar sentido à vida. A maioria são jovens entre 25 e 35 anos”.
Lauro, 28, um dos batizados, executivo do setor
farmacêutico, conta: “Tudo começou com a curiosidade
sobre a Bíblia. Ao ler os Evangelhos eu queria ser um
discípulo. Fiz o catecumenato e fui batizado e crismado.
Para mim isso não é uma carreira. Quando toda multidão se
reúne e ora por nós é um ponto forte, é a comunidade que
nos recebe”.
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.
(1Pd 4,13)
* O bispo norte-americano Fulton Sheen, inventor do Terço
Missionário, prometeu a Deus fazer uma hora santa diante
do Sacrário todos os dias de sua vida. Essa atitude inspirou
milhares de pessoas em todo o mundo. Pouco antes de sua
morte, ao ser perguntado de onde lhe veio esse desejo, ele
contou um fato acontecido na China: “Uma menininha de 11
anos estava rezando na parte detrás da igreja. Ela viu
soldados comunistas que invadiram o templo e se dirigiram
ao sacrário. Cheios de ódio profanaram o sacrário: atiraram
o cálice ao chão e espalharam as 32 hóstias consagradas. A
menina ficou chocada; e à noite regressou, escapou da
vigilância, entrou no templo, fez hora santa, depois colheu
com a língua a primeira hóstia. Ela repetiu o gesto nos dias
seguintes, até consumir todas as hóstias. Foi perseguida e
morta por um guarda comunista. Esse seu desagravo
ensinou-me como a fé pode sobrepor-se a todo medo; e
como o amor a Jesus na Eucaristia deve transcender a
própria vida”.
*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 louvem o
vosso Pai que está nos céus. (Mt 5,16)
* Guy Consolmagno, jesuíta, escritor e apresentador de
rádio na BBC e conferencista, é cientista planetário. A
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educação jesuítica o ajudou a falar da fé de forma aberta:
“Uma das maiores bênçãos da minha vocação é a de poder
me concentrar na comunicação da minha paixão pela
ciência, deixando que o meu guia seja sempre a fé. Para
mostrar que a Igreja não se opõe ao estudo científico, os
cientistas católicos devem compartilhar seu amor pela
ciência com suas comunidades”. Por seu trabalho científico,
em novembro 2014, ele recebeu da Sociedade Americana de
Astronomia a ‘Medalha Carl Sagan’, sendo elogiado por
mostrar de forma excepcional como a religião e a ciência
podem coexistir.
*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)
*”Queridos de toda equipe da OCM. Queremos dizer que
Recebemos os1000 dólares por intermédio de nossa querida
Diocese de Bafatá. Essa quantia nos ajuda muito no
pagamento da mensalidade de alunos carentes, para levá-los
ao médico e até mesmo comprando remédios e outras
necessidades urgentes. É fruto da solidariedade e do
empenho enorme em contribuir conosco nesta difícil missão
que Cristo nos confiou. Estava delicioso o sorvete que tomei
com minhas irmãs de comunidade (tomaram por ordem do
pe. José, em sinal de festa pelo amor dos amigos
brasileiros). As crianças,os professores e funcionários da
Escola e eu enviamos um beijo de coração”. Ir. Ana da
Consolação Chagas.
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos nós
vos pedimos...
5. AJUDA
O Senhor Jesus disse: “Há mais felicidade em dar do que
em receber”. (At.20,35)
* Josias, garoto de 5 anos, ganhou atenção da internet em
maio e fez muitas pessoas chorarem de emoção. Almoçando
com a mãe num restaurante de Prattville (USA), viu que
fora estava um homem com roupas suja e um saco nas
costas. Perguntou à mãe; e, depois das explicações, disse:
“Precisamos dar comida para ele”. A mãe concordou e o
homem entrou e sentou. Como demorava a ser atendido, o
garoto foi ajudar no pedido. Quando a comida chegou o
garoto fez um grande louvor: “Deus nosso pai, nós te
agradecemos, por nossas muitas bênçãos, por nossas muitas
bênçãos. Amém, amém!”
*Coleta, se possível cantada.
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
*Da Sede-Alto da Lapa: No último sábado de maio fomos realizar um cenáculo missionário numa comunidade da
Diocese de Osasco; na capela, com o povo: avós, pais, jovens e crianças, homens e mulheres. Foi emocionante; a coleta
foi boa, entregue ao Comidi de Osasco para esses encaminharem aos missionários.
*R.J. Prezada Beatriz, Paz e Bem. Peço a gentileza de informar ao Pe José Stella que depositamos o valor de 500 reais
referente ao Terço Missionário do mês de maio, o depósito foi efetivado no dia 08 de junho de 2015.
Gostaríamos de dizer que a cada mês, nosso terço é momento de comunhão, onde, todos nós entramos em sintonia pela
força da oração pelos missionários espalhados no mundo inteiro, em especial, àqueles que são vítimas das perseguições.
A bênção do Padre. Abraço fraterno. Jose Jorge e Maria de Fatima. - Rezamos pelos missionários e também por aqueles
que ainda vão crer em Jesus pelas palavras desses mesmos “missionários espalhados”, vitimados, perseguidos. Pelos “já”
e pelos “ainda não”, então a comunhão é cada vez maior. Que bênção!
*Cotia – Caucaia do Alto: Já faz tempo que não mandamos notícias do nosso Cenáculo Missionário, mas, estamos
firmes. Uma vez por mês nos reunimos e rezamos para os pagãos e para os missionários dos cinco continentes.
Segue anexo os comprovantes de depósito da nosso singela contribuição, muito pouco, mas é com muito amor que
ofertamos. Para o fim de ano estamos discutindo em nossas reuniões formas e idéias para melhorar a nossa coleta.
Receba o nosso carinhoso abraço: Avelino, Mari, Moacir, Jessé, Serginho, Nego, D.Cecília, D.Maria, D.Tita, Vilmar,
Eliana, Edson e Valquíria. -Nossa, que lindo! Nós também estamos atrás de formas e idéias para melhorar a nossa
coleta!em Araçatuba, a zeladora fez 30 feijoadas; em São Paulo, membros fizeram a Barraca do Caldo junino; outro fez
“Lista 7 dons do Espírito Santo” pedindo 7 reais a cada amigo; família arrecadou para Formação; um zelador doou todos
os móveis: virou dinheiro ofertado; zeladora jácomeçou a fazer trufas para oferta em outubro... novas formas...
*De: Pedro Carlos Zilli Para: Diocese de Santiago Cabo Verde; Ildo Fortes Lopes Dom; Pedro Facci; Ocenam Pe.
Stella Assunto: Oferta Ilha do Fogo Caros Irmãos Dom Arlindo, Dom Ildo e Amigos, a graça de Deus continua movendo
coraçoes. Sinal disso, é a coleta em favor da Ilha do Fogo. Obrigado a todos. Esta carta foi enviada a Dom Arlindo, junta
com a oferta, através da Nunciatura Apostólica em Dakar. Saudações. Dom Pedro Zilli. Este email, que fala por si só,
outra “nova forma” especialmente porque une bispos e leigos!
* Da Sede-Alto da Lapa: Rosani, e Renata foram para junto de Dom Luiz Fernando, bispo em Pemba / Moçambique /
África visitar as necessidades da missão lá. Domingo 14/06 voltaram entusiasmadas e repassaram entusiasmo à OCM e
Comire. Louvado seja Deus! Nova Forma. Se quiserem, faremos tarde de diálogo com essas 2 protagonistas pró-ativas.
NOSSO JEITO
Laudato sì... Louvado seja o meu Senhor’
Assim começa a carta do Papa Francisco sobre o cuidado
para com a terra. O Papa se dirige a todos os habitantes da
terra, não somente aos católicos; é uma postura
missionária, de ‘uma Igreja em saída’. Desde João 23, os
papas estão cientes de que são servidores de Cristo para
toda a humanidade, não somente para os católicos. Não
existe hoje nenhum chefe religioso ou político que
pretenda dirigir-se à humanidade inteira.“Quem te deu
essa autoridade?" perguntaram a Jesus (Mt 21,23). Jesus
não respondeu, de propósito, não por ignorância. O Papa
se dirige ao mundo pela coragem que lhe vem da fé cristã
e pelo mandato do Patrão Jesus Cristo. Já ontem tomou
vigor um movimento que pretende levar a mensagem do
Papa à ONU, para que seja ouvida pelos representantes do
mundo inteiro. Também na Índia alguém reagiu, e não é
cristão: é o Dr. Puniyani, que ficou tocado pelos
sentimentos do Papa: Na Índia vemos a política que está
saqueando a natureza. No Viet-Nam a carta do Papa
convenceu até os não católicos. Várias vezes o Papa repete
que o choro da terra é devido à ganância de alguns
poderosos, porque são materialistas, porque são egoístas, e
não olham para Deus: ‘tudo isso é pecado’. Insiste na
necessidade de mudança; e por fim termina com duas
orações, implorando de Deus essa mudança. Alguém
reparou na palavra ‘mudança’, como alternativa da palavra
‘conversão’, palavra esta rejeitada pelos não cristãos.
Quero dizer aos Cenáculos que a carta do papa nos toca
de perto; porque ‘nada deste mundo nos é indiferente’: ou

somos parte da solução, ou somos parte do problema;
ficarmos indiferentes é sermos irresponsáveis.
Há outra razão que nos liga à carta do papa. Nós estamos
empenhados na missão ad gentes; pois bem, a carta do
papa é um gesto sublime de missão ad gentes. A nossa
missão ‘ad gentes’ é a do âmbito geográfico. Mas, explica
João Paulo 2º (RMi 37) os âmbitos da missão ad gentes
(que exigem uma Igreja em saída) se tornaram mais
amplos. Não se perde o ‘critério geográfico’; acrescentamse ‘mundos novos’, feitos de grandes cidades, de
multidões de jovens, de refugiados, de situações
intoleráveis de pobreza, de proteção da natureza etc. O
papa Francisco agora está enfrentando uma dessas
novidades da missão ad gentes, a proteção da natureza.
Por isso eu estimulo os Cenáculos, para que cooperemos
com o Papa juntando nossa oração à dele por esta terra que
chora, por esta humanidade que rejeita Cristo, para que
‘mude’, para que se converta à Igreja de Francisco, à
Igreja de Jesus Cristo.
Na carta o papa se coloca do lado dos pobres, as maiores
vítimas, injustamente roubados de seus recursos naturais.
Pois bem, Vocês dos cenáculos já refletiram que nossas
ofertas nas mãos dos missionários acabam sempre a
serviço dos pobres mais marginalizados do fim do mundo?
Eis como os cenáculos são o ‘nosso jeito’ de responder à
iniciativa missionária do papa Francisco, servidor da
humanidade, renovando nossa generosidade.
pe. José Stella.

