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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 casais que se
separaram encontrem acolhimento e apoio na comunidade
cristã”, nós Vos pedimos ...
*Vincent (32a), australiano, pediu Batismo porque Deus o
atraiu à fé, pouco a pouco, pelo exemplo de pessoas.
Primeiro, sua mãe (pais e irmãos dela, ateus fechados). Era
agnóstica, moderada, tolerante: não rejeitava a fé. Vincent
(4a), após aula de religião, amedrontado com “o inferno”,
pede à mãe o Batismo. Ela: “Claro que sim!” e nada faz.
Mas essa Palavra tranquilizadora foi “exemplo muito positivo
em minha vida”. A inquietude de Vincent (18a) leva-o a
buscar, colecionar imagens religiosas variadas (ex: Sto.
Antônio); busca “olhar mais além”. Sua noiva, Maria,
converte-se a Cristo, após doença (câncer) de sua mãe,
orações e cura recebidas; ela visita doentes; Vincent vai e lá
conhece pe. Alberto; a amizade os une, conversação por 6
anos! “Foi catequese natural”. Como espectador de missas,
ouve as pessoas cantando à Nossa Mãe (ele perdera a sua);
isso machuca, vê-se excluído. Quer participar da
comunidade. Nasce o desejo de poder comungar e o interesse
real pela religião católica: pede a catequese. Em 21/6/2014
recebe 3 sacramentos: Batismo, 1ª Eucaristia, Crisma; a
20/9/2014: Matrimônio. Agora, 32 anos, diz: “Penso muito
na cruz. Sempre levo o crucifixo que ganhei no Batismo.
Passo por uma igreja, entro, falo com Deus, peço
discernimento para tomar as decisões”.

restabelecer relações diplomáticas. O Vaticano confirmou
o envio de duas cartas do Papa. O Presidente de Cuba
disse: “Agradeço o apoio do Vaticano e do Papa
Francisco por ter contribuído para melhorar as relações
entre Cuba e Estados Unidos”. Gustavo Andújar, cubano,
presidente da Associação Católica Mundial para a
Comunicação afirmou: “Para os católicos cubanos, o
anúncio da reabertura das relações diplomáticas entre os
dois países é um verdadeiro presente de Natal”.
*Para que os católicos do nosso bairro participem mais
da missão universal, nós Vos pedimos...

2. SACRIFÍCIO

5. AJUDA
O Senhor Jesus disse: “Há mais felicidade em dar do que
em receber”. (At.20,35)
* A Infância Missionária, desde 1959, no 6/1,Reis, na
Alemanha e Áustria, conduz crianças (hoje 500mil),
"Cantores da Estrela", com vestes de Reis Magos, pelas
ruas, com cantos natalinos. Visitam famílias, abençoam
cada casa que se lhes abre ; recolhem doações que serão
destinadas a crianças em mais de 100 países. O Lema
2015: "Levar a bênção, ser uma bênção. Uma alimentação
saudável para as crianças nas Filipinas e em todo o
mundo." A coleta é a maior iniciativa de solidariedade
infantil do mundo, valiosa para crianças refugiadas de
guerras civis e vítimas de sinistros naturais. Há no Brasil
Cantores da Estrela, tímidos ainda: Paraná, Santa Catarina
e D.F./Brasília.
Coleta, se possível cantada.
*Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas
quais concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos
conhecem. Amém

Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.

(1 Pd 4, 13)

* O relatório anual que a agência Fides dedica aos
membros da Igreja Católica, mostra que em 2014, 26 agentes
de pastoral foram vítimas de atos de violência que tirou-lhes
a vida. O mesmo relatório dá destaque especial àqueles
religiosos e leigos que face a face com vítimas do vírus
ebola, atendendo ao chamado do Espírito Santo (e não ao da
carne), escolheram não afastar-se do leito dos enfermos que
se encontravam à beira da morte. Essa escolha em muitos
casos levou-os a sofrer o mesmo fim.
*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)
*Papa Francisco expressou grande satisfação pela histórica
decisão dos Governos dos Estados Unidos e de Cuba de

4. EMPENHO PESSOAL
Anunciar o evangelho não é para mim motivo de glória. É
antes uma necessidade que se me impõe. (1Cor 9,16)
*De Etiópia. Carta de Ir. Cristiane O. Lima
(maranhense): “Queridos Padre José e amigos do
Cenáculo. Paz e Bem! Aproximando a chegada do menino
Deus em nossas vidas, quero louvar e agradecer a Deus
pelo dom da vida de cada um de vocês que, com
generosidade, contribuem para que outros tenham mais
vida e dignidade. Agradeço de coração a contribuição
que vocês me enviaram, saibam que é de grande
importância para o nosso trabalho de missionário, tais
como batismos, clínicas móveis. Que Deus vos
recompense com as graças necessárias. Um Feliz Natal!”
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos nós
vos pedimos...
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NOTÍCIAS DA OBRA
*Jundiaí/SP- “Estimado pe. José Stella, IMC, Coordenação e Membros da Obra dos Cenáculos Missionários e
Familiares: Feliz Natal e abençoado Ano Novo de 2015. Dom Vicente Costa, Bispo Diocesano de Jundiaí – SP”.
Obrigado, Dom Vicente, em nome de toda a OCM, equipe e cenáculos com que OCM está trabalhando. Retribuimos!
*Belo Horizonte/MG- “Estou enviando as contribuições dos Cenáculos Missionários de Belo Horizonte: foram R$ 16
700,00. A família de Paulo G.M. realizou uma reunião do aniversário dele e pediu aos amigos, ao invés de presente, uma
colaboração para o Cenáculo Missionário: o total foi R$ 2 800,00. Pe. José, peço-lhe uma bênção por intenção de todos
que rezam e ajudam os missionários, muito obrigada!” Aparecida – Aparecida cuida da conta de OCM para todos os
cenáculos de Belo Horizonte e de Minas Gerais. Obrigados, D. Aparecida, por todo esse serviço. Toda nossa gratidão
também à família do Sr. Paulo pelo aniversário. Desejamos que se torne exemplo, estímulo para outros. Nossa bênção, sim,
D. Aparecida, todos os dias na missa das 7.
*Butantã/SP- “Estou remetendo-lhes 10 comprovantes de depósitos efetuados a favor da Obra dos Cenáculos
Missionários, tendo deixado de ser arrecadado no mês de agosto, por não ter havido reunião, que será realizada no mês
de janeiro/2015, no total de R$1920,00. Saudações.” Genésio. – Não é bom repor em janeiro: é recesso; nunca, nem em
janeiro, nem em outro mês. Recebemos o que podem dar, de coração. Pensamos que os meses que fizeram, foi com alegria.
Vila Mariana/SP “Pe. José! Que Deus lhe retribua por tantas palavras e gestos de carinho em suas andanças pela
evangelização. Agradeço me enviarem o Boletim mensal, mesmo eu rezando o cenáculo sozinha e colaborando com
pequena importância!” Adeonice –Parabéns pela perseverança da Senhora, que é uma de nossas pioneiras, já faz quase 20
anos de cenáculo!
Sorocaba/SP -“Dirigentes da OCM! Estamos enviando o comprovante de depósito do 2º semestre/2014. O nosso cenáculo
continua firme e forte. Já faz uns bons anos que somos seis, todos fiéis na oração e na contribuição. Reunimo-nos toda 2ª
quinta feira do mês, às15h. Eu, Inês, estou querendo um esclarecimento e orientação. Todo mês faço a coleta com o grupo
e nos meses de junho e dezembro faço os depósitos referentes a seis meses de arrecadação. Quero saber se está bem assim
ou se preferem de outra maneira. Feliz Natal e bênçãos de Nosso Pai! Com carinho, Inês.” Continue assim, com
liberdade. Parabéns.
Jundiaí/SP – “Começamos o Cenáculo há cerca de um ano, convidamos vizinhos e distribuímos convites nas ruas. No
início, alguns participaram, mas não perseveraram. Por fim, apenas eu e minha esposa permanecemos na missão, mas é
com alegria que estamos continuando com o Cenáculo, movidos pelos exemplos e testemunhos que lemos no folheto. Sendo
assim, sentimos a necessidade de orar sempre por nossos irmãos de todos os continentes. Segue o comprovante de nossa
contribuição. A paz de Cristo esteja com todos!” Também nós de OCM começamos 2015 com determinação e alegria!
NOSSO JEITO –
2015- pipocando
Nós entramos em 2015 com esta novidade, não é imediata,
organismos cooperem mais, abram-se mais também à
é processo: na sede, as reuniões dos 5 grupos, constante
missão Universal , para que COMIPAs e COMIDIs
convivência. No Brasil outra novidade: está na nossa façam . Esses contatos começam a pipocar cá e lá. O
agenda Encontro de Leigos Além Fronteiras (COMINA
papel e lugar de OCM é então muito claro na igreja
setº). Mais uma novidade: OCM foi convidada a trazer
por aqui. Longe também, papel claro: houve um
testemunho no Encontro Estadual 2015;estamos em
sinistro em Cabo Verde; os bispos de Guiné Bissau,
contacto com outras paróquias para conseguir entrevistas
Mauritânia, Mali lá trabalham e pediram ajuda. E na
com esses irmãos que escolheram a igreja católica e
lista de 80 destinatários de email, pasmem! Primeiro
pediram batismo; antes era proibido, fomos os 2
nome escrito? OCM! “que ajuda na missão”. Aliás
rejeitados em paróquias; ano passado nos negaram fazer
entrevista com adultos. Era “não” para leigo, também quantos Centros Missionários há no Brasil? César
“pisoteado mas não esmagado”. Agora é bonito. Agora saberá! E luz pipoca: Curso de Missiologia 2015/17,
que dá mais solidez à nossa formação - começa neste
todas cooperaram com OCM. As coisas estão diferentes.
Começou no Encontro Estadual 2014, Hortolândia. Foi mês. Entre outras coisas que mudam, união, nós 4, na
dado espaço, na pauta mesmo, para testemunho de festa de Jundiaí; a Igreja se abre! Na homilia o bispo
conversão; e no conjunto do Encontro, aquela hora pediu perdão porque não fomos “o suficiente” à
missão ad gentes; pipoca também lá levar Jesus a
passada na Igreja com terço missionário, coleta para as
quem não O tem, e consciência a quem já O tem; em
missões e testemunho de ‘novo batizado’ foi
seu aniversário pediu perdão por não ter feito isso. E
maravilhosa. E lembrar: OCM começou, era só bispos!
depois estatutos, agora nas últimas reuniões do Centro na hora, lá, mandaram 2 padres à missão Amazonas
missão dupla, dentro e fora, local e universal. Jeito
Missionário São Paulo (CMSP) é tudo leigo, aqui!

Tivemos um 2014 bastante machucado mas chegamos
ao fim do ano com uma assembleia cujo resultado foi
bom, um estatuto que foi bom. Houve reunião dos
responsáveis dos grupos do CMSP: gerou
corresponsabilidade, clareza de identidade, papel,
função, planejamento de atividades. Então neste ano
contataremos mais bispos, mais paróquias: há mais
trabalho junto a paróquias e dioceses, para que seus

nosso. Podemos começar 2015 com gratidão a Deus
que nos faz entrar neste novo ano e nos permite
trabalhar na Igreja d’ Ele: custa sangue de seu filho
Jesus. Ele nos permite mãos no trabalho – é muita
confiança d’Ele em nós, em OCM. Agora está mais
claro!... “não por obras justas mas por vontade do
Senhor.” L.H. Ct.Cor. S.Clemente I,papa (Nn.31-33:
Funk 1,99-103) (Séc. I).
Maria Beatriz

