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 cresçam as oportunidade
de diálogo e de encontro entre a fé cristã e os povos da
Ásia, nós Vos pedimos.
* Dom Dieudonné, arcebispo de Bangui, capital da
República Centro-Africano, conta sua experiência após a
visita do Papa: "Em uma visita pastoral, ao bairro
muçulmano PK5, eu parei o carro e fui andando com os
jovens, como uma caravana da paz, cumprimentando as
pessoas. Nós queremos mesmo é conhecer uns aos outros,
falar com eles, derrubar o muro de medo e desconfiança.
Nós andamos como peregrinos da paz, convidando uns e
outros para acolher, perdoar e reconstruir o país, com
base na reconciliação. Isso pode ser traduzido em termos
de Misericórdia. Foi o que Papa Francisco nos ofereceu.
O espírito de misericórdia pulsa no País. Ficou uma
marca profunda na comunidade muçulmana. Os jovens
muçulmanos do bairro PK5 depuseram as armas para
falar com seus irmãos cristãos."
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.
(1Pd 4,13)
*Em Roma, no Congresso para Jovens
Consagrados, o Papa, ao cumprimentar os
religiosos do Iraque e da Síria contou-lhes: “Há
alguns dias, na Praça S.Pedro, um sacerdote
iraquiano aproximou-se e me deu uma cruz pequena: era
a cruz que estava na mão do padre que foi degolado por
não negar sua fé em Jesus Cristo. Esta cruz eu carrego
comigo: é um símbolo de dor”. Dirigindo-se aos jovens
explicou o testemunho: “Evangelizar não é o mesmo que
fazer propaganda. Nós não somos um clube de futebol que
busca sócios; evangelizar não é só convencer, é oferecer
testemunho de que Jesus Cristo está vivo, e este
testemunho se faz com a carne e com a 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 vejam as
vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus.
(Mt 5,16)
*Irmã Bertilla, 77 anos, italiana e missionária da
Imaculada, há 45 anos trabalha com os leprosos na Ìndia.
Foram cerca de 17 mil pacientes tratados com muita
dedicação no Centro Dermatológico Vimala, em Mumbai.
Além do cuidado com o doente, ela também dedicou-se à
educação das famílias dos pacientes e da população. Com
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isso reduziu a marginalização dos hansenianos. Além dos
doentes, irmã Bertilla hospeda 75 meninas que estudam e
em sua maioria são filhas de pacientes. Apesar de todo
trabalho feito, ela está impedida de continuar na Índia que
se recusa a renovar seu visto para residir no país. Ela
tenta uma solução através de reunião com um Ministro da
Índia que reconhece seu trabalho. Ela conta com forte
apoio de organizações do país e também internacionais.
Por sua atividade missionária ela recebeu a distinção dos
Cavaleiros da Ordem da Estrela da Itália.
*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)
*“Caríssimo Pe. José Stella:. nós, Diácono Pedro e
Salete Lang, ficamos muito agradecidos pela ajuda
financeira que recebemos. Estamos há um ano nesta
comunidade de Quebo, Diocese de Bafatá/África. Esta
missão é dedicada ao Beato Paulo VI, Aqui não tinha
ainda uma missão católica. As dificuldades são inúmeras,
especialmente na área da saúde Este ano a Malária
superou todos os anos. Muitas vidas foram ceifadas por
falta de recursos, famílias inteiras adoeceram. Estamos
usando o Presente OCM para a compra de
medicamentos. Obrigado, meu Deus, por esse presente,
por essa atitude missionária!
*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)
*"O sul da Itália recebe muitos migrantes e
refugiados. Pe Camilo Pauletti esteve na
região; conheceu o trabalho de acolhida das
scalabrinianas. Como gesto de partilha, em
novembro, doou o valor de R$ 51.893,96, parte
da coleta feita em 2015, por meio dos cofrinhos da
Infância e Adolescência Missionária no Brasil. Irmã
Teresinha Santin em agradecimento escreveu: “A cada
um de vocês nossa gratidão pela ajuda enviada às
crianças e mães migrantes. Ajudar a salvar vidas é uma
tarefa possível quando feita em mutirão e aviva a
esperança. Com vossa contribuição chegou o amor do
Deus vivo e presente na história dos migrantes.”.
*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
Queridos cenáculos, leigos e clero: a OCM está crescendo em graça de Deus e dos homens, então, agradecemos:
*A Dom Vicente e à Fatiminha pela confiança, abertura de diocese, indicação de meu nome e paciência comigo – grata!
*A pe. Alcides pelos quatro anos que lhe custaram o acordo com o MEC que permite diploma MEC para o Curso aqui;
*A Dom Júlio, bispo auxiliar da Lapa, que nos acolhe em Reunião do Clero ,audiências,envia pe Borges que nos abençoa;
*À Ir. Inês Costalunga pelo Convênio com ITESP e a Robson por trabalhos pilares de existência do curso COMIRE S 1;
* A César/ Rosani por conduzirem incansavelmente:Centro Missionário, grupos de Paraná, Amazônia, S.Catarina, Pemba.
*À Renata e Rosani por visitarem Moçambique e empurrarem a missão ad gentes com falas no 35ºEE, fotos mil, áudios,
* A pe. Sidnei Dornelas por ter vindo à nossa casa e por convidar-nos ( César e Beatriz ) para a sua casa CCM, Brasília;
* A Dom José Luís Bertagna, Referencial da Missão do Regional S.1, por ter-nos animado já 2 vezes aqui no CentroM ;
* E agora, em janeiro, 2016, a pe. Camilo Pauletti, diretor das Pontifícias Obras Missionárias (POM) do Brasil, por pedir a
César/Centro Missionário para acolher aqui a Cruz da Evangelização do Quinto Congresso Missionário Americano, CAM5
que será na Bolívia - julho 2018. Unidade na diversidade: o sangue une abaixo acima e o Corpo tem Vida em abundância.
Outros agradecimentos por 2015 faço questão de dirigir à Equipe OCM de voluntários, “invisíveis” mas essenciais.
* OCM tem TODO DIA Liturgia das Horas: Laudes ,Vésperas, Missa e Terço: por todos, longe e perto, parentes, amigos!
“É privilégio contar com vocês 3 para missa,celebração, amados pe. José, diácono Ângelo e nosso diretor César”
*OCM tem as virtudes espirituais sob forma de TESTEMUNHO nos Boletins, TODO MÊS: “É essencial seu trabalho de
escrita, Walesca, obrigada, contamos c/você até sempre.” Assim pe. José, Beatriz, Anna e Carmem abrem cenáculos.
* Recebemos o Boletim em nossas casas, pelo Correio, enviados por 10 mãos mesmo quando elas estão caindo de sono!
“Toda 2ªfeira!!! A fidelidade é rara e cara, muito agradecemos a vocês 5: Kleber, Débora, Tiago, Kátia, Carlinhos!!”
*Todos de Cenáculos Missionários contribuímos TODO MÊS com orações e recursos ad gentes ‘brasileiros fora do Brasil’.
É essência OCM. Gratidão aos heróis responsáveis por contas de banco. E por constantes etiquetas perfeitas , né Débora?
* Por fim, a dedicação de nosso vice - presidente Kleber, que organiza tudo em doc, excel, congregações, recibos,contatos
com missionários confirmando ‘O Presente recebido’ ... Ufa! “Kleber, incrível. Nosso reconhecimento e amor.”
*Sustentando tudo? Há santas iniciativas que geram recursos: “ Carmem, Anna, Débora, Célia, zeladores/as, Amigos/as!”

2015 foi bom.
NOSSO JEITO
OCM 2016
Estou embarcando à Itália onde penso encontrar o que
‘Ajuda da Igreja que Sofre’; tendo recebido o empurrão
resta de nossos Amigos, que tanto nos ajudaram tempo
inicial de OCM. Uma iniciativa de ajuda à missão
atrás; mas que agora, a crise ou a morte separou de nós.
brasileira em Moçambique também recebeu o empurrão
Mas eu vou embarcar, porque amo meus amigos, e eles
inicial de OCM.
merecem. A nossa Secretária Beatriz, voltando de uma
Em Brasília os grandes requisitavam ‘ações concretas
reunião em Brasília, trouxe-nos a tristeza de um
missionárias’: Beatriz pensou: ‘OCM já faz, há tempos!’
missionário espanhol que trabalha na Bahia: “Como posso
OCM continua ganhando confiança no coração dos fieis e
sustentar as obras, agora que na Espanha os meus amigos
do clero. O dormitório ‘Leigos Além-Fronteiras’ foi
morreram e a nova geração não quer ajudar?” Amigos
construído por amigos de Italia e do Brasil. As ajudas
de OCM: só podemos agradecer pelo que fizeram e
vieram de S.Paulo, Sorocaba, Araçatuba, e até de
fazem.
Flórida/EUA. A todos OCM é grata e por todos pede a
OCM partiu com seu específico de animação e cooperação
Deus saúde e paz. Mas, vejam agora: o pe. José velho de
missionária nas paróquias; e continua firme nisso. Ao
80 anos, vai em busca de amigos para construir a sede dos
longo da caminhada encontrou outros organismos
Jovens Missionários. Envolver jovens na missão
missionários, que estavam em dificuldades: ajudou as
universal é prioridade na cooperação missionária. ‘Para
crianças missionárias, chamadas IAM (Infância e
jovens não se discute!’ E OCM já recebeu uma ajuda,
Adolescência Missionária) a colocarem seu escritório na
pequena mas verdadeira, de Centro Missionário de
sede OCM. Ajudou o organismo principal da missão no
Pádua/Itália: farol verde para considerar ajuda do Instituto
Estado de S. Paulo, o Comire Sul 1(Conselho Missionário
Comboniano da Itália. Os nossos jovens reclamam um
Regional); ajudou o Curso Missiologia, nível universitário
espaço na OCM e pe. José se mexe, Centros Missionários
e pós; ajudou na criação do Centro Missionário S. Paulo,
de Itália se mexem, Congregações Missionárias se
que já se move bastante bem na rede eclesial, e promove
mexem; jovens devem ser apoiados; e OCM faz isso!
iniciativas às missões além fronteiras.
Embora o pe. José e mais alguém de OCM durante 2015
Reparem o ‘Nosso Jeito’: OCM vai às paróquias implantar
tenham tropeçado na promoção de Cenáculos por
cenáculos de orações e recursos. Não satisfeita com este
dificuldades imprevistas, OCM entra em 2016 bem
trabalho, faz questão de ajudar outros grupos missionários
determinada junto às Paróquias, e bem disposta em ajudar
a preencherem sua tarefa. Não é bonito OCM fazer seu
outros grupos A vantagem de OCM parece estar em ser
trabalho e ainda ajudar outros grupos a realizarem seu
ong civil, ágil, sem hierarquia, com decisões rápidas.
serviço na Igreja? Eventos também são ajudados por
Só nos resta lembrar: OCM não dispensa a santidade.
OCM. Missões da Amazônia estão recebendo ofertas da
Feliz 2016 a todos!
Pe. José

