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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 o Espírito Santo sustente o
trabalho dos leigos e leigas que anunciam o evangelho
nos países mais pobres, nós Vos pedimos..
*Andranik Teymourian, "Ando" como é
carinhosamente chamado pelos fãs, é o ás da
seleção de futebol do Irã e capitão do time. Suas
atitudes atestam grande coragem. Coragem de não sentir
vergonha de ser cristão, num pais de maioria muçulmana.
Quando elogiado pelo povo por seu talento, ele faz o sinal da
cruz. Sua fé cristã fica demonstrada. De etnia armênia,
católico, faz parte de 1% da população do Irã. Fazer o sinal
da cruz, nunca atrapalhou nem dificultou seu relacionamento
com os colegas de equipe, com a população ou com
autoridades do país. Frequenta a Missa todos os domingos,
inclusive quando cruza as fronteiras nacionais. Em 2006, na
Alemanha, durante a Copa, ele foi impedido de sair da
concentração para ir à Missa, por motivos de segurança.
Insistiu, em vão, com os policiais. Só lhe restou voltar ao
hotel!
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.
(1
Pd 4, 13)
* Inaiara de Andrade, 26 anos, graduanda de Astronomia
na Universidade de São Paulo, relatou ao jornal “O São
Paulo”: “Na cidade universitária há preconceito com os
católicos por parte de alguns professores; são ataques
gratuitos e fora de contexto feitos em sala de aula, e até
insinuações a respeito da limitação de nossa produção
científica, como se fosse impossível ser cristão e cientista ao
mesmo tempo. Há, ainda, a intolerância de outros
estudantes. Não raras vezes encontramos católicos com
medo ou vergonha de se assumirem católicos. Somos
impedidos até de reservar salas vazias para nosso grupo de
oração”. Inaiara suportou sem insultar. Ela cooperou com
Cristo.
*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)
*O Pequeno Cotolengo de Dom Orione de
Curitiba atende a mais de 200 crianças,
adolescentes e adultos com deficiências múltiplas, que vivem
em situação de risco ou abandono. A Instituição recebeu o
‘Selo ODM’ das Nações Unidas, pelo compromisso em

respeitar os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio,
sobretudo no âmbito das políticas para os deficiêntes. O
diretor da Instituição padre Thomazella recebeu o prêmio,
das mãos do representante das Nações Unidas no Brasil.
Na ocasião declarou: “Nossa Missão é fazer do pequeno
Cotolengo um lugar de caridade e um espaço de
evangelização.”
*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)
*Ir. Mariza Rosseto, Secretaria Geral das Claretianas,
escreve à O.C.M em agradecimento à ajuda recebida pelas
missionárias.“Amigos queridos das missões! Estamos em
localidades realmente muito pobres na África, Indonésia
e Paraguai. Ir. Irene é missionária na Índia. Lá a entrada
de estrangeiro
é difícil, após entrar só podem
permanecer por seis meses. Depois desse tempo saem e
podem voltar, após seis meses é assim que fazemos.
Quando Ir. Irene sai, ela é substituída pela Ir. Lázara que
vem das Filipinas. Graças a Deus temos na comunidade 3
irmãs indianas, o que nos permite manter a missão.
Somos gratas a vocês, pela ajuda, preocupação e
delicadeza por cada uma das nossas missionárias; elas
próprias ficam realmente muito agradecidas por essa
solidariedade.”
*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)
*“Por que não dar de presente ao Papa Francisco
pelo Natal uma ajuda para os pobres?” Esta foi a ideia de
José Luis, um menino espanhol de sete anos. Ele é filho
de uma das seis mil famílias que compõem uma
Cooperativa Espanhola de Alimentação. Os pais dele
apresentaram a sugestão que foi acatada pela Cooperativa.
A concretização da ideia foi no dia 18 de dezembro de
2013, em audiência com o Papa que recebeu 750 quilos de
frango para distribuir refeição aos mais necessitados.
*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
* De Conselheiro Lafaiete-MG: ”Prezados Irmãos, há anos faço parte do terço missionário com a Senhora Cléa da R.
Dom João 6º. Agora ela me convidou a formar um grupo do terço com minhas amigas. Assim sendo, envio o meu endereço
para que me mandem, se possível, os folhetos para que eu possa realizar este meu desejo. Com muito afeto e atenção.
Helena B. Vieira. Da. Helena, que coisa linda que vai fazer! O Senhor Jesus acompanhe a Senhora e todas as amigas da
Senhora. Esperamos que outro cenáculos imitem a Senhora.
* ‘Mais um cenáculo está se formando em Belo Horizonte. A responsável será Helena Lobato. Peço-lhes o favor de enviar
a ela o jornalzinho para que possa realizar os encontros. (Segue endereço).Aparecida. –Mais um, de Minas.
Que o Senhor Jesus abençoe todos os cenáculos de Minas Gerais!
* De S. Paulo –“À atenção de pe. José. Através do Boletim mensal estamos sabendo que o Sr. está bem de saúde, e com a
graça de Deus trabalhando bastante. Somos um grupo de 7 Senhoras, que se reúne semanalmente para rezar o terço e
fazer uma meditação do Evangelho do dia. Quando recebemos o boletim de notícias do cenáculo, rezamos o terço
missionário e fazemos a coleta, cujos recibos estão anexos para seu controle. A doação é pequena; porém dividimos nossa
caixa com outras entidades, tentando assim ajudar um pouco a cada uma. Desculpe a demora para dar notícias: ‘não fui
eu que demorei; foi o tempo que passou rápido demais!’Todos do grupo mandam recomendações pelo Sr.: que Deus o
abençoe!- Odette. – Obrigado pelo afeto que demonstram para com a minha pessoa. O Senhor da vida Lhes dê ‘saúde e
paz’. O tempo passa rápido, sim; e eu gostaria que outros também resolvessem mandar notícias já. As notícias são um
‘bem’ da Obra; e Vocês não sabem quanto bem fazem quando fazem o bem.
Reparem nesta:
* “ Eu sou Etô Mintáo, nascida em 1981, residente em Libreville/Gabão. Sou mãe de 2 filhos, mas sou solteira. Encontrome na prisão central de Libreville por causa de um furto agravado de violência. Eu vivi estressada durante mais de 30
anos, e nunca tive a coragem de ir consultar um marabuto por esta doença. Meus filhos estão com meus parentes. Quando
caí na realidade, e percebi que estava perdendo tudo, resolvi frequentar o catecismo e a liturgia que a irmã Sonia ajeitava
para nós presas. Assim consegui receber a 1ª Comunhão e a Crisma. Em seguida continuei na busca da vida de fé. Este
meu testemunho espero que ajude meus irmãos e irmãs a praticar a palavra de Deus em verdade. Etô.” Ir. Sonia, que
recebe nosso presente, nos mandou este testemunho de Gabão/África.

NOSSO JEITO–
‘OCM = ong’
Ninguém se espante: é coisa boa. A partir de 21 de junho se alguém de Vocês for indagado: ‘O que é OCM? ‘ Você
passado, OCM não é mais de ‘Direito Canônico’; não pode responder: ‘Não é Movimento, não é ‘Nova
depende mais da Arquidiocese de S. Paulo. OCM voltou a ser Comunidade’. É uma ong, que apoia o Comire Sul 1 e ajuda
uma organização civil; não mais ‘associação privada de a animação missionária.’ É de católicos, mas é autônoma; de
fieis’. Claramente, somos fiéis, devotos, empenhados, e bem modo que os Bispos não ficam atingidos por eventuais
empenhados. Mas, a situação jurídica é outra coisa: precisa problemas de OCM.
Agora se desvenda diante de nós um panorama amplo e
espelhar e respeitar nossa identidade. Lembremos.
OCM procurou sempre ficar próxima do Comire Sul1, isto é profundo: precisamos santificar-nos mais para que a Igreja
do Conselho Missionário Regional do Estado de S. Paulo, tenha mais crédito no mundo; precisamos rezar mais para que
que é o Setor Sul da CNBB nacional. Nós procurávamos a as conversões aconteçam entre os não cristãos. Isso
‘aprovação canônica’ para dar mais credibilidade ao nosso nós prometemos com nosso estatuto; isso o Regional
trabalho junto às Dioceses e paróquias: a aprovação da Sul 1 da CNBB espera. O futuro pertence a Deus; mas,
Arquidiocese de S. Paulo seria a garantia de que éramos o presente, devemos fazê-lo bem, para que o crescimento se
gente da Igreja. Nada mais justo. Mas, a experiência, durante torne viável. Considerem isto: há poucas horas, nesta
8 anos, mostrou que a aprovação da Arquidiocese de S. Paulo sede OCM, foi entregue o diploma de Curso de
produziria um desvio de nossa identidade e um conflito de Missiologia à 1ª turma que se formou depois de 3 anos de
competências; e a situação se tornaria incompatível para estudos. Este Curso envolve o Centro Cultural
OCM: queríamos o Regional, mas procurávamos o Missionário de Brasilia da CNBB, a Faculdade de
Diocesano. O problema maior era este: dependendo de uma Filosofia de Passo Fundo-RS, e o MEC (Ministério
Diocese, devemos obedecer ao Bispo da Diocese, e não da Educação e Cultura): a partir de OCM, o empenho
temos mais poder de dialogar com o Regional, isto é com o missionário se torna mais qualificado. Sabemos das
conjunto das 41 Dioceses do Estado de S. Paulo, o Comire dificuldades que a missão ad gentes encontra na Igreja
Sul 1 precisamente. Diante do impasse, preferimos sair da do Brasil; mas o Senhor nos chamou a trabalhar nesta causa,
Arquidiocese e olhar ao Comire. O Arcebispo de S. Paulo não a pichar nossa Igreja. A Vocês todos que nos
reconheceu, e liberou OCM para que volte a ser ong seguem há tempo, que não se sentem logrados com
autônoma, e busque com calma e maturidade seu lugar na estes passos de OCM, o nosso agradecimento. A Vocês
Igreja; e OCM lhe é cordialmente grata. Agradecemos leigos, que sentem o desejo de oferecer sua fé ao mundo
também ao Presidente do Comire que, pelo fato, nos acenou todo, minha exortação: renovem suas forças (Is.40,31),
com um sorriso. Não está feito ainda nenhum acordo formal esperem no Senhor e sigam por este caminho. O
com o Comire; OCM ainda não ‘casou’ com o Comire; mas caminho se faz caminhando. Neste momento o caminho
hoje encontra-se livre e desimpedida, disponível como de OCM aparece claríssimo. O Senhor nos conceda
‘noiva’ para amarrar alguma parceria. O fato de ter dado vida continuar a caminhar, até que a fé chegue aos confins da
a um Centro Missionário com 5 grupos já é bom sinal de que terra.
Pe José Stella
o caminho ‘Regional’ é mais adequado à nossa Obra. Assim,

