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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 a Igreja, na América Latina e
Caraíbas, através da sua missão continental anuncie o
Evangelho com renovado vigor e entusiasmo, nós Vos
pedimos...

* Os habitantes da Índia são 1 bilhão e 250 milhões.
Quanto à religião, hindus são 80%; muçulmanos 13%;
cristãos 2,6% que em números corresponde a 27,8
milhões. Dentre os cristãos, 1,7 são católicos e 0,9 todos
os evangélicos. Em algumas regiões, os cristãos (também
os católicos são chamados de cristãos) crescem mais do
que a população total. Há regiões em que chegam a 9,3%.
Na região de Ranchi chegou a até 80% a população que é
cristã. As estatísticas não são muito confiáveis, porque
cristãos pobres não se declaram tais por medo de perder
subsídios concedidos aos hindus e recusados aos cristãos.
2. SACRIFÍCIO

Tu resgataste com o teu sangue almas de toda tribo e
língua (Ap 5, 9).
* No Vietnam a polícia invadiu o local onde estava
sendo celebrada uma Missa, obrigou os fieis a sair da casa,
espancando e prendendo muitos. Intimou o pe. Van Than
a se apresentar na sede policial para interrogações.
Junto com os policiais estavam o vice-presidente do
distrito e o chefe responsável pela ordem dada à polícia.
“Fui espancado também, conta T.T, nome evitado por
segurança. Eu não entendo por que me prenderam e me
espancaram como se fosse um criminoso. Apagaram todos
os arquivos do meu celular; e, uma vez no departamento
central de polícia, fui obrigado a admitir que eu causei
desordens na comunidade, e a assinar um documento
afirmando que já não irei mais à missa. Eu não assinei”.
*Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com
Jesus pela salvação do mundo. Amém
3. TESTEMUNHO DAS OBRAS
Que as pessoas vejam as vossas obras e louvem o Vosso
Pai que está nos céus” (Mt 5, 16)
* Após a histórica reunião com o papa
Francisco, o Imã al-Tayeb, muçulmano,
autoridade religiosa do Islamismo, tomou
algumas posições bem definidas: Pediu o
fim do “banho de sangue” provocado por
grupos de extremistas. Cobrou que aqueles
da comunidade internacional ‘assumam as próprias
responsabilidades’ sobre o problema. Pediu a união dos
líderes políticos mundiais e também das mais variadas
religiões. “Que todos se empenhem em opor-se ao

terrorismo sobretudo nos enfrentamentos contra os mais
fracos, as mulheres e as crianças”. Em agradecimento
pelo encontro com o líder católico, al-Tayeb declarou:
"Quero expressar mais uma vez os meus agradecimentos
por trabalharmos juntos, muçulmanos e cristãos. Levo
comigo a esperança que me ajudará para elevar o ser
humano onde quer que esteja, independente de sua
religião e de seu credo, e salvá-lo das guerras destrutivas,
da pobreza, da ignorância e das doenças".
*Para que os católicos do nosso bairro participem mais
da missão universal nós Vos pedimos...
4. EMPENHO PESSOAL
O Deus... brilhou em nossos corações. (2 Cor 4,6)
*“Eu sai do Brasil quando ainda
era jovem. Na Itália trabalhei em
diferentes cidades. Em 2010 fui
enviada para as Missões na Ásia
onde me encontro até hoje, servindo
os irmãos e irmãs numa realidade
vasta e desafiadora, mas onde o Senhor nos aponta novos
horizontes missionários. Continuo sustentada pela fé e o
ardor missionário. Saber que as Obras dos Cenáculos
Missionários nos acompanham com orações e ajuda è
uma grande força que nos encoraja. Peço a Deus que vos
abençoe e vos proteja sempre”. Ir Elisabete Maria Pereira.
*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 Campanha “Adote um Cristão no
Iraque” que pede apenas 5 euros, o
necessário para uma pessoa comer em
um dia, já atingiu 1,2 milhões de euros.
Toda a arrecadação é destinada ao atendimento dos
refugiados iraquianos que fugiram de Mosul, cidade
tomada pelo Estado Islâmico. Fugiram de perseguição e
torturas. A Igreja tem distribuído ajuda não só aos
cristãos, mas também aos yazidis, minoria religiosa
monoteísta "adoradores de deus", que é como os yazidis
se descrevem (muitas de suas crenças são derivadas do
cristianismo); ajuda ainda a muçulmanos, porque eles
também são vítimas da violência do Estado Islâmico.
*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
* Novos Cenáculos / SP: benvindos os novos cenáculos de São Miguel Paulista, Mooca, Casa Verde!!Parabéns!.
* Sorocaba – “Dirigentes da OCM. Estamos enviando-lhes o comprovante de doações de dez/2-15 a maio / 2016. Nosso
cenáculo continua forte e assíduo. Reunimo-nos na terceira 5ª feira de todos os meses, às 15h. E já faz tempo, em dez/2016
completaremos 13 anos de Vida. Nós não temos recebido mais um nome de missionário para escrevermos uma Cartinha de
Natal. O Boletim mensal não nos chega pelo correio, o retiramos do site, será por isso? Gostaríamos de escrever para um
missionário. Deus abençoe a todos”. – Inês – São 100 cartas e 900 cenáculos, é por isso. Mas cada cenáculo que quer
escrever e nos avisa, com certeza receberá um nome de missionário para escrever!
* Jardim Paulista/SP –“Pe. José, Peço o favor de verificar se o depósito entrou, pois acho que o Itau está passando por
uma crise. Já várias pessoas tem se queixado, inclusive minha filha: cheques, devolvidos, depósitos não registrados, etc.
Agradecemos as orações e também rezamos pelo senhor, esperando que esteja restabelecido de tantos acontecimentos
desagradáveis.Alda Ruth, Neide, Tina e Silvio” –Alda - Sim, restabelecido, vemos que a sra sofreu problemas vindos de
Itau. Devolveram 4 vezes cheque nosso missionário- mesmo pessoalmente lá, nada!. Verificaremos o seu!Bênção à Sra.
* Osasco – “Nosso grupo é pequeno, já fazemos o cenáculo há mais de 3 anos. Somos vizinhos, então cada mês é em uma
casa e vamos a pé pois é pertinho. Eles gostam muito. Além de ser nossa hora de oração, reúne as famílias com as missões.
Quando não tem (em janeiro) sentimos falta” – Claudete – Parabéns pela consciência missionária desenvolvida!
* Sorocaba – “Caro Pe. Stella, Segue depósito na conta da “Obra dos Cenáculos Missionários”, feito como oferta do
“Terço dos Homens” da paróquia S.Carlos Borromeu.Abraços fraternos” Felamingo. -Confere, amigos! O Sagrado
Coração de Jesus, em sua misericórdia, recompense a todos Vocês. -Todo dia rezo pelos benfeitores desta causa.
* Caucaia do Alto – “Querido Pe. José, Beatriz e toda equipe OCM. É com muita alegria que voltamos a mandar notícias
da Obra dos Cenáculos Missionários em Caucaia do Alto, continuamos com muito amor e carinho rezando o terço pelos
cinco continentes, pelos pagão e pelos missionários de além fronteiras e buscando recursos para apoiar nossa obra.
Estamos enviando anexo 3 depósitos- não é muito; e para sua aprovação e sua benção, uma foto das prendas doadas para
um bingo que estamos organizando com toda a renda em prol de OCM. Nosso Pároco José Maria nos cedeu o espaço do
Salão Paroquial e toda a equipe do nosso Cenáculo está engajado nos trabalhos de venda de convites com divulgação nas
missas.Ainda teremos venda de pasteis e refrigerante durante o bingo agendado para o dia 28.” Caríssimos, que beleza!
Vocês estão ajudando a Igreja a abrir-se à missão universal. Estamos torcendo desde já, com toda força. Faremos que
alguém dos nossos possa estar presente. Desde já, o Senhor recompense! É muito bom! E se a moda pega?
*Paraguai – “Olá Pe José , sua Benção! Então ... fiquei muito feliz por saber que a O.C.M pode nos ajudar nesta missão
ao Paraguay. “Estou partindo amanhã dia 05/05. Ao que tange as perguntas que nos foram enviadas, até pra que
conheçam nosso trabalho , seguem informações. Nós a Associação Fraterna Arca da Aliança.”
* Flórida – “Gostaria de estar aí hoje no aniversário de OCM, mas estou na Flórida, caso deseje algo com os cenáculos
daqui, peça.Visitei a Josie e fiquei de falar com a Marta, terei alegria em ajudar OCM! Carinho, Akemi”-Gratidão nossa!

NOSSO JEITO
UNIÃO
Este mês em Aparecida a CNBB aprovou por unanimidade um projeto missionário a para a África. Desde que nasceu,
nossa pequena OCM sonha com isso: um Brasil católico indo para fora do Brasil. Foram 20 anos desde 1996 até hoje, nos
quais OCM com oração e recursos buscou um caminho para animar e encorajar esse tipo de ida, esse tipo de missão. O
projeto aprovado vai ajudar a Diocese de Pemba / Moçambique. É a coroação dos esforços nossos. A ajuda que demos,
nós todos grupinhos de cenáculos, não foi só orações, não. Ajudamos também com o que na época foi considerado até
“escândalo” ou “proibido”: simples leigos enviarem simples leigos para Pemba por um mês, para visitar a missão lá. A
postura de tomar iniciativa, tira a nós e a outros também da zona de conforto. Torna necessário assumir sacrifícios e
riscos, orientados pela percepção das rápidas mudanças e por senso de urgência: fazer rápido e orientados por resultados.
As duas leigas que foram a Pemba em maio de2015 não sabiam que seriam tão rápidas e importantes as consequências:
partiram como “leigas que se lançam à missão” sob os olhares dos pastores, uns frios, outros ardentes.
Esse “IR” acarretou mudanças, quer dizer, mudou
o olhar de missionário leigo brasileiro quanto às possibilidades de DAR seu tempo, sua vida e mudou em Pemba , por
causa da expectativa de RECEBER ajuda concreta de recursos humanos e econômicos. Mudamos também nós que
observamos: cresce a nossa consciência quanto ào possível de ser feito. E somos todos movidos pelo Espírito Santo!
OCM existe para isso: para que as coisas mudem em direção a Cristo. No “val da dança”, até OCM mudou! Não é mais
“sozinha nem desamparada”: está assinando parceria com o COMIRE Sul 1, que é o sujeito que encabeça o projeto
Pemba. Esse projeto mostrou-nos a beleza da união dos irmãos: 41 bispos, 41 votos favoráveis. OCM por estatuto apoia
as atividades do COMIRE; não financia projetos pois são grandiosos e somos pequeninos, mas acompanha sempre. Com
orações e com recursos dos grupinhos de cenáculos, OCM dá apoio aos missionários que necessitem, e assim insere uma
prática nova de santidade na igreja em união. Missão é partir. E as igrejas de S.Paulo agora partem.
Viva Deus! Alegremo-nos intensamente nós cenáculos de OCM!
Maria Beatriz

