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 a intercessão de Maria
ajude os cristãos em ambientes secularizados a disporem-se
a anunciar Jesus, nós Vos pedimos...
* Nguyen Cau, 68, poeta, músico, compositor e chefe do
exército da República do Vietnã do Sul, foi um dos políticos
que mais tempo passou em prisão no Vietnam do Norte: 39
anos. Foi solto por uma anistia do Presidente, por conta de
sua saúde fragilizada. Ele conta sua história de conversão:
“Em meu tempo de prisão conheci o cristianismo e pedi o
batismo, Pe. José me ensinou o catecismo. Encontrei a fé
em Jesus e uma fonte de força no Terço e nas Estações da
Via Sacra. Transformei a cadeia que me tinha prisioneiro, e
que era formada de 50 grades, em um Terço. Cada dia
recitava 7 terços e 5 vezes a Via Sacra. O amor de Deus e
da Virgem mudaram-me! Eu não tenho nenhum rancor
contra os meus ‘irmãos e irmãs’ do regime. Essa força me
permitiu superar a dor e perdoar meus carcereiros.”
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.
(1Pd 4,13)
*Em 02 de abril de 2015, às 5:30 hs. hora de
oração dos muçulmanos, o grupo extremista
Al-Shabab, radicado na Somália, invadiu a
Universidade Garissa, no Quênia. O porta-voz do grupo
disse: “Realizamos uma pesada operação militar no interior
do campus”. Pouparam os muçulmanos e alvejaram
impiedosamente os cristãos. Um aluno conta a angustia de
ouvir as portas sendo abertas e os atiradores perguntando:
‘É muçulmano, ou cristão?’ Os cristãos eram mortos ali
mesmo. A cada disparo eu achava que morreria’. Papa
Francisco qualificou a ação como ‘ato de brutalidade sem
sentido’. Tal brutalidade levou muçulmanos às ruas de
Garissa para protestar e declarar apoio aos cristãos, os quais
representam 82,5% da população, sendo 23,3% católicos.
*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)
*Na República Centro-Africana os cristãos e os
muçulmanos viviam em paz até final de 2012, quando um
grupo de muçulmanos, conhecido como Seleka, tomou o
controle de várias cidades, inclusive a capital; e fez muitos
estragos na população. Surgiu então o grupo Anti-Balaka,
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contra o Seleka e contra os muçulmanos. Muitos
muçulmanos fugiram desses ataques e foram abrigados pelo
Pe. Bernard Kivin, missionário católico. Ele os acolheu na
capela, arriscando sua vida. Também cuidou de combatentes
feridos, no hospital da missão, que ele dirige. Pe. Bernard
conta: “Eu tive que proibir que eles viessem ao hospital com
armas, pois as pessoas estavam aterrorizadas com eles e
queriam reagir.” Pelo seu trabalho o pe. Bernard recebeu da
organização de direitos humanos, Human Rights Watch, o
prêmio Alison D. Forges.
*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)
* “Paz e Bem! Deus ama quem da com Alegria! Nós
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora Aparecida de
Cacheu e Canchungo, Guine Bissau, somos imensamente
gratas pela vossa generosa solidariedade para conosco. Do
montante recebido distribuímos: para 18 crianças pobres
para ingressar na pré-escola, ajudar os Centros de
Recuperação Nutricionais onde atendemos crianças órfãos,
gêmeos e desnutridos. Outra parte foi dedicada aos doentes
e outras necessidades emergenciais. Também colocamos
uma parte a serviço das nossas fraternidades para
deslocação às pequenas comunidades e alimentação.
Contem com nossas orações e sintonia na Missão. Nosso
abraço carinhoso”. Ir. Solange, Isidória e Zélia.
*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)
* Oceania – O arquipélago de Vanuatu foi recentemente
devastado pelo ciclone Pam, deixando cerca de 70% da
população sem alimentos, remédios e ao ar livre. A Igreja
Católica local, com o apoio da Cáritas Oceania, está
distribuindo tendas, lonas e outros materiais de emergência.
A Diocese de Porto Vila, com a Cáritas e outras
organizações, está distribuindo ajuda econômica com o
objetivo de promover a recuperação de comunidades e de
famílias. Há outros programas sendo desenvolvidos no
sentido de preparar a população para enfrentar futuros
desastres.
*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
* No dia 18 de abril último, na sede OCM, começou o Curso de Teologia Missionária do ITESP-Comire; 9 alunos são
Voluntários de OCM, incluindo pe. José Stella e a Beatriz, secretária. Foi festa dupla, porque aquele dia foi aniversário de
OCM e foi a Aula Inaugural do Curso, que junta alunos de 17 cidades do Brasil. A próxima disciplina será dias 5, 6, 7 de
junho. Você pode se inscrever.
* Neste mês de maio viajam para África/Moçambique duas Voluntárias nossas: Renata e Rosani. Ficarão lá cerca de 40
dias, e voltarão trazendo notícias da missão ao vivo.
* Brasília -“ Caro padre José, Deus seja louvado! Estou enviando, com atraso, os recibos de nossa contribuição para o
Cenáculo. Já enviei os recibos de mês 2,3,4,5,6,7,8,9 de 2014. Como estão meio apagados vou relacioná-los (lista);
outubro não pudemos realizar o Cenáculo. Estou enviando também dois de 2015, pois neste ano quero enviar com mais
frequência. Com carinho, na Paz de Cristo - Lourdes” – No total deu mais de R$ 6.000,00! Vejam os milagres da
perseverança e do amor a Deus e às missões. O Senhor recompense todas Vocês. Que o exemplo seja contagioso!
* São José dos Campos – “Padre José, espero que esteja bem, sempre na luta pelos nossos irmãos menos favorecidos.
Estou mandando os comprovantes de depósito de novembro 2013 a novembro 2014, no valor de R$1.855,00. Nosso
cenáculo é toda 1ª segunda feira de cada mês. Desejo a todos participantes dos cenáculos e especialmente ao Senhor, um
feliz Natal, cheio de paz e saúde.” – Bernadete. Recebemos com gratidão; continuemos juntos, os anos todos: Natal,
Páscoa, sempre. Obrigados.
* São Paulo - “Prezado pe José: somos um grupo de Cenáculo de N.Senhora e nos reunimos para o terço nas casas toda
semana; uma vez ao mês fazemos o Cenáculo das Missões. Estamos no bairro da Parada Inglesa. É muito gratificante ler
as notícias e saber que mesmo sendo pouco, nós contribuímos e ajudamos os missionários, que na minha opinião são uns
“guerreiros de Cristo”. No dia do Cenáculo das Missões juntamos 2 grupos; é uma alegria, oferecer o terço pelas
intenções dos missionários. Fazemos este Cenáculo desde 2005. Não recebi o Boletim de março 2015 ainda. Abraço a
todos, e que esta causa seja abraçada cada vez por mais e mais pessoas.- Verônica. Lindo: juntar dois grupos no
cenáculo missionário! Nós tentamos reunir as paróquias todas... Parabéns!
* São Carlos – “Reverendíssimo Padre José, é com grande alegria que rezamos o Terço dos Pagãos e contribuímos um
pouquinho para que muitos irmãos sejam assistidos e acarinhados espiritualmente. Que a Paz de Cristo esteja presente
em todos os corações. Italo, Maria Luiza, José Carlos, Jussara e Ana” – Italo – OK! Adorei! Saudações a todos.

mês de maio....
NOSSO JEITO
Cenáculo e
“A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira
daqueles que encontram Jesus”. Assim começa o Papa
Francesco sobre o anúncio do Evangelho no mundo atual.
No mundo atual? Isso! Há poucos dias, aconteceu uma
enésima matança de cristãos, vinda dos que dizem estar
obedecendo a Deus Allá. Na travessia do mar
Mediterrâneo, na mesma barcaça onde se amontoavam
infelizes de tantas nações em busca do paraíso europeu,
houve briga e os muçulmanos jogaram no mar os cristãos,
demonstrando assim a verdade de sua religião. (Já vai
tempo desde que nas perseguições dos hereges alguém
condenado à morte disse: A fé se prova morrendo por ela,
não matando por ela). O Papa Francisco reagiu
denunciando a indiferença da comunidade internacional:
“Que não assista muda e inerte diante desses inaceitáveis
crimes: nossos irmãos e irmãs perseguidos, exilados,
mortos,degolados pelo fato de serem cristãos.. A fé na
ressurreição de Jesus, e a esperança que Ele nos trouxe: eis
o dom mais belo que o cristão possui e deve oferecer aos
irmãos’. Mesmo nesta hora, o Papa lembra aos fieis a
alegria de ser cristão. Ninguém pode tirar essa ‘Alegria do
Evangelho’; é mais forte do que a morte. Os cristãos
egípcios degolados na Líbia morreram dizendo ‘Jesus
Senhor!’ Entre os cristãos etiópicos degolados na semana
passada, havia um muçulmano que não queria separar-se
de seu amigo cristão, e foi degolado junto. O sacrifício de
Jesus reconciliou o mundo com o Pai; o objetivo último da

sacrificado

ressuscitado

Sacrifício
missão é reconciliar o mundo. Nós assistimos a tudo isso
na indiferença? ou percebemos o chamado do nosso
Redentor a um empenho maior? Na semana passada,
durante a aula de Missiologia na sede OCM foi ensinado
que a missão deve ser ‘contemporânea’, não atrasada nem
alheada; deve manter fixo o olhar no tempo presente e agir
de maneira a influir na sua transformação. Não basta
vivermos no mesmo tempo; é preciso estarmos presentes,
empenhados neste tempo. O cenáculo pretende formar-nos
a virtudes missionárias, que sejam exercidas agora, ao
vivo.Não basta rezá-las; precisamos fazê-las, exercê-las ao
vivo, na rua. A virtude do sacrifício é a mais solicitada
hoje. Pelo telefone nestes dias escutei uma senhora contar
suas idas e vindas do hospital; mas também a garantia de
que oferecia tudo a Deus pela conversão dos não cristãos.
Ela reza o cenáculo; e aprendeu que essas virtudes não
devem ser deixadas na casa onde foi rezado o cenáculo;
devem ser exercidas na rua, no dia a dia. A reza do
cenáculo nos ajuda a sermos ‘contemporâneos’ deste
mundo, presentes com amor e determinação cristã, não
indiferentes. Vocês que leem esta página, não deixem cair
a oportunidade de fazer algum gesto de sacrifício
verdadeiro, oferecido ao Senhor pela reconciliação do
mundo, útil aos nossos irmãos sofridos. O cenáculo é a
maneira melhor que nós temos de participar na
transformação do mundo hoje. pe. José Stella

