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ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações. (Sl 2)
* Terço pelos 5 continentes...
* Intenção do mês: Para que os cristãos discriminados
ou perseguidos por causa da sua fé permaneçam fortes
e fiéis ao Evangelho, graças à oração incessante de
toda a Igreja, nós Vos pedimos..
* Zhang, jovem chinês, condenado a 20 anos de
prisão em Pádua-Itália, contou que justamente no
cárcere encontrou a fé. “Um voluntário, que me visitava
sempre, me preencheu com seu olhar de compaixão.
Esse olhar era tudo o que me sustentava. Um
companheiro de prisão, chinês também, se mostrava
cada dia mai feliz, até que se tornou cristão e se batizou.
Resolvi acompanha-lo e passei a frequentar a Missa: a
letra das músicas e as palavras do Evangelho foram me
tocando e fui sentindo um desejo de tornar-me cristão.
Recebi o Batismo na prisão na Páscoa de 2015 pelas
mãos do Bispo de Pádua. Escolhi o nome de Agostinho,
porque na vida dele comoveu-me particularmente a
presença constante de sua mãe, o que de certo modo
refletia a minha situação. Minha mãe também derramou
lágrimas por mim para que eu encontrasse o caminho
correto e, apesar de ser budista fervorosa, concordou
que eu me tornasse cristão, pois em Cristo eu tinha
encontrado o sentido de minha vida; ela, porém,
continua budista”.

2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.(1
Pd 4, 13)
* Em 2008 houve feroz massacre numa comunidade
cristã da Índia; e em 2016, os cristãos sobreviventes
daquele massacre reuniram-se pela primeira vez numa
celebração. Durante a reunião expressaram solidariedade
com os cristãos da Síria e do Oriente Médio nestes
termos: "Nós podemos perceber a sua dor. A onda de
violência dirigida contra cristãos é um crime contra a
humanidade." A reunião teve como objetivo construir
solidariedade e compartilhar histórias de esperança, de
fé e de luta por justiça. Eles oram pelos cristãos que
sofrem com a perseguição.
*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)

*A primeira palavra, que o Papa
Francisco pronunciou ao encontrar e
abraçar em Cuba o patriarca ortodoxo
Kirill, foi: Finalmente! Essa palavra revela toda a emoção
de um encontro esperado por quase mil anos. De maneira
relaxada e fraterna os dois líderes ficaram conversando por
duas horas; tanto que agora até Obama resolveu ir a Cuba.
Para Kirill foi ‘a oportunidade de redimir nossos
corações’. E para Francisco: "Somos irmãos! temos tudo
em comum. O Senhor nos enviou a Cuba para unir-nos
mais.” Numa Declaração Conjunta os dois líderes se
comprometeram a defender os cristãos no mundo.
*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)

*“Estimado Pe. José, em primeiro lugar desejo-lhe
muita saúde e tudo de melhor. Quero de coração
agradecer ao Senhor pela ajuda que enviaste para
minha missão. Que Deus lhe pague! Após um
repouso, com minha família, em Londrina já retornei
às Missões na África. Abraço fraterno”. Ir. Ana do
Prado.
*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)
* No Dia nacional da Santa Infância celebrado na
Espanha em janeiro, o bispo
Martorell destacou:
“As crianças têm preciosas
qualidades
missionárias:
uma sensibilidade especial em relação às outras
crianças; elas vêm onde estão as necessidades e têm
desejo de agir; as crianças têm um espírito generoso,
que se manifesta na partilha”. Com os quase 3
milhões de euros coletados em 2014 foi possível
realizar 385 projetos
diversos em 37 países,
beneficiando 250.000 crianças. As crianças
espanholas estão em segundo lugar mundial na
colaboração com as Missões.
*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
*Rio de Janeiro/RJ – “Prezado amigo pe José, queremos informar que neste período ficamos sem contato, pelas
adversidades e doenças e dificuldades do dia a dia. Mas Deus está à frente das lutas de sobrevivência, pelo que
estamos vencendo. No decorrer do período, o nosso irmão Pedro, marido da Eurídice, a qual também confecciona
os terços, foi acometido de doença; sua morte se deu em 13 de março 2015. Diante das adversidades, estamos
pedindo que sempre ore por todos nós. Em anexo estamos enviando terços confeccionados pela Eurídice e Zuleima.”
– Cassiano. - Sim, Cassiano! nossas orações por essas maravilhosas famílias cariocas, que confeccionam terços
missionários para nós, mesmo quando um deles morre. O Senhor recompense.
*Caros cenáculos – “eu , Beatriz , peço-lhes uma gentileza: estou atualizando a lista dos quase mil cenáculos.
Poderiam me ajudar? Então mandem um curto email para mim ou telefonem: (11)30340901.Meu email é:
mariabeatrizfairbanks@gmail.com ; ou correio R. Barão de Itauna,237, 05078-080”
*Sede-Queremos agradecer publicamente àqueles cenáculos que enviaram em 2015 cartinha a nossos missionários!
* Salvador / Bahia: “Querido pe. José, Paz e saúde é o que desejamos em 2016 para o Senhor e toda a equipe! Envio
recibos referentes ao ano de 2015 do grupo na casa de Maria Afra. É pouco mas vai com muito amor! Solicitamos
que esta mensagem seja publicada no jornal. Abraços para o Senhor e equipe! “Maria José, Ivonete, Edna,
Gertrudes, Edinalva e - Maria Afra. - E nós fazemos isso, publicamos, com muita alegria e gratidão!
*Diocese de São Miguel Paulista/SP – Parabéns aos novos cenáculos que estão surgindo.
*Campo Limpo Paulista / SP – “Amado pe. José, estou lhe enviando 2 recibos de depósito, pouca colaboração,
somos viúvas e pobres, mas o que oferecemos é com amor, como nossos cenáculos. Venha nos visitar quando quiser,
será uma grande alegria te receber novamente.”- Maria José Ok, D. Maria José, se Deus quiser.
*Caaguazú / Paraguai –“Foi com muita alegria que recebemos mais uma vez este ano ajuda através dos Cenáculos
Missionários, sabendo que há irmãos nossos que nos ajudam e nos apóiam em nosso labor missionário” –Ir. Inês
Vocês vêem: não são pessoas só daqui que agradecem e escrevem. São também nossos missionários. Boa Missão!

NOSSO JEITO
Cenáculo me encanta!
Tenho ido às paróquias na cidade de São Paulo dar aviso Igreja: em "Terço dos Homens", em grupos da Mãe
nas missas e dizer que Cenáculos Missionários existem, Rainha, de Catecumenato, em "Grupos de Rua", nas
oram e ajudam missionários fora do Brasil. Costumo "Cebs", nos Carismáticos, inclusive em grupo de música
fechar meu aviso com estas palavras: “Se alguém quiser das missas. De cenáculos missionários participam
saber mais, dê-me seu nome e telefone”.
pessoas de várias classes sociais, desde a burguesia até
Aí fico encantada com o primeiro "sim, quero saber" da os pobres mesmo, aos quais vai a opção preferencial da
pessoa que livremente me procura. Sinto respeito por Igreja. Participam intelectuais, como membros da
ela, pois ela já estava escolhida, chamada por Jesus. Academia Mineira de Letras, participa gente bem
Sinto respeito pois, quem nela acendeu a vontade de simples, em cenáculo onde só a pessoa coordenadora
cooperar, foi o próprio Senhor Jesus.
consegue ler o boletim.
Depois, telefono para agendar uma visita à casa e Encantam-me também grupos de católicos que fazem
escuto uma voz: "Sim, venha, de tarde, domingo".
questão de rezar por outros não cristãos que nos
É uma resposta curta e simples: a pessoa quer.
perseguem; fazem questão de dar dinheiro missionário,
Após termos realizado juntos o primeiro cenáculo na sabendo que no fim irá a pessoas que nem conhecemos.
casa dessa pessoa, eu pergunto se quer fazer isso uma
Aposto que Vocês também ficam encantados com o
vez por mês; e ela diz “sim” - pela terceira vez: " Eu vou Senhor Jesus que usa a nós, tão pequenos, para fazer
tentar fazer isso". Ela abriu sua casa para a missão coisas tão grandes no mundo.
universal. Ela vai crescer em santidade e maturidade. Desse jeito, a OCM cresce - lembremos que a grande
Sinto uma alegre paz e quietude interior. Amém.
Cruz do próximo Congresso Americano na Bolívia foi
Eu, Beatriz, prezo muito essa liberdade de escolha. trazida aqui na sede OCM . DEMOS GRAÇAS A DEUS'.
Lembro das palavras do papa João Paulo II: "Todo
É por isso que eu acredito e rezo assim: "Completa,
batizado tem direito/dever de fazer isso"
Senhor Jesus". E o Senhor Jesus completa: eu faço 10% .
Outra coisa que me encanta é o seguinte: entre "teoria e Ele faz 90%. Por exemplo: no domingo passado, suei frio
prática", o cenáculo missionário PRIMA PELA PRÁTICA: para conseguir usar só um minuto para dar meu aviso.
fazer oração, fazer leituras, fazer coleta, fazer a Quando terminei, levantou-se um Senhor, pegou o
consciência missionária crescer a partir das "notícias / microfone e disse: "Gente! Eu faço cenáculo há muito
testemunho". Já escutei durante um cenáculo: “Isto é tempo! É maravilhoso!" E foi falando, falando. Ao fim, o
santidade? Mas isso eu também posso fazer !!"
pároco disse-me: "Beatriz, domingo que vem, venha de
Imagino o florir crescente de santidade, pois há novo dar aviso do Cenáculo Missionário."
cenáculos missionários dentro de outros grupos da
"Sim, obrigada, Senhor Jesus. Vem com mais 90!”
Maria Beatriz

