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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 Jornada Missionária
Mundial desperte em todos os fieis a paixão e o zelo de
levar o evangelho ao mundo inteiro nós Vos pedimos...
*O jovem budista Wasanta vivia de maneira mundana; mas
sentia dentro de si que algo lhe faltava. Foi morar em
Colombo, a capital do Sri-Lanka, e trabalhou por conta
própria para tentar uma nova vida. Ele conta como foi sua
conversão: “Nos contatos comerciais conheci um senhor
que me convidou para trabalhar com ele. Tempos depois,
apresentou-me sua filha Shirani. Foi uma experiência
diferente, pois logo começamos a namorar, e criei um
compromisso de acompanhá-la à Igreja. Ficamos noivos e
fizemos um casamento misto, católico e budista. Comecei a
frequentar a Igreja Católica e a participar mais; aí percebi
que esta religião era diferente. Um dia, conversando com o
Pe. Lintos, fui chamado de ‘filho’: fiquei feliz e confiei nele.
Com ele aprendi quem é Jesus, quem somos nós, porque O
seguimos, e quão maravilhosa é uma vida cristã. Na Páscoa
de 2007 fui batizado”.
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo (1 Pd, 4)
*Annalena Tonelli, italiana voluntária em terra
islâmica, viveu 34 anos entre os povos
paupérrimos do Quênia e da Somália,
reconhecida apenas pelo Bispo de Djibuti, que
no Natal e na Páscoa ia rezar missa com ela.
Sempre conservava a Eucaristia em casa até a nova visita.
Com a ajuda de amigos, criou hospital e escolas para
alfabetização, para surdos-mudos, para cegos, e para
deficientes físicos. Construiu casinhas para tuberculosos,
para os quais inventou nova terapia. Várias vezes foi
roubada, sofreu violências e foi levada ao Tribunal. “Eu
tinha como ideal a vitória do Amor, que é Verdade,
Bondade, Perdão, e rios de Compaixão”. Em outubro de
2003 foi assassinada por dois homens no corredor do
hospital. Foi chamada de ‘mártir da caridade’; e o
Presidente da Itália lhe outorgou a medalha de ouro ao
mérito.

*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)
*Dom Paulo Nguyen foi homenageado post-mortem pelas

autoridades comunistas do Vietnã, que participaram do seu
enterro, do luto da família e da comunidade cristã. As
autoridades reconheceram que nesse ‘Bispo dos Pobres’ a
dedicação foi além das palavras, foi mesmo de obras. De
fato, Dom Paulo dedicou toda a sua vida a pobres, doentes, a
crianças abandonadas e a financiamento para agricultores.
Nos anos da crise econômica (1978 a ‘87) seu trabalho foi
intensificado. Em 1995 criou a Comunidade para a Caridade
e Serviço Social. Morreu em 18 de agosto passado, aos 74
anos.

*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).
*De Moçambique, carta da Ir. Maria S. Ferreira:“Padre
José, agradeço a sua comunicação e também a sua
preocupação de estar sempre nos
beneficiando com generosidade. Desculpeme por não ter escrito antes, pois
aguardava minha transferência, a qual vos
comunico. Encontro-me em Moçambique,
com mais duas brasileiras numa
comunidade que está iniciando os seus
trabalhos missionários, com grandes
desafios. Com o coração cheio de gratidão, as minhas
saudações em Cristo, sempre unidos na oração e na
missão”.

*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)
*A campanha “Adote um cristão de Mossul / Iraque”,
até 31 de agosto arrecadou 350mil euros. Essa doação
foi entregue aos Bispos do Curdistão, para atender às
necessidades básicas de mais de 150 mil deslocados
que fugiram do exército islâmico. Muitas doações
vieram com mensagens; entre elas a de uma senhora:
‘Este pequeno sacrifício que fazemos é nada perto dos
sofrimentos que nossos irmãos e imãs estão passando:
além de doar precisamos orar’.
*Oferta, 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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* 7º Cenáculo Nacional em Aparecida: Sábado dia 25 de outubro às 14h, no Altar Mor – Organize-se. Participe!
*De Caucaia do Alto/Cotia: ‘É com muita alegria que todos os meses nos reunimos para rezar o terço pelos 5
Continentes, meditando o jornalzinho de OCM. A nota triste é que uma de nossas integrantes nos deixou no último Dia
das Mães, Da. Minerva, muito querida de todos. Por sua luta pelos mais pobres fez da Igreja e seus ideais a sua própria
vida. Seguem em anexo os comprovantes dos depósitos. Fizemos uma rifa, já estamos vendendo. O Vilmar falou: se
ganhar o tablet vai fazer outra rifa em prol do Cenáculo. Estamos torcendo por ele...
Sábado 23 de agosto: ’Conforme falamos, arrecadamos R$ 500,00 que depositamos hoje mesmo. Aproveito para
agradecer especialmente os que ajudaram a vender a rifa e também os que compraram, e a Dona Cecília, a Valquiria, o
Vilmar e a Eliana, o Avelino e a Isabel, a Mari e o Moacir, a Penha e o Serginho, o Luis. São essas pessoas que fazem
acontecer este Cenáculo Abençoado.
‘Abençoai, Senhor, os que foram chamados à fé hoje no mundo para que cheguem ao batismo e à santidade.
E a todos os nossos amigos recompensai no corpo e no espírito. Amém ‘-Edson Saraiva - Confira ‘Nosso Jeito’!
*De São Carlos-SP: ‘Incessantemente pedimos ao Senhor da Messe operários, e também doadores, que carreguem em
seus corações a alegria de servir cada um com suas capacidades e posses. Deus abençoe a todos que colaboram com
essa Obra. –Ítalo, Maria Luisa, José Carlos, Jussara e Ana Aparecida. – Que linda turma! O Senhor Vos abençoe!
*De Brasília: ‘Queremos parabenizá-lo pela criação de OCM. Graças a Deus e pela proteção de Maria estamos
conseguindo nos reunir conforme o calendário que o Sr. idealizou. Estamos enviando os comprovantes de depósito desde
dezembro 2013. Com carinho e muita admiração. -Lourdes – Obrigado a Vocês! Mas, parece, vem vindo a época em que
temos de modificar esquema, afim de que a Igreja possa sustentá-lo, sem nós. Viva Deus!
*De ‘Almeida e Associados’-S.Paulo, 20 de agosto de 2014, por ocasião do Novo Estatuto de ong: ‘Se estiver dentro de
suas possibilidades, submetemos-lhe uma fatura, com desconto de 20%, pelo presente serviço, ficando os anteriores por
conta da nossa admiração e respeito pela sua obra.-Dr. Marcos Minichillo, Advogados. – NB: ‘nossa admiração’!

NOSSO JEITO OUTUBRO

‘Cenáculo e vida’

Sempre evitei tratar deste assunto: achava que seria demais
e provocaria rejeição à causa inteira. Hoje acho que entre
nós se tornou possível tratar: ’A participação na missão
universal não se reduz a algumas atividades isoladas, mas
é o sinal de uma vida que dá fruto” (RM77). Para tanto fui
reler a carta de Papa Francisco, A alegria do Evangelho; e
fiquei surpreso, pois não encontrei nem a palavra, nem o
assunto ‘ cooperação missionária’, que é a razão de ser de
OCM. Entendi que papa Francisco, considerando
missionários todos os batizados, estimula-os a realizarem a
missão ‘em qualquer lugar e situação em que se
encontrem’ (EG3). Ora, é claro que, no lugar em que se
encontram, todos atuam, e não sobra ninguém nos
bastidores para fazer cooperação. Pelo contrário, João
Paulo 2º fala num contexto histórico e geográfico em que
nós estamos aqui e outros missionários estão lá; e cuidar de
5mil fieis no Brasil, ou cuidar de 5milhões de infiéis no
Paquistão, não é a mesma coisa; por isso esta missão
precisa de cooperação; daí, OCM. Voltemos então ao
título: Cenáculo e vida’.
Rezado um cenáculo mensal, ninguém de nós diz: ‘Estou
quite com a missão universal’. Pelo contrário, temos
consciência de que precisa fazer mais; precisa empenhar a
vida. Pois bem, hoje podemos dizer que de fato há pessoas
que estão dando à causa missionária mais do que cenáculo.
O cenáculo se torna base concreta de onde partem para
iniciativas personalizadas. Menciono algumas mais
recentes, sem desfazer de outras mais antigas. Há poucos
dias, um casal celebrou bodas de diamante: como
‘presente’, convidou os amigos a se lembrarem das
missões, e o gesto rendeu R$ 6.050,00 que já foram
enviados a missionários. Podemos objetar que não se trata
de uma vida, e sim de um dia só em 60 anos de casados!
Mas, revela uma consciência formada que dá fruto. Outro
cenáculo promove todo ano uma rifa pelos missionários:
este ano foi um tablet que rendeu R$ 500,00. Duas vezes
por ano umas senhoras promovem o ‘prato feito’, que

também rende mais de R$ 1.000,00. O Sr. Angelo recebia
um aluguel e o repassava a OCM, até o dia em que o
inquilino fechou a firma, porque a crise atropelou a ele
também. Um rapaz, que navega na internet, abriu um
facebook de apoio a OCM; e já realizou encontros na sede
OCM com amigos recrutados pelo face. Uma moça, que só
conhece a língua portuguesa, resolveu caçar notícias
missionárias pelo mundo: depois de tantas notícias inúteis,
de repente, achou uma interessante, que será publicada.
Um dia, o nosso boletim mensal ficou sem redator,e uma
senhora resolveu ajudar. Formada em administração, ela
tinha dificuldade em redigir mensagens; e de fato sofreu
bastante; mas hoje nos brinda com coisas pertinentes e bem
feitinhas. Outras lindas iniciativas acontecem nos
cenáculos de Brasília, de Belo Horizonte e em outros. Para
nós é um sinal de ‘vida que dá fruto’.
Agora, não basta concluir que OCM tem capacidade de
formar consciências missionárias na Igreja. Queremos
estimular a quem sentir o apelo do Espírito: Coragem!
Não tenha medo! Demonstre sua gratidão a Cristo, que lhe
pede amor aos não batizados! Já dissemos e aqui o
repetimos: a missão ad gentes é um direito: Exerça-o!
Outros seguirão e as graças choverão’.
Pode ser um exemplo a própria OCM. No Encontro
Estadual de Hortolândia, no final de agosto, foi-nos
concedido um espaço de uma hora, no domingo de manhã:
o resultado foi elogiado por todos. No fim deste mês
iremos novamente a Aparecida para o cenáculo
missionário no Altar Mor da Basílica: já chegamos ao 7º
ano de presença lá. Nossa. Senhora não nos fechará as
portas tão cedo não. Aliás, a Igreja do Brasil hoje está
esperando alguma coisa de OCM. Não deixemos que nos
roubem as chances de missão.
Pe. José Stella.

