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 os cristãos, inspirados
pela palavra de Deus, se empenhem no serviço dos pobres e
sofredores, nós Vos pedimos...

* Zhang Hulong e dois de seus amigos da universidade
em Taipei lanchavam frequentemente numa casa de
massas. Durante esse tempo, ouviam a dona contar de
suas amizades numa comunidade de cristãos e de sua
experiência de Fé. Eles ficaram curiosos e procuraram
a paróquia. Foram então preparados por Pe. Girolamo
e, na Vigília Pascal de 2014, receberam o Batismo.
Giraldine, a dona da casa de massas, e o Pe. Girolamo
uniram-se e criaram a ‘cozinha pastoral’, com o desejo
de envolver jovens e adultos, que frequentam a
‘cozinha’ só para praticar inglês ou preparar bolos, para
que queiram também estudar a Bíblia e conhecer Jesus.
Pe. Girolamo lembra que Jesus fez muitas pregações
em banquetes.
2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.
(1 Pd 4, 13)
* Por mais de 50 anos Pe. Frans testemunhou na Síria o
amor de Cristo para com as pessoas que sofrem. Ele estava
na sitiada cidade de Homs, onde ficou com as últimas
dezenas de cristãos. Em uma entrevista ele disse: ‘Eu não
vejo muçulmanos ou cristãos, mas apenas pessoas. Eu sou o
único sacerdote e único estrangeiro neste lugar, mas não
me sinto um estranho. Não pensamos no martírio, tentamos
encontrar soluções para as necessidades mais prementes’.
Ele viveu assim, até o seu martírio em 7 de abril. Islamitas
arrastaram o padre de 75 anos para a rua e o executaram a
tiros.
*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 Cáritas da Bulgária recebeu este ano o
prêmio ‘Shofar’ oferecido pela comunidade
judaica. A Cáritas foi escolhida entre outras
cinco entidades, por sua contribuição à tolerância
étnica e religiosa no país. O prêmio foi entregue ao
presidente da Cáritas, Dom Petko, bispo de Nicópolis.
Da cerimônia de premiação participaram autoridades

Setembro de 2014 – Nº 203

políticas, muitos intelectuais e cientistas. O presidente
da organização “Shofar” declarou: “Decidimos premiar
a Cáritas, porque ajuda a todos, até mesmo a
estranhos, sem distinção de religião nem de etnia.
Vimos isso com os muitos refugiados sírios que
chegaram à Bulgária”. Em agradecimento, Dom Petko
disse: “Esse prêmio é um incentivo para que possamos
trabalhar, ainda mais firmemente, ajudando a quem
precisa; e espero que as autoridades também notem o
nosso compromisso, desencadeando mais colaboração
em todo o País”.
*Para que os católicos do nosso bairro participem
mais da missão universal nós Vos pedimos...
4. EMPENHO PESSOAL

*De Angola, carta de Ir. Júlia C. Pereira: “Como
agradecerei ao Senhor Deus por todo bem que Ele me
fez? Pe. José, só o Senhor da Messe e a grande
primeira missionária Maria, poderão recompensá-lo
pela partilha de solidariedade. Esse valioso presente
da vossa obra, não só a unidade em orações, servirá
para ajudar na compra de alguns materiais
necessários. Também ajudará na minha vida espiritual
e no conhecimento do povo da região. Trabalho na
Cáritas Diocesana onde vejo de perto a dificuldade na
vida do povo de cada município”.
*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)
* APURIMAC é uma ONG que promove projetos
em diversos países. Para sua campanha em
2014, seu slogan é: ‘Comprando um vaso de
pimenta você pode ajudar as missões no
Peru’. Na Itália a ONG promoveu, por dois
dias, uma campanha de venda de vasos de
pimenta. A renda dessa campanha financiou um projeto
de unidades móveis de saúde nos Andes, incluindo
ambulância, médicos e voluntários que vão pelas
aldeias distantes do Peru.
*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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NOTÍCIAS DA OBRA
*Bem vindos os novos cenáculos de Campo Limpo Paulista, Salto-SP, e Paróquia S. Francisco no Butantã-SP!
* De Belo Horizonte- Faço parte de um grupo de oração da Novena da Sagrada Face: nós nos reunimos toda 3ª feira às
14h; e na última terça feira de cada mês nosso encontro é dedicado ao Terço Missionário. Rezamos pelos cinco
continentes e fazemos a coleta. Nosso grupo é pequeno (10 a 12 pessoas) porém a nossa admiração pelo trabalho
missionário é muito grande. Os missionários merecem todo nosso carinho e oração. Arrecadamos no ano 2013 R$
633,00. Esperamos neste ano 2014 poder enviar mais. Despeço-me mandando votos de admiração a todos pelas Obras
Missionárias. –Maria Lucia Reis. Sim, os missionários merecem. Parabéns!
*De Jacareí- É muito bom e gratificante fazer parte de OCM! Somos fieis todo mês e nos comprometemos com as
nossas orações pelos nossos irmãos pagãos dos 5 Continentes. Que Jesus e Maria abençoem todos que fazem parte de
OCM. Abraços: Bernadete, Sebastiana, Francisca, Maria Aparecida Demar, Da. Carmem, Sr. Luiz, Lourdes Rosa e José
Antonio, Da. Cida e Lucia Nando.- Que alegria ver e ouvir os nomes de todos Vocês!
*De Sorocaba: Nós também estamos firmes em oração. Todas as 2ªs quintas feiras de cada mês nos reunimos para rezar
o Terço em favor dos nossos irmãos que ainda não conhecem N. Senhor Jesus Cristo. Os 6 componentes do nosso
Cenáculo: eu-Inês, meu esposo Henrique, Maria Orlisa e Milton, Maria e Edmar. Fazemos a oferta em dinheiro. Duas
vezes ao ano eu deposito para OCM a soma de seis meses de arrecadação. Deus abençoe a todos!- Inês. Parabéns!
*De Jundiaí: Que a paz de Jesus esteja com todos Vocês missionários das Obras dos Cenáculos. Já faz tempo que eu
não escrevo; mas nós estamos bem, graças a Deus. O grupo continua como sempre: um pouco fraco, mas caminhando
com a ajuda de Deus. Rezamos o Terço todas as últimas segundas do mês; e oferecendo pela conversão dos povos; e aos
missionários que estão trabalhando em outros países. Que Deus e Nosso Senhor ajudem a todos, com muita saúde e
coragem. Todos do meu grupo mandam abraços com carinho.. Estou mandando o comprovante de vários meses.
Therezinha F. Saito. Obrigado, da. Therezinha. O Senhor abençoe Vocês todos.
*De Araçatuba: Saudações em Cristo! Somos um grupo em torno de 10 pessoas: todos fervorosos e firmes no
movimento. Acreditamos piamente naquilo a que se propõe a Obra. É uma turma que não falta aos terços na segunda
semana de cada mês, bem como contribuem financeiramente para que a Obra mantenha os missionários por este mundo
afora. Estamos sempre unidos há mais de 7 anos, sempre na casa do nosso coordenador Alcides Squiani. Obrigado por
ter-nos encaminhado para esta Obra missionária’. Lindo!
*Votorantim, 30 de junho de 2014:- Pe. José, perdoe-me... A minha querida esposa Adelaide foi acometida por uma
doença estranha... acabou morrendo, com 73 anos de idade. Peço ao Sr. um sufrágio na Missa, e a Jesus que me ajude a
ser um discípulo missionário.’- Paulo J. Nunes - Os nossos pêsames, Paulo; e nossas orações por Da. Adelaide.

NOSSO JEITO

OCM e Batismo

“A ideia, que Você tem do Batismo, é diferente da
costumeira que temos”, disse o professor de missiologia
ao pe. José. Deve ter falado por brincadeira; pois o batismo
é coisa de nosso Senhor Jesus, e não é permitido ter
ideias diferentes. Todos cremos que o batismo é vida nova
na Trindade, configuração à morte e ressurreição de Jesus,
perdão de tudo, entrada na Igreja, e muita coisa mais. Pe.
José tenta destacar alguma faceta que ajude na missão. Em
primeiro lugar, OCM leva em consideração o fato do
batismo. Que tenha sido de criança ou de adulto, é sempre
uma grande graça de Deus. E nos consola o fato de que na
missão ad gentes hoje, como antigamente, se visa o
batismo: ‘Não se pode subestimar a graça do batismo’( Il
fuoco d.M. 233). ‘Uma das maiores alegrias dos
missionários é a de presidir as celebrações do batismo de
adultos. Os batismos são o desfecho de maravilhosos
caminhos de fé (Mis. Étr. ag. 2014/ 8). Afinal, a conversão
é o mais claro sinal da presença do Espírito Santo
(Canobbio, AG/2002). Wellington, 41, recebeu o batismo
no ano retrasado, aos 39 anos; e nestes dias confessou
‘Sinto profunda paz até hoje’. A paz e a alegria de
Wellington é resultado do encontro personalizado com o
Senhor Jesus; ou seja, o Senhor veio ao nosso encontro e se
revelou a nós como Senhor; não que nós tenhamos ido ao
encontro dele. Assim, agraciados com sua vida que excede
a nossa, que não é nossa, mas que está em nós e se tornou
nossa, o seu Espírito nos leva a partilhar com outros esta
aventura divina. É a dimensão missionária do batismo. O
Papa queria fortalecer essa consciência, daí o cenáculo. A

missão vem do batismo, do Senhor, antes que da Igreja. Ao
Senhor Jesus o batizado responde em primeiro lugar.
Agora: por dentro o Espírito agita; por fora o mandato do
Senhor prende: ‘Ide, fazei discípulos, batizai, ensinai’(Mt
28,16). Nessa frase complexa reparamos que falta ponto.
Isto é, para Jesus é uma coisa só ir, batizar e guardar: o
batismo leva a ir; e ir deve levar ao batismo. Para Jesus, o
mundo está dividido entre batizados e batizandos; as
demais divisões são todas humanas, de menos importância.
Cuidar da missão é direito-dever de todo batizado (RM77);
dever diante do Senhor, e direito dentro da Igreja; a
pastoral deve ajudar esse direito, não impedi-lo. A missão
ad gentes é um direito!
OCM acha que só o batismo é razão suficiente para juntar
pessoas na obra missionária, sem necessidade de razões
suplementares; os batizados podem empenhar-se nela
como voluntários, que não significa ‘desleixados’, e sim
com o Espírito Santo. O mais importante é que tenham no
coração e na visão os irmãos que ainda não foram
agraciados com o batismo.
Por sustentarmos estas ‘ideias diferentes’, nós também
estamos sofrendo; mas, ‘tudo posso naquele que me dá
força’ dizia Paulo (Fil 4,13), e em parte nós também
dizemos isso. Mas, abandonar os não batizados seria uma
desgraça; e Deus nos livre desse dia! Seria desprezar a
graça do nosso batismo.
Pelo contrário: Parabéns a Vocês, pelo seu batismo; porque
ajudam outros a chegarem à mesma dignidade; e porque
aceitam partilhar o peso de OCM !
Pe. José Stella

