
   

OBRA DOS CENÁCULOS MISSIONÁRIOS - CNPJ 03.821.779/0001-02 - R. Barão de Itaúna, 237 - Alto da Lapa - 05078-080 - S. Paulo - SP  
Tel: (11)3831.2050;                   www.cenaculosmissionarios.org.br                    ocenam@uol.com.br                     mariabeatrizfairbanks@gmail.com     

Diocese de Araçatuba: Caixa Econômica Federal ag.0281, CP 013.00014730;   Diocese de Sorocaba: Caixa  Ec. Fed. ag. 2196  CP. 013.52063-7;   
Diocese de Jundiaí:  Itau ag.  0796 cc. 72593-5;   Diocese de Belo Horizonte:  Itaú  ag. 3056,  cc.  15575-1;  São Paulo: Itaú ag. 0788 cc.34748-2 ou 
Itaú ag 1572,cc 22.888-8; Caixa Ec. Fed. ag. 3262  cc.003.239-7 

 

                       1 ORAÇÃO E CONVERSÃO 

“Pede-me e te darei como herança as nações”(Sl 2)  

   * Terço pelos 5 continentes.... 
*Intenção do mês: “Para que, nas paróquias, os sacerdotes e os 

leigos colaborem no serviço à comunidade sem ceder à tentação 

do desânimo., nós Vos pedimos... 
     * Danielle é francesa, é estilista, seu pai é 

católico, sua mãe judia. Em 1986, retirou-se por 

um mês na ilha d”Ouessant  para ler toda a 
Bíblia, livro que não conhecia. Foi com uma 

amiga e combinaram de ler o dia todo, cada uma 

em seu canto. No jantar se encontravam e conversavam sobre 

suas descobertas. Com dúvidas e resistência, frequentou a 
missa por 10 anos sem contar para ninguém porque em seu 

meio de intelectuais e artistas, tornar-se cristão equivalia a 

renunciar à felicidade e abdicar à reflexão pessoal. Temia 
“trair” sua família e carregava alguns preconceitos clericais. 

Um amigo católico perguntou: “Por que você não pede o 

batismo?” Ela começou a percorrer o caminho do 

catecumenato. Recebeu o batismo. Diz “A vida muda muito, 
muito!” Hoje ela é exegeta em 2 faculdades de Teologia.  

                             2.  SACRIFÍCIO 
 “Foi um suave perfume, um sacrifício que Deus aceita com 
agrado.”  (Fil 4, 18) 

África/Argélia - O francesinho de 5 anos vai com a família 

para a Argélia, por 3 anos. Escuta estranhas orações dos 
muçulmanos! A mãe, nobre de alma, explica: “Estão rezando. 

Eles também adoram a Deus”. E a vida inteira Christian de 

Chergé foi sensível à mística das orações do Islã. Aos 22 

escolhe Argélia para cumprir seu Serviço Militar. Faz 
amizade com Mohamed, fazem caminhadas conversando 

sobre pontos em comum a Islã e Cristianismo.  Em uma 

emboscada Mohamed salva a vida do amigo à custa da sua. 
“No sangue deste amigo eu soube que meu chamado a seguir 

Jesus deveria acontecer na Argélia”. Volta à França, entra no 

seminário. Já monge, dá sua vida ao povo da Argélia. Atua 
em grupo de muçulmanos e cristãos, para oração e diálogo 

com o Islã . Incomodou muito. Aos 59 anos foi degolado. 

Deixou carta com perdão antecipado a assassinos. Perdoou 

como Jesus 

    Ó Pai do céu, ofereço o meu sacrifício junto com Jesus 

pela salvação do mundo. Amém 

 

                       3. TESTEMUNHO DAS OBRAS 

 “Deus fez brilhar a Sua luz em nossos corações para que 

irradiássemos o esplendor de Deus” ( 2 Cor4,6) 

Ele, Christian De Chergé e seus 6 companheiros continuam 
irradiando o esplendor de Deus. O cineasta Xavier Beauvois, 

retratou a história dos 7 mártires em um filme chamado 

Homens e Deuses. Trata-se de uma obra prima, que 
conquistou   o Grande Prêmio do Festival cinematográfico de 

Cannes. O diretor revelou grande emoção ao registrar a vida 

comunitária dos monges trapistas nos 

três anos que precederam o seqüestro e 

morte deles, em 1996. Diz: “Homem 
sant! Contemplar seu sorriso de bondade 

me encorajou a uma aventura:  propagar 

sua mensagem”.  

 Pelos missionários brasileiros a 

serviço dos povos nós vos pedimos... 

 

  4. EMPENHO PESSOAL 

“Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de 

todos” ( Mc 19, 44) 

     *Itália/Europa(1985) Acalorada, tropeçando,cansada, 
Michela vai à casa do padre pegar a gravação de som da 

última peregrinação, porque está quase cega  e as 

gravações ajudam-na a fazer pregações e a sentir-se 
próxima de tantos. Caminha com dificuldade por causa 

das várias cirurgias que fez no fêmur. Logo, logo vai fazer 

cirurgia  nos olhos. Saindo de lá irá cuidar  de senhora que 

não tem ninguém. Depois vai ao hospital onde cuida de 
crianças doentes que estão longe da pátria. “Como 

consegue ter tempo para os outros?” Ela diz que acorda 

cedo, Deus lhe “dá o tempo” e com o resto de força que 
tem, procura ajudar os que estão pior que ela: “Faço a 

vontade de Deus” “Eis-me aqui Senhor!”  

Para que os católicos do nosso bairro participem mais 

da missão universal  nós Vos pedimos... 

 

      5.  AJUDA 

           “Quem possuir bens deste mundo e vir seu irmão 
sofrer ...(não feche o coração)”( I Cor 16, 1-2) 

     * Brasil/América- A CNBB e a Cáritas Brasileira 

pedem orações para o povo do Haiti, especialmente às 
comunidades afetadas pelo furacão; além disso, solicitam 

apoio de todas as Dioceses e Paróquias quanto à 

campanha SOS Haiti. Lá o padre Jean-Hervé  grita por 
socorro:  “Houve mortes por afogamento e edifícios 

desmoronados. Algumas comunidades estão debaixo 

d’água.”. Sete missionárias ajudadas por OCM estão lá: 

irmãs M.Goreth, Marlene, M.Marcelina, Rosângela, 
M.Câmara, Ideneide e Zenaide– fazem o trabalho em 

relação a traumas conflitos que surgem. A desolação se 

transforma em dor de todos. O diretor Cáritas 
Brasileira, Luiz pede: “Haiti precisa muito da 

solidariedade mundial.” Uma das contas (CNPJ 

33.654.419/0001-16) Banco do Brasil Agência3475-4 

Conta Corrente: 23.969-0. 

     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                           novembro: os que morreram na esperança da ressurreição. 

*No final de setembro um grupo de leigos xaverianos vieram à sede OCM para um retiro. Alguns deixaram seu 
testemunho. Eis o de Maria Chantal, natural de África: “A minha vocação! Eu encontrei Deus através de um missionário 

na minha terra muçulmana. Ele me transmitiu o amor apaixonado de Deus pela humanidade. Eu me encontrei. Disse: Eu 

encontrei meu tudo, Aquele que dá sentido à minha vida. Não posso calar. Não posso ficar com este tesouro, sozinha. Saí 
então de minha terra africana para Itália; e hoje aqui no Brasil. O que posso retribuir ao Senhor por tudo aquilo que Ele 

me deu? A minha retribuição é que outros meus irmãos e irmãs O possam conhecer. O meu prêmio é que todos o possam 

conhecer e amar como Pai. Fazer do mundo uma só família: essa é a minha missão. Obrigada, Pai! –  

*Bem vindos os novos cenáculos de Araçatuba, Mooca e Zona Leste de S. Paulo! 
 

*De Jacareí: ‘Espero que esta encontre todos que trabalham nesta Obra de Deus, gozando de boa saúde, paz e felicidade. 

Nós do grupo Nossa Senhora de Fátima de Jacareí, estamos bem. Eu, Verônica, estou contente, pois meus membros 
superiores estão respondendo aos estímulos, pois tive um AVC. Estamos contentes também em ajudar a Obra dos 

Cenáculos. Enviamos 340,00 reais. Aqui segue o comprovante. Gostamos muito de refletir as mensagens que recebemos; 

elas têm-nos ajudado muito. Se o pe. José puder nos fazer uma visita,  ficaremos contentes. Nosso grupo se reúne na 

segunda 4ª feira de cada mês, às 19,30h, Rua Nossa Senhora de Fátima, 251-Abraços a todos’-Verônica– Oh, Da.Verônica! 
como gostaria poder visitar todos os grupos; mas a idade, o tempo, a saúde já não nos permitem mais. Mas, esses grupos 

falem com o pároco, para que se abra uma vaga para eles no Conselho Pastoral Paroquial. Os cenáculos são grupos da 

Igreja, da paróquia. Há poucos dias, falei com o pároco de Bom Jesus das Oliveiras, Zona Leste. Ele olhou os nomes dos 
coordenadores e disse: ‘Esta Da. Dora já faz parte do CPP. Então, que ela represente, faça, e fica feito!’  

É  mais fácil do que Vocês pensam; e o resultado será o reflorir das paróquias e da missão.  

 
*Na semana passada, a Da. Claudia, que movimenta a conta dos cenáculos em Jundiaí, mandou para nós o saldo daquela 

conta, e assim pudemos completar um cheque de R$ 72.000,00, que demos em  mãos a Dom Pedro Zilli, brasileiro, Bispo de 

Bafatá,/Guiné Bissau-África. Ele estava passando pelo Brasil em busca de ajudas. Ele deixou esta mensagem para a Obra: 

Para mim foi uma grande alegria receber a visita do Kleber (= responsável da remessa dos presentes), que trouxe uma 
oferta para os missionários que estão em Guiné Bissau. Graças a Deus, nós temos um bom grupo de missionários 

brasileiros: eu, como bispo, alguns sacerdotes, um bom grupo de religiosos e consagradas e ultimamente um bom grupo 

desses consagrados das novas comunidades. Então, isso revela a abertura da Igreja do Brasil que vai se abrindo sempre 
mais às missões. Fico profundamente agradecido ao pe. José Stella que tem nos seguido, acompanhado, ajudado através de 

tantos irmãos que fazem parte de OCM. Agradeço a todos pela generosidade. Que bom que o missionário não está sozinho. 

Os benfeitores são missionários conosco lá nas missões.’  
 

*E no dia 20 de outubro veio visitar OCM o padre Marcos, Coordenador da Pastoral da Diocese de Campo Limpo. Aqui viu 

o que é esta Obra; e prometeu abertura da diocese para OCM. Graças a Deus! 

*Segunda feira, dia 10 de outubro, fomos à cidade de S. Carlos visitar o cenáculo de Italo Romanini, o qual   mudando-se  
para lá,  quis abrir um novo grupo, e depois outros. (Mas, não fui  eu dirigindo, viu, Da. Verônica! de modo que não posso 

prometer muitas outras visitas). 

 
 *De Cotia: ‘ Sua bênção, pe. José Stella. Que a paz do Senhor esteja com o Sr. e com toda essa Obra missionária. 

Queremos agradecer a sua visita em nosso grupo de rua ha mais ou menos 7 anos atrás. Desde então não paramos de rezar 

pelos missionários e todos que são beneficiados nesta Obra. Apesar de nunca ter dado notícias, a cada final de mês nos 

reunimos para fazer o cenáculo e arrecadamos a oferta para enviar a OCM. Nós contamos com a presença de mais ou 
menos 10 pessoas. Desde já agradecemos pela oportunidade de sermos úteis nesta oba de Deus.–Maria do Rosário (Dú).–

Sim, irmãs e irmãos todos, que ainda não mandaram notícias: imitem a Dú e mandem algumas linhas escritas: são úteis nesta 

obra de Deus. E nosso Senhor abençoará. Obrigado. 
*De Jundiaí: ‘Continuo firme em fazer o terço e a arrecadação. Quem se compromete faz a diferença’- Mara. Isso! 

 

*De Alto de Pinheiros/S.Paulo: ’Estou feliz por enviar os comprovantes de nossa contribuição deste ano (outubro 2015-
setembro 2016): R$ 9.410,00. Até nós estamos admiradas por termos conseguido essa importância. É para nosso Senhor. 

-Maria Helena, Zoraide, Lia, Meize, Myriam, Regina, Laura, Suzel, Dione, Carmen, Simone, Isaura, Felícia, Suely, Wan, 

Norma, Wilma, Iracy e Fátima.- Justa essa alegria. Até o papa Pio XI em 1926 (!) recomendava orações e ajudada dessa 

maneira continuada, disciplinada. como mais interessante do que uma grande oferta esporádica. Parabéns prá Vocês! 
Obrigados, pra’ nós. O Senhor recompense.  

*Não ha mais espaço para o ‘Nosso Jeito’; mas renovamos nosso convite para o  

           9º Cenáculo em Aparecida - Sábado próximo, dia 29 deste mês de outubro  às 14h – Altar Mor.  
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