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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 as famílias, de modo 

particular as que sofrem, encontrem no nascimento de 

Jesus um sinal de esperança segura, nós Vos pedimos... 

    * Stefane 15 anos, Wesley 14 anos, Renata e Ingrid 13 
anos, Pâmela e Drielle 12 anos, Mateus, Maria Eduarda e 

Juliana 11 anos, Kaíque, Lucas e Gustavo 10 anos. Todos 

esses adolescentes que tiveram algo em comum: o 
chamado para o Batismo. De diferentes maneiras eles 

foram chamados: alguns ouviram o coração, outros 

ouviram a família, outros tiveram desejo de receber a 
comunhão. Todos eles disseram SIM ao PAI.  Foram 

preparados no catecumenato e durante a preparação 

fizeram descobertas do amor, da misericórdia, do perdão 

de Deus. Agora eles querem continuar essa caminhada de 
descobertas que os levou ao Batismo. Essa informação foi-

nos repassada pelo Presidente de OCM, Sr.Angelo, 

diácono em Embu da Artes/SP. 
2.  SACRIFÍCIO 

Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.        

(1Pd 4,13) 

Dom Korec, Bispo da Eslováquia, morreu em 
outubro último, aos 91 anos. Muito jovem, foi 

para o seminário; ainda estudante, seu país foi 

invadido pelos comunistas, a Igreja foi arrasada. 
os padres e bispos foram presos; na clandestinidade foi 

ordenado sacerdote aos 26 anos e Bispo aos 27. Durante 

nove anos realizou sua missão como sacerdote e bispo em 
uma fábrica onde trabalhou como operário. Em 1960 foi 

acusado de  traidor e condenado a doze anos de prisão. Na 

prisão encontrou cerca de 600 bispos e padres: ali celebrou 

Missa todos os dias. Sobreviveu à prisão, à solidão, e aos 
trabalhos pesados.Todo o tempo passado na prisão foi para 

ele ocasião de crescimento espiritual. Sua vida foi 

dedicada ao amor. Em  suas palavras: "O amor muda as 
pessoas que estão na prisão". E ainda: "Eu não me 

atribuo grandes méritos. Quanto mais os anos passam, 

mais claramente eu vejo que tudo o que importa pertence 
a Deus”. 

        *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) 

   *África sofrida e fascinante, lá vai o Papa 
Francisco! Para a África este ano foi o Prêmio 

Nobel da Paz. Para a África foi também o Prêmio ‘Sergio 

Vieira de Melo’ das Nações Unidas, homenagem a um 

digno brasileiro a serviço das Nações Unidas e morto no 

Iraque em 2003; este prêmio vai a pessoas e grupos, que 
trabalham pela reconciliação dos povos. Foi para o Bispo 

de Bangui, na África Central, junto com o muçulmano 

Layam e o protestante Bangu; porque juntos conseguiram 
parar a guerra civil e reconciliar cristãos e muçulmanos do 

país. E agora andam pelo mundo, juntos, proclamando a 

força de paz vinda das religiões.                         

     *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) 
   *“Caríssimos amigos, recebi essa semana o dinheiro, 

2.000 reais que nos enviaram. Essa doação é de grande 

importância para nós aqui na missão em Guiné 

Bissau/África devido ao nosso envolvimento com as 
famílias na área da saúde e da educação. Nas escolas da 

Diocese de Batafá eu vejo muitas necessidades de alunos 

e professores nas questões de materiais didáticos, 
alimentação e transporte. Estou aqui há 5 anos na 

Comunidade cristã Nossa Senhora de Lourdes, mas com 

predominância muçulmana. Todos nos damos muito bem. 
Meus sinceros agradecimentos”. Ir.Ana Lúcia. 

    *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) 

   "Pe. Chico Colombi, brasileiro, capixaba, há cerca de 10 
anos trabalha no Moçambique. Ao visitar comunidades, 

caiu mal nos buracões da estrada e quebrou ombro 

esquerdo e perna: doía e não conseguia andar. Tentou em 
Moçambique resolver o problema; mas não conseguiu. 

Veio ao Brasil, e no Hospital das Clínicas de S. Paulo foi 

tratado de favor e com amor; e voltou à missão. Esse ano, 

retornou para controle e férias.  Na sua terra, São Gabriel 
da Palha, no Espírito Santo, visitou parentes e amigos, que 

perceberam suas necessidades e pagaram todos os 

tratamentos de que ele precisou. Entre uma conversa e 
outra recolheu donativos diversos para a missão, além de 

R$ 20.000,00 em dinheiro: antes, era ajudado por OCM; 

hoje sua paróquia e seus amigos ‘entraram com tudo’, por 

amor à missão, dispensando OCM.  
        *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 

 *Osasco: Prezada M.Beatriz, tenho recebido mensalmente o boletim. Cada dia mais vejo a necessidade desse trabalho, 
pois são comoventes os depoimentos; e tenho consciência de que nossa oferta é ínfima frente à carência dos seres 

humanos. Tenho feito orações apenas com a Maria Inês e não conseguimos mais, infelizmente. Segue o depósito que fiz 

hoje. Recomendações a pe. Stella. Romélia.- ‘Onde estiverem dois... Eu estou ali no meio deles’(Mt 18,20).Valeu!  
*De Jacareí: “Ao padre e aos auxiliares desejamos muita paz, saúde e felicidade; nós do grupo N. S. de Fátima de 

Jacareí estamos bem. Eu, Verônica, estou me recuperando bem do AVC que tive no final do ano passado, graças a Deus. 

Estamos contentes em ajudar essa Obra maravilhosa, pois ajudar o próximo faz bem. Estamos enviando o comprovante 
do que arrecadamos até agora: R$ 400,00. Feliz Natal e Ano Novo, de 2016, repleto de bênçãos para todos que 

trabalham nessa Obra de Deus, e ao querido pe. José. Verônica.– Já chegam os votos de ‘Feliz Natal’. Que bonito!  

Queremos estender esses Votos a todos os nossos Cenáculos. Com AVC ou com plena saúde, queremos que nossa Fé 

chegue a todos os rincões da Terra.  
*De Vila Nova Conceição/S. Paulo: ’Estamos enviando para essa obra abençoada uma pequena quantia extra para 

ajudar no Natal. A única maneira de ser feliz é compartilhar o que temos com os necessitados. Todos os missionários 

compartilham o abundante amor que têm no coração com os que mais precisam. Que Deus os abençoe e lhes dê muita 
paz e saúde. Feliz Natal  com as bênçãos de Deus. 2016 será melhor!  Eis-nos em clima de Natal. Gratos a todos que 

compartilham estes votos com preces e ‘obras de misericórdia’, conforme sugere o papa neste ‘Ano da Misericórdia’. 

‘Um ano 2016 melhor’? Para milhões de Brasileiros que perderam o emprego e as famílias deles, sim: votos. Para um 
Brasil menos corrupto, sim: votos. Mas, para OCM o ano 2015 não foi ruim; até foi abençoado acima da ‘media’. 

Confiram, em seguida, um ‘breve relato’ de novembro 2015. 

                                                                                                                                             
 
NOSSO  JEITO                                                    Novembro 2015 

Comecemos como no extrato de banco, com o ‘saldo 

anterior’, do último dia de outubro, sábado 31 às 14h em 
Aparecida com o Cenáculo Missionário, com o qual 

encerramos o mês das missões. Começou mal e terminou 

bem. Tínhamos combinado tudo direitinho com o Reitor; 
mas no dia o Reitor estava viajando, o irmão ajudante 

estava ausente, o padre escalado para rezar  não sabia nada 

de nós, na Secretaria da Pastoral não havia nenhuma 

anotação. Resultado, o padre não nos deixou colocar 
cartazes, encurtou o horário à nossa disposição, só com 

dificuldade deixou recrutar pessoas que iam rezar no Altar 

Mor; enfim, uma situação constrangedora. Esforçamo-nos 
por fazer tudo com humildade: as pessoas escolhidas 

rezaram com devoção, os leitores sem erros, o povo com 

atenção. Ao término, ainda lá no Altar Mor, o padre fez o 
nosso elogio e do Comire; e por fim disse ao pe. José: ‘Que 

maravilha! continuem assim; melhor estraga.’  

No dia seguinte, já domingo 1º de novembro, estávamos na 

Assembleia do Apostolado da Oração na Diocese de 
Osasco. A Diretoria pediu um Cenáculo Missionário, 

porque na origem o Apostolado tinha objetivo parecido 

com o de OCM.  Foi realizado com um pouco de 
‘folclore’, mas com devoção pelos mais de mil presentes, 

um pouco desprevenidos, e a coleta de R$ 1.200,00 foi 

para o bispo brasileiro de Pemba/África.      

Na semana seguinte, na Sede OCM, Centro Missionário, 
foi a reunião dos representantes das Dioceses vizinhas de 

S.Paulo, chamadas SP2, oito Dioceses. Estavam 

acostumados a fazer sua reunião no Centro da Cidade; mas, 
gostaram tanto deste Centro Missionário, que pediram, e 

obtiveram, de fazer aqui suas futuras reuniões. 

Na outra semana, vieram os responsáveis da animação 

missionária e vocacional dos combonianos: padres, irmãs 
e leigos. Aconteceu a mesma coisa: suas próximas reuniões 

a nível nacional serão aqui, ‘ambiente simples, bonito, 

missionário’. 
No final do mês houve a Assembleia Eletiva do Comire: 

um representante de cada Diocese do Estado de S. Paulo e 

mais alguns outros. Veio de Brasília um padre falando 

coisas (importantes!); mas, o foco era na eleição do novo 
Coordenador do Comire e numa breve exposição do pe. 

José para todos saberem a respeito de OCM. Pe. José falou 

algumas verdades, algumas dificuldades, algumas 
pretensões. Aí a nova coordenadora do Comire, reeleita, 

começou a explicar melhor OCM e a cooperação 

missionária. Ela se empolgou tanto que todo mundo ficou 
assustado: nunca ouvimos ninguém enaltecer tanto a causa 

de OCM , a própria OCM, e a metodologia de OCM.  

Enquanto está escrevendo estas poucas linhas, o pe. José se 

prepara para a Missa do Dia de Ação de Graças, 
organizada pela Anna Junqueira na Igreja do Jardim 

Europa. Aqui vai então nosso agradecimento a Deus por 

OCM, a Vocês por cooperarem nesta causa, aos todos os 
Benfeitores que nos permitem viver e trabalhar, e aos 

missionários brasileiros  que tornam presente nossa Igreja 

no mundo. 

 
A secretária Maria Beatriz devia escrever este Nosso 

Jeito; mas foi a Brasília num encontro de estudos 

missionários; e teve que ser substituída pelo velho. 
                                                                 

                                                                 pe. José Stella. 
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