
 

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                obra@cenaculosmissionarios.org.br  

Diocese de Araçatuba: C.E.F. ag.0281, CP 013.00014730-4; Sorocaba: C.E.F. ag. 2196  CP 013.52063-7; Jundiaí:  Itau ag.  0796 cc. 72593-5; 
 Belo Horizonte:  Itaú  ag. 3056, cc.  15575-1;  São Paulo: Itaú ag. 0788 cc.34748-2;  Itaú ag 1572,cc 22.888-8;  C.E.F. ag. 3262  cc.003.239-7 

                                                                             
                                                                                    CENÁCULO                                     maio 2018 – nº 244 
               1. ORAÇÃO E VIDA DE MISSÃO  
*Abençoai, Senhor, os que foram chamados à fé hoje no 
mundo: que cheguem ao batismo e à santidade. Amém. 
Nascido em 1925, o General Kiém participou ativamente 
da guerra do Vietnam (1969-’75) com muitas ações 
violentas. Era 1º ministro quando o Vietnam do Sul perdeu 
a guerra, e ele fugiu para os EUA. ‘Durante a guerra eu 
seguia as crenças tradicionais vietnamitas, que promovem 
o culto dos antepassados. Depois de ter pensado por muito 
tempo e refletido sobre tudo o que aconteceu na minha 
vida, decidi tornar-me católico e fazer parte da Igreja: 
está sendo uma das experiências mais profundas e 
gratificantes da minha vida’. Dia 25 de março 2018, 
Semana Santa, recebeu o batismo na paróquia de Santa 
Isabel, na cidade de S. José (Califórnia) capital do Vale do 
Silício, com a idade de 93 anos. 
                         
                          2. SACRIFÍCIO  
Arnaud, filho de católicos não praticantes,  a 33 anos teve 
uma profunda conversão, e após 2 anos de catecumenato 
recebeu 1ª Comunhão e Crisma. Tenente coronel da 
polícia, estava se preparando para o casamento em curso de 
noivos quando, a 23 de março 2018, um terrorista islâmico 
invadiu o shopping center de Trèves (França) matou 4 
pessoas, feriu mais 16 e fez vários reféns a quem ameaçava 
executar. Então Arnaud se ofereceu ao terrorista em lugar 
de uma mulher; mas foi ferido à morte, razão pela qual a 
polícia matou o terrorista. Arnaud acabou morrendo no 
hospital, no dia seguinte. O Papa Francisco mandou uma 
mensagem ao povo e às vítimas do ataque: ‘Condeno mais 
uma vez esses atos de violência indiscriminada. Saúdo 
particularmente o gesto generoso e heroico do tenente-
coronel Arnaud, que deu a vida para proteger as pessoas’. 
Seu padre confessor disse: ‘Só a fé pode explicar a loucura 
deste sacrifício, que hoje é admirado de todos’. 
*Ó Pai do céu, ofereço meu sofrimento, junto com Jesus, 
pela salvação do mundo. Amém. 
 
                  3. TESTEMUNHO DAS OBRAS 
‘Maio, mês de Maria’: as obras dela dão testemunho aos 
muçulmanos; o nome dela está presente no livro Corão, e 
eles começam a perceber. As autoridades dos Emirados 
Árabes Unidos, para homenageá-la, decidiram mudar o 
nome de uma mesquita que agora se chama ‘Mesquita 
Maria Mãe de Jesus’. A mudança foi decidida pelo xeique 
Al Nayan, príncipe de Abu Dhabi. O bispo católico 
expressou satisfação: ‘Maria está na Bíblia e no Corão, e 
constitui um laço importante entre cristãos e muçulmanos. 
Esta mudança contribuirá para a paz e o entendimento 
mútuo não só nos Emirados, mas em toda a região’. 
   
                 4. EMPENHO PESSOAL 
Desde República dos Camarões, 23 agosto 2017: 

 
Antes de partir tive a graça de frequentar o curso para  
a missão ad gentes em Brasília: muito útil. Chegando 
em terras estrangeiras, a primeira coisa que percebi era 
que eu deveria cultivar a humildade e a disposição de 
aprender com o povo. E aconteceu o que eu não 
esperava: o próprio povo me acolheu como filha da 
terra; e começou a me contar sobre os seus costumes e 
tradições. O meu primeiro trabalho foi junto a crianças 
com deficiência. Uma criança muito me edificou. 
Chamava-se Jordan: com três anos de idade era 
incapaz de ficar sentado, de levantar os braços, e caía 
sem poder se mexer porque não tinha força nos 
músculos. Sua mãe nos pediu ajuda, e Jordan foi 
acolhido no Centro para Crianças Especiais onde 
aprendeu a falar corretamente, ler e escrever, e a se 
equilibrar. A mãe ficou muito contente com o progresso 
do seu filho e  começou ir à missa dominical. Um dia ele 
me perguntou o que o padre tinha me dado para comer. 
Respondi: ‘O Corpo de Jesus”. E ele: ‘Por que minha 
mãe não recebe também?’ ‘Para receber o Corpo de 
Jesus é preciso ser cristão’. Ele me disse ao ouvido: ‘eu 
vou ser cristão e vou receber o Corpo de Jesus antes de 
eu morrer’. Tinha apenas 6 anos. Jordan insistiu tanto 
com sua mãe para se tornar cristão que a convenceu: foi 
batizado e passou para o grupo da Eucaristia. Ele ia à 
missa todos os dias com sua mãe, até que seis meses 
após sua 1ª Comunhão caiu gravemente doente ficando 
internado. No dia seguinte, após ter recebido Jesus, 
sorrindo faleceu com 14 anos incompletos. 
Sou imensamente feliz e realizada na vocação 
missionária. Quero dizer, àqueles que desejam, que vale 
à pena partir ad gentes’. Ir. Ângela Barbosa. 
*Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos nós 
Vos pedimos: Senhor, escutai a nossa prece. 
                          5. AJUDA                                    
A celebração da Missa de Páscoa na 
Venezuela contou com a caridade dos católicos 
da Colômbia, que doaram 250mil hóstias para 
que os  venezuelanos pudessem comungar 
na Ressurreição de Cristo. Cúcuta é a maior 
cidade da região fronteiriça e um dos principais destinos 
dos venezuelanos refugiados. O bispo declarou: 
“É importante responder a esta necessidade da fé de quem 
vive do outro lado da nossa fronteira neste tempo de 
crise”(Aleteia, 3abril 2018).. A doação de hóstias à Igreja 
da Venezuela tem sido crucial para que os sacerdotes 
venezuelanos pudessem consagrar o Corpo de Cristo. 
*Coleta (cantada). 
*Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos pelas quais 
concedeis a salvação mesmo àqueles que não Vos 
conhecem. Amém. 



                                                                      NOTÍCIAS DA OBRA 
*No dia 18 de abril é o aniversário de OCM, 22 anos desde o primeiro cenáculo missionário na Capela Santa Cruz, de 
onde veio o boletim ‘Missões Santa Cruz’. Não temos recursos para promover festas, mas queremos comemorar por esta 
graça de Deus, que é trabalhar na missão. Ao receberem este boletim, a data já terá vencido; mas o lembrem. 
* Também em abril, depois do dia 18, o pe. José passará uma semana em Araçatuba para dar apoio aos esforços de 
animação missionária de nossa querida Carmem. Ela faz como Pedro ao paralítico (cfr.At.3,6)): Não tenho ouro, nem 
prata, nem dólares; mas o que tenho, te dou: o meu trabalho, Senhor’. Deus torne contagioso esse gesto. O Angelo, 
presidente OCM, está abrindo cenáculos na diocese de Campo Limpo. Isso que é bom! 
*Aqui, em S. Paulo, sentimos limites. A Beatriz está empenhada dia e noite para terminar o trabalho de missiologia, cujo 
prazo vence no próximos dias. Por causa disso precisa ainda postergar outros trabalhos de OCM. Pe. José..tadinho! seu 
tempo de juventude já passou: agora deve medir a pressão 3 vezes ao dia etc. e só faz o que pode.  
* Mas, será que muitos outros também envelheceram: não escrevem mais, não ligam mais... É verdade que aqui, do 
escritório, estamos devendo notícias, especialmente no que se refere aos contatos com os missionários; mas, Vocês, 
retomem, liguem, escrevam, façam circular a alegria da missão. O Senhor recompensará. 
* De Araçatuba: “21 de fevereiro de 2018:Pe. José, que o ano em curso seja de paz, saúde e realizações. O Cenáculo 
ainda caminha em passo lento, embora sempre procuremos aumentar o grupo. Ultimamente temos realizado os terços em 
uma unidade de repouso de idosos denominada Residencial Bom Viver, por sinal,bem próxima à minha residência. 
Estamos no Ano Nacional do Laicato, que aprofundará a vocação dos cristãos na Igreja em saída...Assim esperamos na 
evolução do grupo em curso, que o Senhor nos proporcionará. A nossa paróquia de Senhor Bom Jesus da Lapa recebeu 
uma bênção com a nomeação do pe. Orivaldo, muito jovem, dinâmico, com grande espiritualidade, arrojado em todas as 
pastorais, que passam por notável evolução. Neste mês completa 2 anos de chegada. Segue, aqui junto, o comprovante 
da exígua contribuição de 2017, no montante de R$ 200,00. Nosso agradecimentos fraternos pelo empenho na causa 
missionária, a mais necessária para toda a Igreja.-Therezinha Gabriel.- Parabéns, porque presta atenção ao que se passa 
na Igreja: Ano Nacional do Laicato! E, gratos ao grupo que faz o que a Igreja pede: orações e recurso pelas missões.   
* De Alto de Pinheiros, um cenáculo próximo de nossa sede, comunicamos o falecimento da Fatima, uma irmã nossa 
jovem e sempre bem disposta nas coisas do Senhor. Que este sacrifício honre o Reino do Senhor. 
* De Cruzeiro, diocese de Lorena, ligou Maria Aparecida Barbosa pedindo o envio do boletim. OK, com gosto e alegria. 
 
 
 
 
 
NOSSO  JEITO- pe. José Stella                              OCM e Comire Sul 1 
Comire Sul 1 (=Conselho Missionário Regional do Estado 
de S. Paulo) é o organismo da CNBB para promover a 
missão no Estado de S. Paulo. São 18 os Comires no 
Brasil; e os mais atuantes, no sentido de empenho além 
fronteiras, parecem ser os do Paraná e do Rio Grande do 
Sul. O de S. Paulo (=Sul1) desenvolveu mais força nos 
últimos anos, um pouco também ajudado pela OCM. Neste 
momento, o Bispo da Diocese de Registro e presidente do 
Comire Sul 1 está na África aonde foi levar um grupo de 
missionários. Esse ótimo desempenho da Igreja foi 
estimulado também pela própria OCM, quando pagou 
viagem e estadia de um mês para duas pessoas voluntárias. 
Voltando ao Brasil, elas fizeram tanta publicidade, que os 
Bispos do Regional Sul 1 por unanimidade votaram a ajuda 
ao Bispo de Pemba. Também nestes dias, na hora em que 
OCM encontra dificuldades no Santuário de Aparecida 
para reza do Terço Missionário, o Comire Sul 1 está se 
movendo para conseguir do Arcebispo de Aparecida a 
celebração de uma S. Missa missionária no Dia Mundial 
das Missões, como acontece no resto do mundo. E assim o 
Comire apoia o trabalho de OCM. 

OCM construiu a sede a partir da qual o Comire 
Sul 1 possa trabalhar sem preocupações. No ano passado 
assinou a transferência de uso e usufruto do patrimônio 
para as mãos do Comire. Enquanto dava carona ao pe. José 
Stella, de Campinas para S. Paulo, o Bispo de Registro 
disse: “Pe. José, o Sr. fez uma coisa grande, muito boa (ao 
transferir tal administração)”. Não podia transferir a 

propriedade, porque o Comire não tem CNPJ e não pode 
possuir. 

O acompanhamento dos cenáculos continua com 
OCM, de maneira que Vocês podem continuar depositando 
suas coletas nas contas bancárias que estão no rodapé do 
boletim: nós continuamos enviando aos missionários. Só 
mudou a maneira de calcular a ‘safra’: o ano não é contado 
de 01 de janeiro até 31 de dezembro, conforme fazíamos, 
mas de 01 de novembro, por ex. de 2017 até 01 de 
novembro de 2018 (assim será contada a safra de 2018), 
para acompanhar a prestação de contas do Comire à 
Assembleia anual, que acontece no mês de novembro. 

Resultado, outros grupos missionários também 
ficaram favorecidos, porque montaram na sede seu 
escritório. Por ex. neste fim de semana, 7 e 8 de abril, 
houve cerca de 40 dirigentes da Infância e Adolescência 
Missionária vindos do Estado e lá reunidos: que alegria e  
tranquilidade! nunca mais precisam esmolar uma sala com 
institutos religiosos da Capital. 

Pe. José reza assim toda hora (Beatriz é 
testemunha!): Abençoai, Senhor, OCM: que tenha mais 
dinheiro, mais servidores, espaço na Igreja e vigor na 
missão”. De repente, estamos de mãos dadas com o 
Comire Sul 1: que espaço maior poderíamos esperar? 
Ainda, o Comire se encarrega de nomear, a cada 4 anos,  
um Secretário para OCM. Ora, sendo o Comire organismo 
da CNBB, tem vida longa, e de consequência fica 
garantida vida longa também para OCM. Viva Deus! 

. 


