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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: Pelos cristãos perseguidos para 

 que experimentem o apoio de toda a Igreja na oração 

 e na ajuda material. nós Vos pedimos... 

*Ásia/Mongólia- A Mongolia é um país budista. Em 

1924 se tornou comunista; aí, os planos do Vaticano 

para a sua evangelização foram bloqueados. Depois 

da queda do comunismo, chegaram os primeiros três 

missionários em 1992. Hoje, mais de 50 missionários 

de 14 países do mundo, oferecem suas vidas à 

Mongolia. A irmã Nirmala, indiana, está na Mongolia 

há 10 anos. Ela conta que se inspirou num 

missionário francês que serviu Deus na Índia. Ela 

explica que no ano passado a Igreja na Mongolia se 

enriqueceu com a ordenação do primeiro sacerdote 

nativo; e que neste ano 2017 faz 25 anos  do começo 

da missão; que hoje a comunidade católica tem mais 

de 1000 batizados, e centenas de catecúmenos 

provenientes de 6 paróquias e mais estações 

missionárias, sinal da bênção de Deus; e que todavia, 

das 21 províncias da Mongólia, 17 não têm nenhuma 

presença católica 
 

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

*Índia – Bartu (50anos) morava com sua mulher e seu filho.  

foi morto num vilarejo da Índia.Bartu e sua família haviam 

abraçado o cristianismo 10 anos antes; junto a eles também 

outras 9 famílias, das quais 7 foram forçadas a voltar à 

religião originária: culto de Sarna a Árvores Sagradas que 

inclui o sacrifício de animais. O filho conta: “Meus pais 

eram há muito tempo alvo de indígenas indus contrários à 

conversão; 15  deles em extrema tentativa de fazer renegar a 

fé: amarraram o casal, jogaram em lago gelado, a noite 

toda.” O filho foi obrigado a assistir: “Pediam-lhes para 

abjurar a fé. Toda vez meu pai respondia: ‘ Não renegarei 

Cristo. Continuarei a crer n’Ele até o meu último respiro!’ 

Retirados da água, ela sobreviveu e Bartu morreu mártir 

perseguido, torturado. Sacrificado em fevereiro. 

*  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” ( 2 Cor4,6) 

 *África/Marrocos: Uma boa notícia chega do Marrocos: 

no dia 8 de fevereiro o Conselho dos Imãs, máxima 

autoridade religiosa do país, emitiu uma sentença na qual 

um muçulmano, que passe para outra religião, não é réu de 

apostasia, e não merece pena de morte. Assim ficou 

revirada a sentença contrária anterior, uma revolução de 

pensamento: a liberdade religiosa e o respeito às minorias 

religiosas são encarados como princípio também do islã. 

Talvez haja razoes políticas para se chegar a este ponto; 

mas com certeza é uma graça de Deus, fruto de tantas 

orações e de convivência com tantos cristãos exemplares. 

Pe.Samir comenta: “O Conselho dos Imãs reinterpretou a 

sharia, a lei islâmica, adaptando-a ao contexto 

atual:morte só no caso de traição política. Os 

muçulmanos hoje estão muito divididos, dilacerados, 

sofridos. O papel dos cristãos não é de provocar; é de 

caminhar junto a eles, ajudar a pensar, para que os 

valores se adaptem aos tempos de hoje.” Personalidades, 

intelectuais de norte a sul do Marrocos, até a Argélia, 

milhares de muçulmanos querem mudar. 

Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos 

nós vos pedimos... 

                     4. EMPENHO PESSOAL 

Quem quiser ser 1º deverá ser escravo de todos Mc 19,44 

 *Dom Edmilson, bispo de Guarulhos, abraçou a dimensão 

missionária ad gentes, fora do Brasil. Ele disse na 

homilia:“Nós não damos o que nos sobra, mas 

partilhamos o que nós temos. Hoje celebramos a Missa de 

Envio do padre Salvador Rodrigues de Brito para a 

Diocese de Pemba, em Moçambique”.  E pe. Salvador 

partiu, a 2/2/17. Ele disse Disse: “Uma igreja só é 

amadurecida  quando envia ao menos um missionário 

após tantos outros que recebeu. Esse gesto é a expressão 

da caridade universal de Cristo, e reflete uma Igreja 

verdadeiramente em saída! Vou à Àfrica para me 

encontrar com Jesus Cristo nas pessoas que lá estão, e 

anunciá-lo aos que nunca ouviram falar d’ Ele.  

*Para que os católicos do nosso bairro participem mais 

da missão universal  nós Vos pedimos...       
  

       5.  AJUDA 

 Quem possuir bens deste mundo ... ( I Jo.3,17) 

     *América/Brasil: Leigos de variados estados, 

cidades,paróquias e de diversas condições sócio-

econômico-culturais ajudaram 114 brasileiros missionários  

que trabalham em países pobres da Ásia, África e 

América. Enviaram 2 mil reais a cada um, resultado de 

seus Cenáculos Missionários de OCM. Além disso, um 

Senhor em Araçatuba, que não faz cenáculo mas é 

simpatizante ofereceu aos missionários  OCM  seu 

presente de aniversário: 5 mil reais.  

* 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 
Da Sede / SP .-Em janeiro o escritório esteve “em férias” mas  não esteve nem fechado nem vazio! De 6 a 14 

hospedou mais de 50 pessoas: 17 leigos indígenas do Amazonas e leigos do Paraná, para o Curso de Verão(PUC).  

*Depois , quem veio foi a Infância e Adolescência Missionárias (IAM), para realizar EFAIAM,  seu encontro de 

formação anual;  o grupo era de 30 participantes, o dobro de 2016. 

*O  outro grupo foi a Juventude Missionária que fez, nos 3 dias do fim de semana, o Encontro de Formação 

(EFAJUMI) anual contando com 17 participantes. O novo Coordenador Estadual da Juventude Missionária do Estado 

de São Paulo é  Renam Miguel – bem vindo! Se nossos cenáculos tiverem jovens, são convidados a virem “espiar”! 

*Já no início de fevereiro vieram M. de Fátima da Silva, (Fatiminha) coordenadora do Conselho Missionário do estado 

de SP e Margarida, a responsável financeira; hospedaram-se para ir à Reunião da Equipe Executiva lá na CNBB.  

*Dias 20 a 24 coordenadores do Conselho estadual, Infância estadual, Juventude estadual, Curso e OCM –pe José 

também - estarão juntos em formação em Brasília com a força missionária Nacional.  

*Já nos dias 25 a 27 (Carnaval) acontece aqui na OCM o curso de Missiologia do ITESP, com diploma do MEC. Se 

quiser ser ouvinte de uma só disciplina... é possível. Comunique-nos.  

De Cotia/SP – “Os 13 do grupo”- Santa e José : Todo o  grupo da foto  que vocês nos mandaram fiquem abençoados 

pelo Senhor e por OCM ! 

De Brasília – “Seguem os recibos”-Maria de Lourdes – Todo Seu trabalho e carinho aparecem no modo de anotar, 

enviar com detalhes ,capricho. Recebemos em nome do Senhor Jesus, acolhemos com gratidão o Aristus Hotel.e os 

R$4.292,35 que já chegaram aos missionários fora do Brasil. Gratos ! 

De Campo Limpo – “O meu grupo é pequeno mas é fiel. Levei um montão de moedas no correio mas eles não 

tinham máquina para contar. A graça de Deus colocou um anjo  na minha vida que contou com amor.  Aqui no 

Capão Redondo  tem Legião e Apostolado; no dia do meu aniversário fiz cenáculo com 25 pessoas. Eu não sei de 

nada mas estou aprendendo...É valioso porque não rezamos só por nós, mas por todos.” – Deilma -  a Senhora que é 

um anjo, muito obrigada pelo seu grupo e trabalho. 

De Butantã/SP – “Eu mudei, tenho 86 anos, sempre fazemos o terço de N. S. Schoenstatt   mas na última semana do 

mês, fazermos o terço ,missionário da OCM. Foi assim, na igreja de S. Benedito: “Quem quer rezar pelos 

missionários?” “A  gente reza à toa, é só rezar...Então eu vou!” Comprei um mapa. Depois que eu tive trombose na 

perna e fiz cirurgia, fiquei na casa de minha filha mas a turma continuou e enviou, fizeram as reuniões mandaram o 

dinheiro”. –D. Carmem  - Obrigados, rogamos a Cristo pela Senhora e a sua turminha. ELE recompensa.                                                                           

 
NOSSO JEITO                      Urge recuperar a Cultura Missionária   
Nosso Jeito neste mês é o mesmo jeito de Manuel 

Linda,da Comissão Episcopal de Portugal.  

Ele  publicou que lá as dioceses e paróquias varreram 

o tema Cultura Missionária para debaixo do tapete e que 

os missionários não divulgam mais seu trabalho. 

Ele faz referência ao fato de que houve época em que aos 

meses do ano se dava o nome pela dimensão espiritual 

que neles se celebrava. Assim dizia-se: mês do Natal, 

mês de Maria, mês de São José, mês da Páscoa. Se fosse  

aqui no Brasil, pensando no 12 de outubro  diríamos Mês 

de Nossa Senhora Aparecida.  

Manuel conta em seu  artigo que uma velhinha precisou 

da confirmação dele sobre o mês de outubro: 

"Antigamente era o Mês do Rosário. Mas acho que o 

rosário, agora, passou para o Mês de Maria, não é? Acho 

que agora outubro é o Mês das Missões. E acho bom, 

porque as missões são muito importantes. Não é 

verdade?".  

Esta senhora percebia bem que o "Ide por todo o mundo 

e pregai o Evangelho a toda a criatura" não é um 

opcional, mas um imperativo ligado à própria 

constituição da Igreja e sua razão de ser. E a esta 

realização ou concretização chamamos "missões". Mas 

sabia mais: que as missões, dizem respeito a todos os 

batizados, são obrigatórias para cada filho da Igreja. E 

hoje, ainda será evidente esta implicação missionária da 

fé? Pense-se no enorme movimento do voluntariado 

missionário. Manuel Linda teme que, para a maioria dos 

cristãos, as missões já digam pouco e a missão não 

implique nada. Isso porque “as nossas (de Portugal)  

dioceses e paróquias, cheias de preocupações e 

carências, varreram o tema para debaixo do tapete.  

Com não menor irresponsabilidade, os missionários 

deixaram de o divulgar. Hoje não os vemos às portas de 

paróquias divulgando”. Eu, Beatriz, sinto vontade e 

convido voluntários a irem comigo às portas das 

paróquias onde OCM é bem vinda, antes de começar a 

missa e distribuir quadradinhos recortados de notícias de 

nosso boletim, oferecendo uma bandeja de sacrifício, 

outra de empenho, outra de ajuda, etc.  A pessoa lê 10 

linhas ao menos. Uma de nossas notícias chega às mãos 

de uma pessoa que chega cedo à missa. Isso  seria uma 

tímida tentativa de recuperar a Cultura Missionária : 

leigos divulgando ação missionária. A Sra. Anair, 

voluntária OCM, fez algo assim com a notícia de 

Empenho Pessoal na sua paróquia e deu um bom 

envolvimento missionário.                    

 Maria Beatriz   

 

 


