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1. ORAÇÃO E CONVERSÃO 

Convertei-vos: o Reino de Deus está próximo(Mt 4,17). 

   *Terço pelos 5 continentes...   

   *Intenção do mês: Para que os seminaristas, os 
noviços e as noviças encontrem formadores que vivam a 

alegria do Evangelho e os preparem com sabedoria 

para a sua missão, nós Vos pedimos... 

    *Dom Thomas Luke, arcebispo do Malaui/África, 
conta sua caminhada: “Eu nasci numa aldeia onde 

99,9% são muçulmanos; o meu pai era imã. Aos 7 anos 

eu queria estudar, mas  só consegui escola na Paróquia. 

Aos 12 anos, eu pedi e fui batizado. Depois, disse ao 
padre que eu queria ser como ele; e fui para o 

seminário. Estudei, voltei para casa: não fui recebido, e 

fui para a paróquia. Graças a Deus, fui ordenado padre. 
Em agradecimento a Deus, fui celebrar a missa na 

minha terra: foi uma missa campal, lotada; inclusive 

meus parentes e meu pai estavam presentes. Meu pai, 

imã, professor do islã, veio perto de mim e disse: ‘Eu 
não queria que você entrasse nesta Igreja; mas agora eu 

acredito que nós vamos chegar ao céu graças a você’. Ao 

ser ordenado bispo, voltei para casa e convidei as 
pessoas a se unirem na Igreja. Meu pai se ajoelhou e 

disse: ‘Eu preciso do batismo’. Ele fez a preparação de 

3 anos; em 2006 eu o batizei. Hoje só falta ele declarar, 
diante de todos, que se tornou cristão por sua vontade”. 

                             2.  SACRIFÍCIO 

 Tu resgataste, com o teu sangue, almas de toda tribo e 

língua (Ap 5, 9). 
    *Em 3 de fevereiro o Papa Francisco aprovou o 

decreto que reconhece o martírio dos missionários 

poloneses Michele e Zbigneo, assassinados em 1991 
pelo Sendero Luminoso no Peru. Os missionários faziam 

um trabalho evangelizador com os pobres de Pariacoto, 

nos Andes. Esse trabalho atrapalhava os terroristas, pois 
não deixava que o ódio se apoderasse dos corações dos 

fiéis. Como suas ameaças não afetavam o trabalho 

pastoral, alguns terroristas armaram uma cilada aos dois 

missionários, os amarraram, interrogaram, fizeram 
acusações, e por fim assassinaram. 

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

Jesus pela salvação do mundo. Amém  
3. TESTEMUNHO  DAS OBRAS 

Que as pessoas vejam as vossas e louvem o vosso Pai 

que está nos céus (Mt 5,16). 

 *A teoria big-bang recebeu o nome do astrofísico 
Hoyle; mas, quem desenvolveu o estudo que deu na 

teoria foi o belga jesuíta pe.Jorge Lemaître(pronuncia 

Lemétr). Esse padre teve muita audácia em divulgar seu 
estudo; pois naquela época a comunidade científica 

desprezava a participação da Igreja nas pesquisas 

científicas. Também 

Einstein desprezou Lemaître: Seus cálculos estão 
corretos,  mas seu conhecimento de física é 

abominável”. Ora, em 1929 o americano Hubble provou 

que as galáxias estavam se expandindo, exatamente 
como o jesuíta Lemaître tinha descrito; e a prova era 

contundente. Então  Einstein voltou atrás de seu 

julgamento; e durante uma palestra de Lemaître nos 
EUA, se levantou, aplaudiu e disse que a teoria de 

Lemaître era ‘a mais bela e satisfatória explicação da 

criação do mundo’, que ele já ouvira. O  padre 

Lemaître foi homenageado por muitos órgãos 
científicos.  

    *Para que os católicos do nosso bairro participem 

mais da missão universal nós Vos pedimos... 

4. EMPENHO PESSOAL 

Deus...brilhou em nossos corações (2Cor 4,6). 

    *“Com grande carinho e gratidão agradeço a 

generosa oferta que recebi.Vou fazer alguns exames de 
sangue, inclusive da tireoide; vou comprar material 

pessoal e pagar o telefone para comunicar com a minha 

família. Sou enfermeira no Centro de Recuperação 
Nutricional, atendo crianças com grave desnutrição;e, 

na Casa das Mães, atendo gestantes de alto risco. 

Comprarei leite para as crianças. Eu moro em Gabú, 
Guiné Bissau/África, uma região onde, graças a Deus, 

existe o dialogo inter religioso; e somos muito 

respeitadas pelos muçulmanos. Estamos unidos na 

oração, por todos os benfeitores da OCM que com tanto 
amor partilham  para o bom êxito da missão”. Ir. 

Adriana de Alcântara 

    *Pelos missionários brasileiros a serviço dos povos 

nós vos pedimos... 

5.  AJUDA 

Pelas obras o homem é justificado (Tiago 2, 24). 

   *O Jubileu da Misericórdia, coincide com os 50 anos 

do “Projeto Compaixão” da Cáritas Australiana, que 

toda  quaresma faz uma campanha com coleta e 
sensibilização pela compaixão. Os membros da Cáritas 

expressaram sua gratidão aos diversos participantes, que 

nesses últimos anos fizeram generosas contribuições ao 

Projeto. Em 2015 a coleta alcançou um recorde de 11,57 
milhões de dólares. Essa arrecadação foi usada em 

programas de desenvolvimento de longo prazo em mais 

de 40 países de Ásia, África, América Latina e Oceania.  
     *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 
*Sede OCM / SP – Depois da Páscoa, a equipe OCM retornou com toda força a Cenáculos Missionários. Padre José em 

São Miguel Paulista, Beatriz na Mooca, Kleber e Ângelo em Diadema, Anna e Célia nos Jardins, Carmem em Araçatuba.  

*Lapa / SP-Revmo.Pe. José Stella Narduolo: “No aniversário sacerdotal, que o  Pai Misericordioso governe com amor a 

sua vida sacerdotal e a sustente em sua fidelidade e perseverança. Com minhas orações” Dom Julio Endi Akamine 

* De Campo Limpo-Revmo.Pe. José Stella Narduolo: “Uno-me ao senhor,  e toda a Diocese de Campo Limpo...com 

meus cumprimentos receba também a certeza de minhas preces em suas intenções”. Dom Luiz Antonio Guedes. 

*De Alphaville / SP – Maria Bello  não conseguiu mais fazer o grupinho cenáculo em sua casa, pela  idade e pela viuvez, 
mas ela decidiu ir ao grupo de Marivan. Que lindo! Isto que é  espírito verdadeiramente missionário. Se não dá para fazer 

daquele jeito, tenta fazer de outro jeito: vai e faz. Isso porque o batismo reclama, impele com fogo em nosso coração a 

querer ajudar outros a chegarem  à alegria do mesmo batismo. Parabenizamos Maria Bello pelo verdadeiro espírito 
missionário e parabenizamos Marivan pela Acolhida! 

Vila N. Conceição/SP- “Peço para  mandar  boletim para minha amiga D.Neide, ela me substitui e eu vou lá! Tenho 84 

anos, sou viúva. A maioria do grupo (10 pessoas)é viúva , mas a gente melhorou quando se abriu para Ajuda”- D.Odete 

*Morumbi / SP: “Agradeço os meses como voluntária  neste ano. Ajudei do meu jeito: mandei o jardineiro,  fiz cartaz de 
cenáculos, dei telefonemas, aderi ao envelope “Amigo OCM”  na bolsa.  Meu marido sempre ajudou OCM, do jeito dele. 

Vendo mais de perto a Obra decidi fazer um grupinho em casa. Vieram 4 amigas, rezamos o cenáculo e vamos 

continuar.- Lucila  - A gratidão de OCM  é imensa, Vida e Vida em abundância! O Pai Eterno recompensa! 
* Alto de Pinheiros/SP – Célia! Parabéns por apresentar o cenáculo lá no Condomínio, debaixo de chuva e tudo!  

*Apresentamos 4 novos servidores voluntários: Um jovem: Vitor. Senhora Jô, SrPaulo. E também Dionísio! Parabéns! 

* Dr. Fábio Lilla mandou-nos cobertores, mais uma vez: 1700! Estão distribuídos aos nossos irmãos mais pobres, 
combate à pobreza. Neste Ano de Misericórdia, esse gesto reveste-se de um valor especial: a Missão Universal continua 

sendo empresa imensa de Misericórdia material e espiritual, Papa Francisco. 

* Americanas/SP –Elza, OCM soube de seu cenáculo e procurou entrar em contato. Telefone para nós-30340901. Bem 

vinda! 
* Não esqueça: Sábado 29/10, 14h: em Aparecida  -9º Cenáculo Missionário Nacional - organizar uma van saindo às 

7h30? E encontrando nossa equipe em redor do altar mor?  

 
NOSSO JEITO                                                  CENÁCULO É TRABALHO 

Rezar o Cenáculo Missionário OCM são 3 
trabalhos para fazermos a Vontade de Deus. 

 O 1º trabalho, rezar o terço, é dirigido ao Pai para 

pedir: “Derrame, Senhor, o dom da fé aos pagãos / a 
todos os povos”. Em lugar do termo “pagão”, usam-se 

hoje outros modos de dizer para atualizar, respeitar, por 

exemplo: os que foram chamados à fé; os que ainda não 

conhecem Jesus; os filhos de Deus dispersos (João 11,52); 
os destinados à fé (Atos 13,48); os que ainda estão no 

mundo, mas não são do mundo (João 66 11-17).” Esse é o 

nosso “público alvo” da oração; a graça de Deus chega lá. 
Outro ponto: é importante esclarecer que não pedimos “a 

paz no mundo”; pedimos a fé em Cristo, o batismo, a 

santidade: tornar-se Corpo de Cristo. Então acontece outra 

coisa paralela. Muitas vezes rezamos por nós (familiares, 
amigos, todos cristãos batizados) e não rezamos pelos 

outros ( ou não conhecem  ou não querem Jesus- querem 

até matar). Ao rezar por estes últimos, nós crescemos na 
maturidade da fé: porque nosso coração se torna universal  

(Doc Aparecida, 376) e escapa da cilada de nos fecharmos 

em nós mesmos. Pedimos para os de longe e ganhamos 
também nós. 

 O 2º trabalho é dirigido a nós mesmos. Refiro-me 

às notícias do Boletim. São fatos acontecidos, são gestos 

concretos, não são ideias abstratas. E é de hoje! São 
testemunho, trabalho com frutos que servem como 

encorajamento, como exemplo. Já me perguntaram: “Mas 

isso é santidade? Isso eu posso fazer!” Pois é! Eu posso, 
você pode, nós podemos. Que bom! É serviço. É fazer a  

vontade de Deus: ir a todos os povos, anunciar a boa 
novidade: amor de Cristo. Ainda no Boletim: ler a 

notícia/virtude como se lê o evangelho chamamos de 

“rezar a notícia” porque penetra em nosso ser “aquele 
modo de viver”; nossa percepção acata a notícia/o 

testemunho como oração, virtude, força do Espírito. “Se o 

coração abrir, águas vivas do interior irão fluir”. É com o 

coração que se vê, não com o intelecto/inteligência. 
Resultado: cresce nossa Consciência Missionária: 

“Alguém tem que fazer algo, e esse alguém sou eu!” E 

passa a ser possível ter iniciativa criativa. 
 O 3º trabalho é dirigido a ajudar o missionário 

brasileiro lá fora. Missionário o qual recebe força e vigor 

também por causa de nossa oração; repassa essa Vida aos 

que estão a seu redor. Repassa também os recursos 
‘Presente de Natal’: dá-lhes comida (combate à fome); 

casa, ou “como fazer casa”...escola, capela (combate à 

pobreza), paga cirurgia, parto, internação, remédios (vida 
física), dá-lhes bíblia, catequese, eucaristia (Vida do 

Espírito). E no fim do ano esse missionário recebe de 

você, numa cartinha de Natal, calor e amor, justo na hora 
em que, ao meio das tribulações, sua humanidade 

sobrepujava a santidade. Então ele nos escreve: “Chegou 

na hora certa!” Ele queria dizer que estava pensando em 

voltar para o Brasil. Com a Sua cartinha resolveu retomar 
a Missão, ficar. Reanimado.É pouca coisa o que vocês, 

zelador/a e grupinho fazem? E tudo isso em 45 minutos 

uma vez por mês? É graça de Deus.Louvemos e 
agradeçamos ao Senhor  Nosso Pai.       

                                                                  Maria Beatriz 


