
 

 

                                                                                   CENÁCULO                                                  Agosto 2015 – Nº 214 

1. ORAÇÃO E CONVERSÃO 

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

  *Terço pelos 5 continentes...   

  *Intenção do mês: Para que, saindo de nós mesmos, 

saibamos fazer-nos próximos daqueles que se encontram 
nas periferias das relações humanas e sociais, nós Vos 

pedimos.. 

*A família Otaibi, muçulmana da 

Jordânia, distingue-se por promover boas 
relações com a comunidade cristã. O clã 

Otaibi dá um grande exemplo de entendimento e 

respeito com os cristãos. Deixaram um marco desse 
comportamento, ao construírem uma mesquita dedicada 

a Jesus Cristo, que eles consideram um profeta. Na 

mesquita há citações do Corão que foram postadas em 
louvor a Jesus Cristo e sua mãe, Maria. Na sua 

inauguração o imã da mesquita disse: “É importante 

podermos mostrar ao mundo que nossa comunidade, 

considera Jesus Cristo como um profeta, irmão do 
profeta Maomé; e mais, para nós, o islã é uma religião 

de tolerância e não de extremismo”. 

2.  SACRIFÍCIO 
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.        

(1Pd 4,13) 

   *Pe. Aziz, franciscano, escolheu servir na paróquia 

síria de Yacoubien  em mãos de grupos jihaditas. O 

grupo impôs na região a política islamita. Enquanto 

padres e líderes cristãos abandonaram a região, duas 
paróquias confiadas aos franciscanos permaneceram 

abertas e com o serviço pastoral. Pe. Aziz submeteu-se 

às restrições da nova ordem, e pôde continuar 

trabalhando na comunidade. Mesmo assim, há poucos 
dias, ele foi raptado pelos jihaditas causando apreensão à 

comunidade e aos Franciscanos da Terra Santa. A 

esperança de vida do frei surgiu quando dois milicianos 
foram à paróquia buscar os remédios usados pelo frei, 

que alem da diabete, tem outros problemas de saúde.  

        *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) 
* O britânico  George Weidenfeld, 95, afirmou 

ter uma dívida a saldar com os cristãos.  Em 

suas palavras: “Sou grato aos Quakers e 
outros cristãos que salvaram a minha vida, quando me 

ajudaram a alcançar o Reino Unido em 1938; a minha 

vida, e a de outras tantas crianças judias. Agora eu 

estou financiando uma missão de resgate de até 2.000 

pessoas no Iraque e na Síria, para que elas saiam do 
poder do EI. São cristãos sob a ameaça da milícia 

islâmica que os persegue, prende e até crucifica. Nós 

judeus devemos ser gratos e fazer algo pelos cristãos em 
perigo.” Em 10 de julho, na primeira fase de resgate, o 

Fundo de Weidenfeld apoiou o aluguel de um avião e 

conseguiu levar 150 pessoas da Síria para a Polônia. 

Deu-lhes roupa, alimento, hospedagem e transporte. Os 
refugiados terão de 12 a 18 meses de ajuda no país de 

destino.  

   *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) 
  * Pe José  Stella, através dos missionários aqui em 

Moçambique, tomei conhecimento da iniciativa da Obra 

dos Cenáculos Missionários, em oferecer um presente 

de Natal aos missionários brasileiros que estão nos 
vários países do mundo. Fiquei feliz não só pelo 

presente em si, mas, sobretudo, pelo interesse, zelo e 

acompanhamento nessa comunhão missionária. Coloco 
para vossa apreciação os nossos dados; somos do 

Maranhão e Piauí: Ir M. Inês, Ir.Suzana Cláudia e eu. 

Trabalhamos nas pastorais e no acompanhamento de 

grupos. Sentimos a necessidade do contato com nossa 
Igreja do Brasil. Estar em comunicação com a OCM já 

nos diz muito. Agradeço pela atenção. - Ir. Ana Beatriz  

    *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) 

  *No último dia 10 a Santa Sé doou  20 mil dólares ao 

Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas. ‘Foi 

mais um gesto da contínua solidariedade àqueles 
afetados pela recente epidemia’ de ebola na África. Em 

março, por  meio do Pontifício Conselho de Justiça e 

Paz, o Papa Francisco tinha feito uma outra doação, de 
500 mil euros, para o mesmo fim. A nova doação 

demonstra o apreço da Santa Sé pelos notáveis esforços 

de toda a Comunidade Internacional para impedir  

o avanço do ebola. É um apoio concreto às estratégias 
nacionais e locais de combate ao vírus. Foi também 

lembrada a atuação das comunidades católicas dos 

Países afetados. Elas estiveram presentes na luta contra a 
epidemia e no apoio às famílias das vítimas.  
        *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 

* Haverá o 35º Encontro Estadual do COMIRE Sul 1 aqui em São Paulo, Ipiranga, 28, 29, 30 de agosto. OCM  estará 

lá com Cenáculo Missionário e com dois testemunhos ‘ao vivo’ de adultos que receberam o batismo na Páscoa deste ano.  
*Da Sede – Alto da Lapa : Amigo(a)  Zelador(a), este mês começaremos a telefonar a Cenáculos. É  um contato 

informal. Se você puder, tome iniciativa também, ligando para (11)3034 0901. 

*Alto de Pinheiros / Capital : Saibam de outra iniciativa: Célia está preparando o “MMM” –Multi Marcas Missão para  
setembro; aguardem um email dela sobre esse “bazar de 3 dias”. 

*  Araçatuba SP - “Pe José: tenho um amigo e quando falei da OCM durante um  almoço, ele me  disse que tem um 

grupo de uns 20 amigos que  se reúnem e querem ajudar de alguma maneira. Mas ele precisa de informações da OCM, 
algumas palavras. Pouca coisa”. – Carmem –Até um almoço serve! Obrigado pelo amor missionário! Enviarei palavras. 

*Rio de Janeiro  RJ– “Prezado pe  Jose, Paz e Bem. Informo que realizamos nosso último Cenáculo,  com muita alegria 

e ardor  missionário, como também, com uma sensação de vitória, pois estamos conseguindo rezar o terço acompanhado 

do gesto concreto de ajuda   todos os meses ”- Maria de Fátima. Permita que entremos nós nessa alegria, e todos os 
cenáculos também. 

 *São Paulo, SP – “Pe José, este ano fui fazer de novo visita missionária  à catequese da minha paróquia e fiz Cenáculo 

Missionário,  pequenino, com fotos missionárias para as crianças; enviei à OCM o que as crianças recolheram, como 
todos os anos, para enviar para alguma missão. O Senhor recebeu,  tudo certinho?”– Renata.   Recebemos, sim, Renata! 

E já foi enviado; rezemos que dê frutos espirituais cá e lá. 

*Jardim Europa -Capital: “Beatriz, eu sou a Anita e comecei a fazer cenáculo no ano passado. Aconteceu  que uma 
amiga minha, Meg,  veio fazer cenáculo aqui em casa e ela me pediu para fazer na casa dela. Eu fui lá e fizemos juntas. 

Gostei. Agora quero abrir mais cenáculos com outras amigas e inclusive com alunas minhas lá no bairro onde eu dava 

aula de música.  Como devo fazer?” – Anita –  Que bom! Cada caso é um caso; mas Você já fez tantos cenáculos aqui 

conosco, no primeiro domingo do mês; é só continuar  com o Espírito Santo. Mantenha-nos informados dando-nos nome, 
endereço, telefone, email dos novos coordenadores “zeladores”. Desde já o agradecimento do Senhor Jesus e dos nossos 

missionários. 

*Jardim Paulistano SP - Meg, seu cenáculo é benvindo, ele é um dos mais novinhos da família OCM. Seja abençoado. 
É bom então dar a Anita seus dados. 

 

 

 

NOSSO JEITO                                         

 

 ‘Espaço na Igreja’ para OCM 
Todo dia, muitas vezes por dia, o pe. José fica pedindo a 

Deus que a Igreja abra espaço para OCM; isto é, que o 

trabalho de OCM seja mais aceito nas Dioceses e nas 
Paróquias. Embora um Bispo fosse Presidente quando 

nasceu a Obra, de fato ela nasceu fora da ‘pastoral’ da 

Igreja. Nasceu e cresceu como iniciativa isolada. Se 

continuar nesta situação, OCM não terá futuro. Pelo 
contrário, se for acolhida na pastoral missionária da Igreja, 

terá vida longa. 

Quase vinte anos se passaram; e hoje nós enxergamos a 
mão de Deus sobre OCM; e os cenáculos podem se alegrar 

com o espaço que esta Obra está ganhando no meio da 

pastoral. O caminho que OCM escolheu para ocupar seu 

espaço na Igreja, é o do Comire Sul 1: ajudar o Comire, o 
Comire ajudará OCM. 

 Reparemos no caminho deste ‘espaço’ junto ao Comire 

(Conselho Missionário Regional do Estado de S. Paulo)  
Nos ‘anos 90’ os cenáculos aconteciam só entre alguns 

amigos, em algumas famílias. Em 2009, o Comire abriu 

espaço no Encontro Missionário Estadual, em Araras: 
foram permitidas 10 ‘Ave Maria’ como oração ad gentes, 

numa noite, depois do jantar. Em 2013, no Encontro de 

Catanduva, o Comire incluiu um pequeno cenáculo na 

pauta com ‘orações e recursos’. Em 2014, na Diocese de 
Campinas, o cenáculo foi bem preparado, incluindo até o 

testemunho de adulto recém-batizado. Este ano, 2015, no 

mesmo Encontro Estadual, OCM foi convidada a preparar 
o cenáculo, que foi incluído na pauta do Encontro, e a 

procurar duas pessoas recém-batizadas para darem seu 

testemunho de conversão. A Coordenadora do Comire 

comenta: ‘OCM faz parte da programação do Comire. 

Abro espaço em Encontro Estadual sempre que posso 

para OCM, cuja participação tornou-se fundamental’. 
Junto às Dioceses continuamos com os avisos nas Missas 

e a implantação de cenáculos como de costume nas 

famílias. Mas, em duas Dioceses, já os Bispos querem que 

este trabalho seja feito com os Comidis e Comipas, isto é 
com os responsáveis das missões. Assim já se abre de 

verdade o espaço da Igreja para OCM; e agradecemos ao 

Senhor Jesus. 
Se olharmos para fora do Estado de S. Paulo, podemos 

confirmar esta abertura da Igreja. De fato, o 2º Encontro 

Missionário Nacional de Seminaristas em Belo Horizonte, 

acolheu o grupo paulista que se tinha preparado também 
com a ajuda de OCM. E, por fim, o pedido do Comina 

(Conselho Missionário Nacional, da CNBB)  de realizar o 

2º Encontro Nacional de Leigos Missão  Além-Fronteiras 
(40 jovens) na sede OCM. Importante gesto de apreciação 

da Igreja para com OCM. Sirva só pensar que em S. Paulo 

não faltava Instituto Missionário capaz de acolher melhor 
que OCM; mas o Comina queria OCM. É muita honra. 

Com certeza, a criação do Centro Missionário contribui 

nesta abertura de espaços na Igreja do Brasil. Com certeza 

também OCM se apresenta com carisma e garra 
interessantes para a Igreja. É que OCM vê a Jerusalém 

celeste ser construída pelos povos do mundo inteiro (papa 

Leão Magno, sec.5º).                                     Maria 

Beatriz                                                                                               
                                                          mariabeatrizfairbanks@gmail.com 

 


