
 

1. ORAÇÃO E CONVERSÃO
Pede-me e te darei como herança as nações.  (Sl 2) 

*Terço pelos 5 continentes...
* Intenção do mês: Para que a Jornada Missionária

Mundial desperte em todos os fieis a paixão e o zelo de 
levar o evangelho ao mundo inteiro nós Vos pedimos... 

*O jovem budista Wasanta vivia de maneira mundana; mas
sentia dentro de si que algo lhe faltava. Foi morar em 
Colombo, a capital do Sri-Lanka, e trabalhou por conta 
própria para tentar uma nova vida. Ele conta como foi sua 
conversão: “Nos contatos comerciais conheci um senhor 
que me convidou para trabalhar com ele. Tempos depois, 
apresentou-me sua filha Shirani. Foi uma experiência 
diferente, pois logo começamos a namorar, e criei um 
compromisso de acompanhá-la à Igreja. Ficamos noivos e 
fizemos um casamento misto, católico e budista. Comecei a 
frequentar a Igreja Católica e a participar mais; aí percebi 
que esta religião era diferente. Um dia, conversando com o 
Pe. Lintos,  fui chamado de ‘filho’: fiquei feliz e confiei nele. 
Com ele aprendi quem é Jesus, quem somos nós, porque O 
seguimos, e quão maravilhosa é uma vida cristã. Na Páscoa 
de 2007 fui batizado”. 

2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo (1 Pd, 4) 

*Annalena Tonelli, italiana voluntária em  terra
islâmica, viveu 34 anos entre os povos 
paupérrimos do Quênia e da Somália,  reconhecida 
apenas pelo Bispo de Djibuti, que no Natal e na 
Páscoa ia rezar missa com ela. Sempre conservava 

a Eucaristia em casa até a nova visita. Com a ajuda de 
amigos, criou hospital e escolas para alfabetização, para 
surdos-mudos, para cegos, e para deficientes físicos. 
Construiu casinhas para tuberculosos, para os quais  
inventou nova terapia. Várias vezes foi roubada, sofreu 
violências e foi levada ao Tribunal. “Eu tinha como ideal a 
vitória do Amor, que é Verdade, Bondade, Perdão, e rios de 
Compaixão”. Em outubro de 2003 foi assassinada por dois 
homens no corredor do hospital. Foi chamada de ‘mártir da 
caridade’; e o Presidente da Itália lhe outorgou a medalha 
de ouro ao mérito.  
*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) 
* Há 50 anos que a Colômbia vive, entre Governo e rebeldes
das FARCs, um conflito, que gerou, e ainda gera, inúmeras 
prisões e mortes. Os familiares das vítimas criaram a 

‘Associação das Vítimas’ a qual se reúne em busca da Paz e 
também da libertação de prisioneiros. Unindo-se aos 
esforços da Associação, este ano, a Conferência Episcopal 
Colombiana sediou a reunião.  Do relatório final ficou a 
proposta de uma ‘definição clara e efetiva do papel da 
Associação no processo de conseguir a Paz’. A irmã de 
Jaime Garzón, assassinado em 1999, muito otimista disse: 
“O envolvimento da Conferência Episcopal oferece um 
forte sinal de seriedade, e uma garantia para o processo de 
paz”.   
*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). 

*Carta da Ir. Lazara: “Queridos, vos escrevo
da Índia onde me encontro por seis meses 
ajudando a nossa missão aqui em Kerala. A 
Missão atua na pastoral paroquial e 
especialmente na visita às famílias 

necessitadas, não tanto material, quanto moral e espiritual. 
Aqui tem também um grupo de leigos que nos ajudam nesta 
missão. Nós Irmãs trabalhamos também na catequese das 
crianças e dos jovens; e ajudamos como ministras da 
Eucaristia. Através destas linhas quero vos agradecer de 
coração pela ajuda que me foi enviada através da Ir. 
Mariza. Peço que Deus vos recompense sempre. Um 
grande abraço e muita paz e alegria!”. 

*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) 

* Os Seleka, grupo de guerrilheiros, foram responsáveis
por graves danos e ataques a igrejas cristãs e católicas, após 
o golpe militar na República Centro Africana. Agora muitos
deles estão presos em campos de concentração, com suas 
famílias. Um desses campos é o Beal. Para lá em 24 de 
novembro se dirigiu o Bispo de Bamgui com uma delegação 
de homens e mulheres cristãos e várias associações de 
voluntários católicos, levando ajuda humanitária coletada 
pela Cáritas. Integrava a delegação uma equipe médica 
composta de 5 freiras e uma leiga. “Para mim, disse o 
Bispo, lá onde se encontram homens, mulheres e crianças, 
eles são filhos de Deus e eu tenho a obrigação de ir ao seu 
encontro”. 

*Oferta, se possível cantada.
Recebei, ó Deus, as ofertas de vossos servos, pelas quais 
concedeis a salvação mesmo àqueles que não vos 
conhecem. Amém. 
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                                                           NOTÍCIAS  DA  OBRA                                                  dezembro  2014 
Dezembro nos traz o ‘fim do ano’. Para nós significa ‘presentes de Natal’ aos nossos missionários, que neste ano foram 
97. Quero agradecer a todos e cada um que se lembrou desses nossos missionários; a todos e cada um que escolheu OCM 
para cooperar com a missão universal. Acusamos uma pequena flexão nas coletas; mas continuam sempre significativas.  
O Senhor Jesus recompense a todos os doadores. 
Nesta semana voltaram da Prelazia de Tefé-AM  duas pessoas que OCM tinha mandado para lá explorar o terreno da 
missão ao vivo. Não foram trabalhar em nome da Igreja. Foram conhecer a missão ao vivo. Ficaram lá só 15 dias; mas 
voltaram com o coração tocado: a Helena, de Guarulhos, voltará para lá como missionária; o Belchior, da Catolicanet,fez 
questão de coletar os pedidos daqueles missionários e trazê-los à Ajuda à Igreja que Sofre, a qual já os deferiu. Foi uma 
viagem útil para nós, para os dois, e para aquelas missões: todos saíram ganhando. Viva Deus! . 
Até o fim de janeiro 2015 está previsto e aprovado outro envio: duas mulheres, Renata e Rosani, para a missão em 
Moçambique-África, com o mesmo objetivo: conhecer a missão ao vivo e entender como poderia  um leigo como nós 
ajudar nessas missões.  Ora, tudo tem um custo; e OCM não pode pretender enviar missionários para trabalho  por muito 
tempo: não tem estrutura suficiente e não tem competência; é competência da CNBB. Só fizemos isso para nos animar 
mais a nós e ao povo católico na missão ad gentes. 
*’Boa noite! somos da paróquia São Paulo Apóstolo da cidade de Ivinhema-MS: estamos mandando estas fotos da 
comunidade Sagrado Coração de Maria (obs:  as fotos não estão sendo impressas aqui). Foi feito um bingo em prol dos 
cenáculos missionários. Primeiro rezamos o terço pra fazer o bingo. Foi uma tarde maravilhosa, muito abençoada por 
Deus. Sempre que podemos realizamos essas tardes para ajudar mais um pouquinho. Sabemos que é pouco; mas é com  
muito amor e carinho que fazemos, porque são tantas as pessoas que precisam não só de ajuda financeira, mas ainda de 
oração.Fiquem todos com Deus!’-  Parabéns a todos Vocês da comunidade Sagrado Coração de Maria! Feliz Ano Novo! 
*De Jundiaí- ‘Meu nome é Meire, e meu pai é Sergio. Juntamente  com mais 8 pessoas que participam do terço, somos 
muito agradecidos e abençoados por esta missão que o Sr. confiou a nós. Agradeço a Deus pelas bênçãos que foram 
derramadas pela intercessão de Nossa Senhora Virgem Maria. Sabe, pe. José: como o senhor mesmo nos orientou, para 
que nós não pedíssemos nada para nós, e assim seriamos agraciados: realmente as pessoas têm confirmado essas graças 
durante o terço. A nossa arrecadação durante estes 6 meses foi simples e singela, mas dada de coração: foram 
arrecadados R$ 321,00  que foram depositados no banco Itaú. Somos extremamente agradecidos por fazer parte dessa 
evangelização junto com Maria. Desejamos a todos dos Cenáculos um santo e feliz Natal. Que o novo ano traga a todos 
prosperidade e saúde para que possamos crescer na caridade e no amor de Deus. – Meire e Sergio – Parabéns! 
* Janeiro 2015: ficará fechado o expediente. Retomaremos em fevereiro 2015. Até lá, com Jesus, Maria e José! 
 
Nosso Jeito – Dezembro 2014                                       OCM  agora. 
 
Comecemos pela notícia mais recente: a Assembleia de 22 
de novembro elegeu novas pessoas: Presidente o diácono e 
pai de família Angelo; Secretária executiva a professora 
aposentada e mãe de família Beatriz; Conselheiros: Kleber 
noivo e empresário, Dionísio engenheiro da Sede, a 
Carmem de Araçatuba, e pe. José Stella já conhecido. O 
perfil aparente agora é o de uma OCM mais ‘leiga’. 
Também é interessante a presença de alguns jovens. E a 
consciência  que os novos eleitos têm de que OCM é ‘obra, 
trabalho’ e serão cobrados. Na hora, a  nova Secretária 
rezou: ‘Vós sois meu Deus no qual confio inteiramente’ (Sl 
90, LHoras/ Completa). A outra sensação  que pairava na 
Assembleia, foi de uma OCM voltada a ser ong, que não 
envolve a Igreja em  eventuais problemas próprios; que 
está a serviço da missão universal, mas não é ‘movimento 
eclesial’; que só procura ajudar a cumprir o que a própria 
CNBB determinou  (DGAE 2008/174): grupos de orações 
e recursos para a missão além fronteiras. OCM parece 
adequada à promoção de leigos que querem ajudar, com 
certa autonomia, os não cristãos a chegarem à mesa 
Eucarística.  
Por fim, a novidade, que mais nos empenha daqui para 
frente,  foi a decisão de começar  a  trabalhar  junto às 
Dioceses e Paróquias, para que estas  façam algo de 
concreto para a missão ad gentes. Comidis e  Comipas são 
os órgãos missionários das Dioceses e das paróquias: 
ajudaremos esses organismos a abrirem  um espaço para a 
cooperação ad gentes; que não se esgotem na missão  
 
 

interna. Não compete a nós ensinar o Padre Nosso ao 
Vigário?  mas, compete a todos ajudar a Igreja a servir a 
Deus e aos irmãos do mundo inteiro. ‘Fazer algo concreto’ 
não quer dizer fazer o cenáculo  que costumamos fazer nós 
da OCM; mas será algo combinado nas Dioceses e nas 
paróquias. Esse objetivo vai demandar de nós muitos 
diálogos, muitas viagens, poucos  resultados imediatos, e 
muitas adaptações de nossa parte.Podemos começar 
perguntando à paróquia: ‘O que está fazendo para a missão 
ad gentes? Posso ajudar?’ Não devemos abandonar nosso 
cenáculo; pelo contrário:  tentaremos ajudar a paróquia a 
fazer algo parecido, o tal de ‘orações e recursos’ de que 
fala a CNBB.. Agradeço e estimulo todos a tomarem 
iniciativas neste sentido, junto às paróquias. 
Está mudando agora OCM? Sim e não. Sim, porque 
direcionamos nossos esforços ao diálogo com as paróquias. 
Não, porque este trabalho estava no coração de pe. José 
desde o começo da Obra dos Cenáculos Missionários; e 
também do papa São João Paulo 2º. Faltava-nos 
oportunidade; não nos era concedido espaço na pastoral. 
Hoje temos mais ibope, somos mais conhecidos; e alguns 
bispos e párocos estão mais disponíveis à nossa ajuda. 
OCM começa a ser o que queria ser desde o começo. 
Nestes dias estão surgindo iniciativas missionárias, quase 
pipocando, em várias partes do Brasil e do mundo. Não 
queremos ficar por fora deste momento do Espírito Santo. 
Chegamos ao fim de 2014 em boa forma, graças a Deus.  
pe. José Stella 
 




