
 

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

* Terço pelos 5 continentes...
* Intenção do mês: Para que Maria, estrela da

evangelização, guie a missão da Igreja no anúncio de Cristo 
a todos os Povos, nós Vos pedimos ...  

*Aos 19 anos a jovem Oli, criada como
Testemunha de Jeová, onde ouviu muitas 
calúnias sobre a Igreja católica, resolveu 
abandonar essa religião por não suportar 
atitudes dos responsáveis e de seus 
familiares; e foi viver sozinha. Passado certo 

tempo, conheceu um rapaz católico, com o qual acabou se 
casando. Na vida a dois ela procurava Deus e pedia que a 
orientasse para a verdadeira religião. Para agradar o marido, 
um dia aceitou fazer o retiro de casais. E Oli conta: “Foi 
como ver a Luz! Eu conheci Jesus e Maria face a face. O 
Senhor curou minha cegueira: conheci o verdadeiro Deus e 
pude ver que a Igreja católica é a Igreja que Cristo fundou; e 
me dei conta que Deus respondeu à minha oração. Recebi os 
sacramentos e não vivo mais sem a Eucaristia. Minha mãe se 
afastou de mim. Porém, tenho uma nova mãe que nunca me 
deixa: é Maria, a mãe de Jesus, que Ele nos deixou na 
Cruz”. 

2. SACRIFÍCIO
Alegrai-vos por participar dos sofrimentos de Cristo.        
(1 Pd 4, 13) 

* Padre Pedro Rapim, pároco em Camboja, ao retornar para
casa numa noite de fevereiro, foi mortalmente ferido com a 
explosão de uma bomba colocada contra a parede de sua 
casa. Isso ocorreu durante o período sangrento que assolou o 
país de 1971 a ‘75. Conforme relatos de moradores próximos 
à sua casa, Padre Rapim entregou sua alma ao Senhor 
algumas horas após ter dito: “Não se vinguem de quem me 
matou; eu os perdoo e peço ao Senhor que os perdoe 
também”. 

*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) 
* Rishikesh, capital mundial da ioga, é uma cidade aos pés
do Himalaya, meta de muitos peregrinos que buscam 
espiritualidade com total respeito de uns pelos outros. A 
presença cristã nela vem desde o pe. Monchannin que era 
bem aceito pelos hindus.: aconteciam encontros, diálogos e 
até mesmo solidariedade. Todavia, em 1980, aos ser 
construída a residência dos padres e uma capela, as 

dificuldades surgiram: houve muita oposição; porque essa 
presença era percebida como invasiva e não respeitosa das 
tradições do hinduísmo. Depois de muitos encontros e 
discussões foi possível a criação de uma paróquia, 
somente como serviço às famílias católicas do lugar ou 
visitantes católicos em trânsito. A paróquia hoje integra a 
comunidade, e conta com uns 50 fieis principalmente de 
famílias vindas de outras regiões da Índia e alguns novos 
convertidos. 

*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 de Ir. Vera Maria, de Angola/África: “Recebi o
donativo que o senhor me enviou. Não tenho palavras 
para responder a esse carinho;  só posso devolver através 
de orações e de minha fidelidade à Missão. Neste tempo 
de seca estamos muito envolvidas numa grande 
campanha por comida e água para as três províncias 
mais afetadas. É preciso que eu, operária do Senhor, 
esteja em condições de cumprir devidamente as tarefas. E 
é exatamente com o donativo que se pode cuidar da 
saúde, pois com o tempo as energias vão diminuindo. Pe. 
Stella estou muito feliz por fazer parte da Obra dos 
Cenáculos com orações e pedidos de bênçãos de Deus 
para os voluntários”.   *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) 

*Em 1949 foi criada, como provisória, a Pontifícia
Missão para a Palestina, com recursos de 
colaboradores em todo o mundo. A finalidade 
era oferecer ajudas diversas e programas para 
emprego aos refugiados palestinos em todo o 
Oriente Médio. Embora provisória,  a agencia 
continua atuando até hoje. Agora está ajudando 

jovens palestinos: 536 jovens estudantes, na maioria 
moças, que tiveram a oportunidade de estagiar. No projeto 
foram investidos 700 mil dólares. Ao término do estágio 
36% desses jovens encontraram emprego estável. O 
projeto alcançou: Cisjordânia, Faixa de Gaza e Jerusalém 
Oriental. 

*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 
Encorajamos a escreverem uma cartinha: Vocês não têm ideia de quanto bem fazem quando fazem o bem.  
*De Barueri:- ‘Peço as graças sobre minha família. Meu marido me pediu para que eu não vá mais à Igreja. Eu não posso 
concordar: faço parte da Irmandade do Santíssimo, do Apostolado da Oração. Estou aguardando cirurgia e tenho 68 
anos: estou com certo medo, mas espero que corra bem. Pe. José, a Ana fala muito do Sr., por isso eu agradeço  ao Sr. por 
suas orações.  Maria B. Lyra - Gratos, Da. Maria, pela singela cartinha! Está com data de  6 de julho de 2013, mas chegou 
a nós nesta semana, mesmo sem estarmos na África. Talvez o marido procure evitar esforços à Sra.com essa idade, doente.. 
Quem é Ana que fala de p José?‘Paulo não é ninguém; José não é ninguém; é Deus que dá vida’ (1Cor.3,6). As orações, sim. 
*De Votorantim, 10 de abril de 2014:’ Estamos parando com o grupo por motivo de doença: a maior parte está doente, 
não mais pode participar. Vamos parar por um tempo. Agradecemos a Vocês por tudo que passamos por este tempo de 
oração.  Eu, coordenadora do grupo, agradeço ao padre por todo este tempo; mas agora não é possível continuar, por 
falta de pessoas que querem assumir. -Olga – Nós também agradecemos à Sra. em nome da Igreja e da missão universal; 
mas é pena que outros não entrem para assumir: faltam convicções. Remetemo-nos ao Senhor. 
*S. Paulo, 05 de março de 2014- Querido pe. José, eu lembro ter aceitado com alegria dirigir o cenáculo após a Sua vinda 
à minha casa. Naquele momento todas as Senhoras, que estavam presentes, se comprometeram; porém não foi isso que 
aconteceu: ninguém ficou, ninguém continuou. Fracassei. Peço-lhe perdão por ter assumido um grupo que não deu certo, 
e por não ter chamado mais ninguém para continuar esta Obra tão bonita. Amanhã pretendo rezá-lo sozinho. A minha 
vida econômica e social foi para trás: não prosperou como qualquer Filho ou Filha de Deus merece. Desculpe o desabafo. 
Um abraço. - Riccardo. – Agradecemos o desabafo: está ajudando a outros também. ‘Ninguém ficou, ninguém continuou’ 
Esta amargura eu provo muitas vezes. Mas, a palavra ‘fracassei’ está incorreta. Jesus na cruz fracassou? Depois de pe. José 
alguém irá continuar os cenáculos na Igreja do Brasil? Então pe. José fracassou? E quem pôs obstáculos aos grupos 
missionários de orações e recursos, de maneira que estes não vingaram, esse tal se realizou?  Com certeza, o Senhor Jesus 
tem um projeto divino sobre o Sr. Riccardo. De minha parte agradeço, e prometo oração. 
*’S. Paulo, 27 de janeiro de 2014: Prezados irmãos em Cristo, seguem anexos os comprovantes de depósitos do nosso 
grupo do Butantã, R. Augusto Perroni, no período de julho 2013 a janeiro 2014, perfazendo o total de R$ 1.057,00. 
Saudações missionárias.- Parabéns! A Obra da Igreja é assim: quem pode, dá; quem não pode, reza, sofre, oferece; assim a 
missão acontece. O Senhor Jesus recompense Vocês. 
NOSSO  JEITO–                                                   Alegria da Páscoa 
Estamos escrevendo estas linhas durante a Semana Santa, na 
qual as agências de notícias costumam trazer números e 
histórias de catecúmenos que receberão o batismo na Vigília 
da Páscoa  pelo mundo afora. 
‘Me da mucho gusto oír histórias de personas que se 
incórporan a nuestra fe’,  disse Lidia Tovar na conversão de 
Oli no México: ‘mucho gusto, muita alegria!’ Nossos olhos se 
enchem de emoção ao ver, como numa longa-metragem, 
tantos novos irmãos vindos de tantas partes do mundo. 
-São 174 os catecúmenos que se preparam ao batismo no 
Camboja; a maioria são jovens, e o catecumenato dura 3 
anos. Dois jovens cresceram sozinhos na fé: reuniam-se para 
ler a Palavra de Deus, embora não houvesse padre que os 
fosse visitar; decidiram ajudar-se e rezar juntos, como se já 
fossem cristãos; em seguida foram em busca de um 
missionário. ‘ A caminhada deles rumo ao batismo é uma 
grande alegria para todos nós’, comenta o bispo. A Igreja do 
Vietnam acolhe 650 que serão batizados na noite de Páscoa. 
O serviço aos pobres e aos doentes, exercido por sacerdotes, 
religiosos e fiéis, fascina o povo que continua se convertendo 
ao catolicismo, apesar das perseguições do regime comunista. 
Na Tailândia serão batizados 250,  cada um com suas razões: 
‘No catolicismo aprendi a amar; encontrei  um tesouro que  o 
dinheiro não consegue comprar’. ‘Eu passava o domingo 
deitado, sem fazer nada; hoje espero com ânsia por encontrar 
meus amigos e os catequistas: estou muito feliz’. ‘Assisti à 
representação da paixão de Jesus; e isso mudou minha vida’. 
 - Na França 5.005 catecúmenos receberão o batismo a 
Páscoa, 700 deles em Paris. ‘O quê estou fazendo da vida? só 

esperando o fim? Caí na real e percebi que eu não tinha 
mesmo futuro. Aquele que é o meu futuro, eu o descobri na 
Diocese de Paris’.  
- Na África se conhece menos, porque se publica pouco sobre 
batizade adultos. Pe. Tenias conta sua jornada no Benin: ‘A 
uma senhora de idade, que eu encontrava regularmente 
sentada à porta da casa curtindo o sol algumas vezes e outras 
curtindo a sombra, eu sorria; do sorriso passamos à 
saudação; da saudação passamos ao diálogo com toda a 
família. A senhora tinha um nome cristão, Isabel, embora não 
fosse batizada; aliás, era muçulmana e de família 
muçulmana. Um dia me pediu o batismo: não queria morrer 
sem o batismo. Levei a sério o pedido; e,vendo que a família 
não se opunha, resolvi batizá-la. O exemplo foi contagioso: 
mais 2 senhoras idosas, um homem que já tinha superado100 
anos e um surdo-mudo se apresentaram pedindo o batismo’. 
-Também no Brasil há batizados de adultos. Nas nossas 
andanças, várias paróquias colocaram à disposição 
catecúmenos e recém-batizados, para entrevistas: é a graça de 
Deus que enche de alegria nossas comunidades.  
O Papa Francisco não deixa por menos: ‘A alegria do 
Evangelho enche o coração daqueles que encontram Jesus’ 
(EG 1) E o salmo embeleza nossa alegria: ‘Que alegria 
quando ouvi que me disseram: Vamos à casa do Senhor!’ à 
Igreja do Senhor! Terminemos com o profeta: ‘Jerusalém, 
lança um olhar em volta e observa: teus filhos vêm de longe; 
teu coração vai palpitar’ (Is.60,4s). Irmãos todos dos  
cenáculos, a razão de OCM existir é esta alegria da fé e do 
batismo,a alegria da páscoa: a alegria do Senhor é nossa força.

                       Pe José Stella   
 


