Os grupos voltaram para casa com os novos livros, de que ﬁzemos em
oração o primeiro tema, o de Janeiro: "Maria Mãe de Deus". O momento
da leitura missionária foi subs/tuído com vantagem com a projeção de
um breve vídeo sobre S.Daniel Comboni, o Apóstolo da Nigrizia.
Cantamos, meditamos, rezamos, contemplamos e depois de um
cházinho em comum todos regressaram às suas casas, com o desejo de
viver mais um ano de caminhada com Jesus, Maria, e Comboni nos COM.
P. Abílio Simães
L
Devido à formação que o P. Claudino está a realizar em Roma, este ano o
encontro de Janeiro não se realizou nesta zona. Contudo todos os COM
/veram acesso aos livros.
Agradecemos a todos os elementos que prepararam estes encontros,
bem como a todos os elementos que par/ciparam!
Caso algum COM não disponha ainda dos livros deste ano, por favor, entre em contacto com a casa missionária mais próxima.
O

COM

Recebemos entretanto outras ofertas de mais Cenáculos para os projectos:
Cenáculo de Pedorido (Castelo De Paiva) – 65 euros
Cenáculo da Capela De São José (S.Cosme-Gondomar) – 92 euros

Para obter mais informações dirija-se à coordenadora nacional ou às secretarias das
casas dos Missionários Combonianos mais próximas: Famalicão: 252322436/ P. Alberto
Vieira 917 781438 ; Maia:- 229448317/ P. Dário 966209177 e Ir. Valen:m 967838001; Viseu 232422834/ P. José Francisco: 915104136; Santarém:

- 243 351 331 / P. Victor; Camarate: -

216 075 214 / P. Boaventura 918786459; 965832113; Lisboa - 213 955 286 / P. Claudino:
913444107; Calvão: - 234783391 / P. Abílio: 96426519; e Coordenadora Nacional: Liliane Mendonça: 964422823; liliane.mendonca@gmail.com.
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CENACULOS
DE ORAÇÃO MISSIONÁRIA
NOSSA SENHORA DA APRESENTAÇÃO
A Bíblia não oferece pistas sobre a infância de Nossa
Senhora. Mas a literatura cristã, especialmente os livros “apócrifos”, aqueles não considerados como divinamente inspirados, apresentam, com muitos detalhes, a “apresentação de Nossa Senhora no templo”.
A pequena Maria, conforme estes livros, foi levada
pelos pais, Joaquim e Ana, para ser educada no templo de Jerusalém, com apenas três anos de idade. Os
aposentos de Maria eram diferenciados das outras
meninas, e todos os dias recebia a visita de um anjo. Permaneceu no
templo até os 15 anos, quando saiu para conhecer e casar com José.
Durante a sua estadia no templo, Joaquim e Ana faleceram. Todas estas
no.cias, /radas dos livros apócrifos, jus/ﬁcam a formação religiosa e o
profundo conhecimento que Maria /nha dos livros sagrados, da Bíblia.
Quem cuidou da pequena Maria, ao longo dos anos que passou no templo, conseguiu transmi/r o valor e o signiﬁcado da Palavra de Deus, sobretudo da preferência que Deus tem para com os mais simples e humildes, para realizar os seus projetos.
Invoquemos Nossa Senhora da Apresentação, para que aprendamos a
ter o maior respeito pela Casa de Deus, na qual recebemos os Sacramentos e nos encontramos para dialogar com Jesus na Eucaris/a. É na
Igreja que ouvimos, diariamente, a explicação da Palavra divina con/da
na Sagrada Escritura, e aprendemos o valor da nossa humilde resposta
ao projeto de Deus, imitando a Maria, que pronunciou seu “sim” e se
tornou a Mãe do nosso Salvador.
Por Pe. Guido Mo nelli
Publicado na Revista Brasil Cristão, da Associação do Senhor Jesus, novembro 2015.
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Estamos no dia da Epifania do Senhor, domingo, 8 de janeiro, reuniramse nos Missionário Combonianos da Maia 60 membros dos Cenáculos de
Oração Missionária vindos de vários locais, para con/nuar a aprofundar
a sua fé e a fazer caminho como os magos ﬁzeram para ir ao encontro do
Rei que acabara de nascer.
O acolhimento foi feito pela Liliane e apresentou o livro para o ano de
2017 com o Titulo “Missionários de Jesus com Maria” realçando alguns
aspetos da escolha do nome e dos temas de cada mês . Acompanhado
de um Documentário “Fá/ma e o mundo em Africa” que nos levou a interiorizar a importância deste ano de 2017 ser inteiramente dedicado a
Maria, na pessoa de “Nª Sª de Fá/ma” vivendo assim - O Centenário das
Aparições de Fá/ma.
De seguida, realizou-se o primeiro tema do livro com o .tulo “ Maria,
Mãe de Deus ” com algumas pistas para os animadores do grupo, realçando cada momento do cenáculo e sua importância. Sublinhou-se que
o momento da Leitura Bíblica e Missionária deve estar sempre presente,
é isso que nos dis/ngue de outros grupos de oração, dando sempre tempo para a ressonância e par/lha dos presentes. Só assim é que cada grupo vai crescendo na sua espiritualidade e oração. Os cân/cos u/lizados
foram: “Hino dos Cenáculos” e “Tu és o Sol” acompanhados ao órgão
pelo Carlos.
Todos levaram livros para os restantes membros, para que todos possamos estar unidos pela mesma linguagem como Cenáculos Oração do
mundo inteiro. O padre Dário deu umas palavras para ﬁnalizar esta tarde
e momento, rematando com a bênção.
O encontro começou pelas 15 horas e terminou às 17:30 com o aconchego ao estômago – Chá e bolinhos.
Sejamos Missionários de Jesus com Maria ao longo deste ano!
Olinda Coelho

«Apesar de ser um momento de muitas preocupações e preparações
para a passagem de ano, ainda houve doze pessoas de seis cenáculos
que se deslocaram até ao Seminário: V. Nova do Campo, Igreja dos Terceiros, Lourosa de Cima, Oliveira de Barreiros, Seminário e Galifonge.
Alguns houve que já o /nham levado na impossibilidade de estarem presentes e, outros virão nos próximos dias.
Maria, a mãe de Jesus e nossa mãe, acompanhar-nos-á ao longo de todo
este ano.
No ﬁm houve um chá que veio aquecer os estômagos, par/lhando os
bolos da amabilidade de alguns.
Para todos um bom ano com nossa mãe Maria.»
P. José Francisco
C LMJ
Fizemos este encontro da nossa zona centro dos COM em Calvão no dia
8 de Janeiro. Tínhamos convidado o Padre Claudino, para nos enriquecer
com o seu testemunho, mas como não foi possível valeu-nos o Padre
Inácio Babo, membro atual da Comunidade Comboniana de Calvão e
que já esteve bastantes anos em Missão no Congo e Moçambique. Foi
ele que nos falou do tema de fundo do nosso livro: "Missionários de Jesus com Maria", tema esse provocado pela realização neste ano do centenário das aparições de Maria em Fá/ma.
Éramos uns 40 com representação de quase todos os grupos. Houve
grupos que se ﬁzeram representar com um número mais signiﬁca/vo
como: Fonte de Angeão, Santa Catarina, Oliveira do Bairro. De outros
vieram os que puderam pois nas respe/vas paróquias havia a/vidades a
que não convinha faltarem.

