Nº 14 ABRIL 2013 -

ANO 3

P. 1

EDITORIAL
Família. Com alegria queremos, mais uma vez, partilhar um
Q uerida
pouco do que somos, como vivemos e difundimos o “carisma marianista” no Brasil.
Em nosso boletim, estão estampados momentos importantes e repletos de
significados para nossas comunidades.
Em pleno outono, realizamos nossa reunião do Conselho Nacional de Família
e a reunião de assessores e animadores. Foi a primeira reunião de 2013, na
residência dos religiosos, na cidade de Marília-SP, onde fomos acolhidos.
Refletimos, dialogamos, convivemos, celebramos e demos alguns passos.
Em nossa avaliação, parece-me que o que mais marcou foi o ambiente de
confiança e amizade que experimentamos e que temos aprendido cultivar.
Desde o ano passado, decidimos que nossas reuniões teriam um caráter de
dialogo, formação e oração. Aos poucos, estamos conseguindo dar esse
formato e, assim, nossas reuniões se transformam em bons momentos de
encontro de família. Como formação, lemos e refletimos o documento enviado pelo Conselho Mundial de Família sobre a “Missão Comum na Família
Marianista”. Agregamos a esse documento, fragmentos do documento sobre
Missão, que foi aprovado no segundo encontro internacional das CLMs, celebrado em 1997, na cidade de Lliria, na Espanha.
Foi muito bom ler, reler, partilhar e
fazer ecoar como oração, o que nos
faz bem, e agradecer a Deus as
luzes e graças que recebemos através dele.

O

Equipe de Animação Nacional
Sheila, Malu e Claudia

outro tema da pauta de nossa
reunião foi reformular a Equipe
de Animação Nacional. Desde o ano
passado, não estávamos mais trabalhando como equipe e isso não representava nosso sentimento a respeito
desse assunto. Foi um momento
feliz, quando a Claudia (CLM de

Marília) e a Sheila (CLM de
Campinas) decidiram dividir
comigo esse serviço de animar e motivar às CLMs do
Brasil. Agradeço de coração a
cada uma e peço a Deus e a
Maria que nos ilumine e cultive em nós a esperança e a
alegria em servir.

A

inda, em virtude dos 25
anos das CLMs do
Brasil, que celebramos no ano passado, recebemos um carinho muito especial do Irmão Domingos. Ele nos trouxe, direto do Vaticano, um .quadro com a
bênção do Papa Bento XVI.

P

ara terminar, quero dividir com vocês um trecho do livro de Mathew
Kelly, O Ritmo da Vida: “Deus não quer nada de extraordinário. Vou
repetir: Deus quer apenas que você se torne a melhor pessoa que pode
ser. Acolha e abrace esta única verdade: você nasceu para se tornar a melhor pessoa que pode ser.”

Acredito que nosso “ser em comunidade” é o caminho para nos tornarmos
uma pessoa melhor e o meio privilegiado da missão marianista.
Por esse motivo, nosso boletim, com toda sua simplicidade, conta um pouco
desses bons momentos que vivemos.

Desfrutem e divulguem.
Abraço fraterno,
Malu, Animação Nacional.

ENCONTRO DE ANIMADORES E ASSESSORES E
CONSELHO NACIONAL DE FAMÍLIA, EM MARÍLIA

ANO DA FÉ
Buscando, neste ano da Fé,
compreender mais profundamente o fundamento da fé cristã, nós das comunidades leigas
de Marília, optamos pelo estudo
da oração do Credo.
Estamos utilizando o livro do
Pe. Miguel Ángel Cortés,
“Rezar com o CREIO” que,
embora seja uma edição direcionada para crianças, tem nos
auxiliado muito em nossas
reuniões.

Domingos, Pe. Angel, Sheila, Claudia, Pe. Paco, Dirce, Angela,
Paulo, Sérgio, Malu, Irª. Zilda, Verinha e Mauro.

Agradeço a Deus e a todos os que participaram da nossa reunião de Família. A cada
encontro, sinto um ambiente mais acolhedor de família que fala a mesma língua e busca
viver a fé cristã em comunidade. Que Deus nos ilumine em nosso caminho!

Como nosso informativo tem
chegado a toda Família Marianista, aproveitamos para agradecer ao Pe. Miguel Ángel pelo
texto que nos tem proporcionado momentos de reflexão e
oração intensos em comunidade.

Claudia, CLM Marília
.

Claudia, CLM Marília
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Envio da irmã Deuzelina para Missão na
Argentina
No dia 06 de março de 2013, às 19h, participamos da celebração
eucarística celebrada pelo padre Alexandre. Foi a missa de envio da
Irmã Deuzelina para sua nova missão na Argentina. Estiveram presentes a Irmã Clara Garcia (superiora provincial das religiosas), as
irmãs Zilda, Fátima, Felisa, Denise e Gildete, participantes das
CLMs Vigor e Aliança e amigos. Uma celebração com muito otimismo por parte da Irmã Deuzelina, que destacou sua vontade de ajudar na comunidade de Buenos Aires para onde levará sua experiência adquirida com as crianças aqui em Campinas. Com palavras de
apoio do padre Alexandre e da Irmã Clara, com o gesto de envio,
celebramos com muita alegria, porém já com muitas saudades da
“Deuza”. Após a santa missa, estivemos reunidos em confraterniza-

ENVIO

CLM ALIANÇA

ção.
Mario Leão, CLM Campinas

CLM VIGOR

Irmãs Fátima, Denise, Clara, Deuzelina, Gildete, Felisa Ee Zilda

Retiro das CLMs de Campinas em 17
de março de 2013
Com o tema “Porta da Fé”, tivemos nosso 1º retiro das CLMs de
Campinas de 2013, no dia 17 de março, com a proposta do Papa
Bento XVI de 2013, o ano da Fé, e com o grupo “Equipe de
Caná” (formados por 2 casais integrantes da CLM Vigor – Marinho, Eliana, Lauro e Nete e mais três casais – Lázaro, Cidinha,
Carmelito, Ester, Ênio e Celina, orientados pela Irmã Fátima) foi
preparada uma formação/retiro, baseada no Símbolo Apostólico.
Tivemos a oportunidade de aprofundar e refletir sobre a nossa fé.
Um retiro que transcorre entre a apresentação de cada artigo do
CREIO e a celebração batismal, que acompanhamos, desde a
entronização da luz, o significado de cada traço da cruz, as vestes alvejadas, a água, o perdão, enfim, um desafio para todos e
todas que participaram e vivenciaram momentos de muita interiorização.

Equipe Caná

Símbolo da Fé

Mario Leão, CLM Vigor Campinas.
O rito de lavar as mãos

As vestes alvejadas

Ceia Pascal Cristã 27 de março de 2013

Dirigente na mesa
principal

O cordeiro sem
ossos quebrados

Com muito trabalho e dedicação, realizou-se, mais uma vez, a Ceia
Pascal Cristã no Centro Marianista Caná. Este evento já se tornou uma
prática de anos e, mais uma vez, foi celebrado por quase 90 pessoas
que puderam vivenciar o que as primeiras comunidades cristãs praticavam. Originárias do povo judeu, as práticas permanecem ainda vivas,
porém com algumas modificações do rito judaico. Tivemos, nos rituais,
momentos de refeição e de partilha, onde os presentes puderam entender um pouco mais sobre a ceia:
Instituição da Eucaristia, da qual
participamos na Quinta-Feira Santa
Mario Leão CLM Vigor Campinas

A partilha dos alimentos

Taça de Elias

Diálogo da Ceia
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REUNIÃO MENSAL COM A COMUNIDADE

No dia 15 de março, nos reunimos na Casinha Chaminade, para orar em comunidade.
O tema foi desenvolvido e preparado pela Fraternidade Irmão Manolo, e pudemos
experimentar momentos de muita reflexão.
Foi muito bom alinhavar os pensamentos de nosso fundador Padre Chaminade com o
Ano da Fé e as primeiras atitudes do Papa Francisco.
Novamente, percebemos que as questões apresentadas pelo Padre
Chaminade são ATUAIS, VERDADEIRAS, PROFUNDAS E SIMPLES e
ficamos felizes em redescobrir isso.
A equipe que preparou este momento foi muito feliz, pois foi um momento leve e, ao mesmo tempo, de muita profundidade. Realmente,
celebramos “verdadeiramente” este momento e saímos de lá cheios de
graça e bênçãos.
Tereza, CLM Pilar, Bauru

BOAS NOVAS NA CLM MANOLO

Nós, da CLM Manolo, sentimo-nos muito felizes em partilhar com todos a nova fase que estamos vivendo. Nossa
comunidade tem se preparado para acolher três amigos
especiais: Vânia, Silmara e Wando. Com a Silmara e o
Wando, recebemos também a Chiara, que é a filha do
casal. Temos preparado reuniões de acolhida e, aos poucos, vamos estudando, orando e partilhando o Documento
de Identidade das CLMs, que foi elaborado em 1993 no

CLM Manolo

Chile. Tem sido muito bom reler esse documento depois
de 20 anos de caminhada. Eles estão participando de
duas reuniões mensais e, aos poucos, queremos incorporá
-los em nossa comunidade.

Esperamos que, após este

período de experiência e vivência, eles possam encantarse ainda mais com o carisma marianista e responder sim
ao chamado de viver como leigo (a) marianista comprometido na Igreja e no Mundo.
Malu, CLM Manolo

Vânia, Chiara, Silmara e Vando

