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Família Marianista e a Semana da Família 

Mais uma vez, nos preparamos para desfrutar de uma leitura que nos revela momentos da vida marianista de nossas 
comunidades. 
Aos poucos, estamos nos comprometendo em melhorar nossa comunicação.  
Mais pessoas têm se preocupado em ir recolhendo e registrando o que vai acontecendo, utilizando meios que nos 
ajudam a partilhar nossos momentos de alegria, de celebração, de convivência, de formação, de oração e tantas 
outras coisas que fazemos juntos. 
Já estamos em agosto, e até agora percorremos os meses,  motivados e inspirados com nossas celebrações e pro-
gramações para o Ano Chaminadiano. 
Agora, já falta bem pouco para nossa peregrinação ao Santuário de Aparecida. 
Será um momento muito especial. 
Peçamos a Deus que saibamos aproveitar esses momentos especiais e que contagiados com a alegria do encontro, 
voltemos às nossas comunidades com a certeza de que temos muito a oferecer e acolher.  
Quando recebermos este boletim, o Victor , a Thaissa e a Fernanda já estarão de volta ao Brasil, trazendo muita 
coisa no coração e nas lembranças. Espero em Deus que nos contagiemos com a energia e alegria deles. 
“Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.” 

        Malu, Animação Nacional CLM 

Dando sequência ao novo formato das reuniões da Fraternidade Nª.Srª. do Pilar, a Silvana e Isvao convidaram o Padre Ricci para a reunião do dia 
05.08, na casa deles. Vale observar que o Padre Ricci era amigo do nosso querido Padre Jesus e o visitou na Espanha, no período de sua enfermi-
dade, escrevendo depois uma matéria no jornal de maior circulação de Bauru. 
Bem, falando especificamente da reunião, o Padre Ricci escolheu alguns temas para apresentação e reflexão do grupo: 
1 - O primeiro amor- Voltar as origens: abordou a necessidade de perseverar e de levar até o fim os nossos propósitos; não deixar que as armadi-
lhas da vida, como a pressa, a individualidade, o sucesso, façam com que desviemos do nosso caminho, do nosso propósito. 
Também lemos João, capítulo 4, 2 para reforçar esse conceito. 
2 - Outro texto interessante foi do escritor Rubem Alves – Esquecer para lembrar- O texto apresenta uma metáfora entre a remoção das “várias” 
camadas de tinta de uma parede velha, até chegar a uma superfície original de uma linda madeira de lei. Quantas camadas possuímos? 
3 -  A parábola do Bom Samaritano e o Autoconhecimento Lucas 10, 25 -37-“sem esvaziar o sentido profundo do compromisso 
 solidário com o outro que está na base de toda a mensagem evangélica..., podemos ver também nesta parábola um  
símbolo do autoconhecimento e um itinerário de descobertas-aceitação-crescimento pessoal”. (DOMINGOS CUNHA.) 
Padre Ricci colocou o seguinte questionamento: Hoje eu vou me visitar; tomara que eu esteja em casa, para ilustrar  o 
itinerário de autoconhecimento, aceitação e crescimento pessoal. 
4 - Outra tema escolhido foi a Eucaristia: Páscoa Semanal – Esperança na Ressurreição – Na eucaristia, Jesus nos quer 
 falar assim: Este ato deve ser sentido “Não para que tu te transformes em mim, mas para que eu me transforme em ti” 
(Santo Agostinho sobre o tema). 
5 - Para encerrar a reunião, lemos Mateus 14, 22 a 33 – “A fé não muda os fatos, mas ela dá sentido diferente aos fatos”. 
 Este texto me convida a avaliar a minha fé. Os ventos contrários do texto lido lembram as nossas  
tempestades. Dizemos que temos fé, que seguimos Jesus, que ele está conosco, mas nos momentos difíceisnos apavoramos  
como Pedro. 
Foi uma reunião maravilhosa, onde a reflexão e a interiorização foram os pontos fortes. Esse clima de oração nos fez sentir 
 mais perto do jeito de MARIA, com alegria e vontade de perseverar. 

       Tereza Cristina M. Salles Margatho – CLM Pilar 

 
 

 

Reunião da Fraternidade Nª. Srª. do Pilar na casa de Silvana e Isvao 

A Semana Nacional da Família é um evento anual que faz parte do calendário de pratica-
mente todas as paróquias do Brasil e teve  início em 1992.  
Desde a vinda do Papa João Paulo II ao Brasil, em 1994, foi elaborado e editado um subsí-
dio  que passou a ser publicado anualmente.  
Faz dois anos que tenho a oportunidade de participar da abertura da Semana da Família, 
que, em Bauru,  inicia-se com a “Caminhada pela Família”.  No final do percurso,  é celebra-
da a eucaristia. Isso acontece geralmente no domingo posterior ao dia dos pais. 
Neste ano, o número de participantes foi muito maior em relação ao do ano passado. 
Foi lindo estar  na avenida Getúlio Vargas, repleta de pais, mães, crianças, cachorros, fai-
xas, bexigas.  Um colorido que encantava os olhos de quem passava por lá.  
No caminho, em meio a cantos e orações, não consegui deixar de pensar e refletir em nos-
sa Família Marianista,  em nosso carisma que nos inspira a viver como família e em comuni-
dade. Desejei que muitos de vocês estivessem lá e que pudéssemos, de alguma forma, ofe-

recer algo especial, já que “viver como família”, está em nosso ser  marianista como um dom e um desafio. 
Fica aqui o convite para a próxima caminhada em agosto de 2012.  
Até lá, teremos tempo para pensar em como podemos nos fazer presente. 
          Malu, Animação Nacional CLM 
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Notícias da família  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 29 de julho, as comunidades leigas e SM tivemos uma sessão de cinema na casa dos religiosos maria-
nistas em Marília com direito a pipoca e paçoca. A nosso pedido, o Pe. Paco estabeleceu relações entre o fil-
me e a vida religiosa marianista deste modo:  
“No dia 29 de julho assistimos, em Família  (CLMs+SM), o filme:  ‘De Deuses e Homens’. Não entro em deta-
lhes. Quem já assistiu, conhece. Quem ainda não, assista. Vale muito a pena. Mesmo.  
Eu acredito que ajuda a entender melhor a VIDA RELIGIOSA e, concretamente, a VIDA RELIGIOSA MARIA-
NISTA, mesmo que nós, os religiosos marianistas, não sejamos ‘monges’. Não somos ‘monges de mosteiro’, 
mas o Fundador queria que fossemos ‘monges em missão’: conscientes e presentes  nas necessidades dos 
homens e das mulheres de nosso tempo. 
Há um perigo: confundir os sacerdotes marianistas com os sacerdotes diocesanos porque, às vezes, os maria-
nistas assumimos missões tipicamente diocesanas, como, por exemplo, as paróquias. 
A Regra de Vida dos religiosos diz:  ‘os religiosos sacerdotes exprimem esta entrega (total a Deus) de manei-
ras diferentes, sobretudo oferecendo o seu ministério, em primeiro lugar, a seus Irmãos e, depois, unindo-
se a eles no serviço ao Povo de Deus’ ( art.13). 
Se a isto acrescentamos o que diz o art. 1.1 da mesma RV: ‘Uma das razões mais importantes para a funda-
ção da Companhia de Maria foi assegurar a existência e o desenvolvimento de uma comunidade mais abran-
gente de cristãos, a Família Marianista’, entenderemos melhor a quem os sacerdotes marianistas  devem,  so-
bretudo e em primeiro lugar, oferecer seu ministério. 
Os habitantes de Tibirine, na Argélia ajudaram os monges a aprofundar na sua identidade e fazer suas opções. 
É o que diz a RV dos religiosos:  “O contato com outros cristãos comprometidos com a Família Marianista aju-
da-nos a compreender melhor a nossa identidade religiosa” (art. 1.2). 

         Pe Paco e CLMs de Marília 

Publicamos a carta de despedida do 
Pe João Carlos. 
 

Nossos votos de Saúde e Paz, e nosso 
muito obrigada por esses anos dedica-
dos à vida marianista no Brasil. 

Queridos todos os membros da Família Marianista: 
 

Agradeço as atentas palavras das encarregadas da redação do Boletim de Notícias e o 
convite para – brevemente − expressar os meus sentimentos ante a  já próxima partida 

para uma nova missão na Espanha. Sendo sincero, não esperava esta "obediência"... 
Quando me chegou em maio, pensei que era... "trote". Depois de uns dias de oração e 

consultas decidi aceitar...Não encontrava  motivos para negar-me à proposta. Assim pois, 
no dia 5 de setembro, estarei saindo para Madri e no dia 6, espero estar na minha nova 

Comunidade Marianista de Orcasitas, um bairro operário da capital da Espanha. 
 

A Companhia de Maria, há anos, anima a Paróquia de "São Simão e São Judas". Entre os 
irmãos s.m. que nela trabalharam, devemos destacar o Pe. Rafael Delgado agora 
missionário na Guatemala. No momento, o pároco é o Pe. Javier Nicolai, s.m.. Eu 

procurarei cooperar na missão como vigário paroquial. Com mais um irmão marianista, 
formaremos a Comunidade, cujo Superior é também o Pe. Javier. Estando em Madri 

poderei dar mais informações.  
 

Aproveito para desejar uma feliz e frutífera caminhada a toda a Família Marianista 
Brasileira nas suas três ramas: CLMs, FMI e S.M. 

 Fraternalmente, 
 

Pe. João Carlos Manrique, s.m. 

A Família Marianista de Marília 
comemora a chegada de novo membro  
 
A família marianista de Marília está em festa com 
a chegada de seu mais novo membro. 
Davi Marion Konieczniak nasceu dia 25 de julho, 
pesando 3240kg e com 49 cm. Davi é filho da 
Elisangela e do Eduardo. 

Cinema em Marília: CLMs e SM 

Foto do Pe. João Carlos, com Heitor, filho da 
Alessandra e do Júnior da CLM São João.  
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Em 19.08.11, fizemos mais um dia de celebração 
aos 250 anos do Padre Chaminade. 

O texto trazia o tema “Firmes na Fé”, e para 
melhor compreendê-lo foi proposta uma dinâmica 

para refletirmos sobre os “Jovens Atuais” − a-
través de figuras, representando várias ativida-

des onde eles estão inseridos (Informática, Meio 
Ambiente, ONG’s, Drogas, Culto ao Corpo, Comu-

nicação, Globalização, etc.) conversamos entre 
pares e depois dividimos as opiniões com o grupo, 

fazendo o seguinte questionamento: 
Como Marianistas hoje, e seguindo o exemplo do 
Padre Chaminade que soube abordar, conquistar, 
atrair os jovens de sua época, de que maneira 

estamos fazendo essa abordagem? Estamos ten-
do sucesso? 
Ao final, lembramos os nossos queridos jovens 
que estão participando da Jornada Mundial da 

Juventude em Madri e demos graças por isso. 
  Teresa, CLM Pilar 

ANIVERSARIANTES  

Celebramos no dia 19/08, o ani-
versário de nosso querido Jor-
ge, que completou 71 anos de 
vida.  
 

Celebração no dia 19/08 Casinha Chaminade 

Fotos Celebração dia 17/06 Fotos Celebração 15/07 


