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ANO 5

EDITORIAL
“Nada te perturbe,

nada te amedronte.
Tudo passa,
a paciência tudo alcança.
A quem tem Deus nada falta.
Só Deus basta!” - Jaculatória de Sta. Tereza D Ávila:
“É

preciso amor pra poder pulsar,
É preciso paz pra poder sorrir,
É preciso a chuva para florir.” - Tocando em frente - Almir Sater

Q

uerida Família, desejo a cada um de vocês, Paz e Bem!

Sempre fico pensando em escrever um editorial que seja otimista, que traga alegria e esperança para as
pessoas que irão recebê-lo.
Prefiro sempre me apegar à esperança e à confiança.
Acho que ser otimista é uma postura, não tem nada a ver em ser alienada e sonhadora. Ser sonhadora, em
muitos casos, é uma ótima característica.
Aqui em Bauru, se não fôssemos sonhadores, dificilmente teríamos nossa missão marianista: o “Projeto Caná”.
Por tudo isso, quis iniciar esse editorial com a oração de Santa Tereza D’ Ávila, e o refrão da música de Almir
Sater.
São belas orações, que nos impulsionam pra frente, que nos enchem de esperança.
Diariamente, estamos sendo bombardeados com notícias de corrupção, crise política, crise econômica,
violência, injustiças, e por aí vai...
Claro que tudo isso está acontecendo, só não podemos ficar paralisados, encontrar nossa zona de conforto e
esperar o que vai acontecer.
Todo cidadão, e principalmente todo cristão, deve ser participativo, engajado, solidário, ter atitude positiva,
demonstrar que é possível recriar, reinventar, transformar.
Coisas boas continuam acontecendo e, além do mais, Deus caminha conosco.
Chegamos a setembro e, com ele, a estação mais bonita do ano: a Primavera. O que foi plantado, semeado,
cuidado, com certeza, florescerá.
Assim também deve ser com nossa vocação.
Se cultivarmos a sementinha que recebemos, se cuidarmos com carinho de nossas relações dentro e fora de
nossa comunidade, se contagiarmos nosso ambiente de trabalho, nossa família, nossa missão, com certeza,
veremos novas sementinhas e, quem sabe, com a graça de Deus, até algumas flores.
Leiam e divulguem nossas boas novas, tem muita coisa boa acontecendo.
Abraço fraterno.

Malu, Animação Nacional
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NOTÍCIAS DE BAURU
CELEBRAÇÃO NA CASINHA CHAMINADE
Na
sexta-feira,
dia

17/07/2015, reuniu-se a
família
Marianista
de
Bauru, para louvar e
bendizer
a
Deus,
amparada e animada pela
Encíclica “Laudato Si” do
Papa Francisco.

Do nosso jeito Marianista, com um ambiente de muita
singeleza e carinho, cada um dos membros da CLM
Manolo dispôs-se a comentar alguns dos aspectos
relevantes desta Encíclica e os caminhos percorridos
pelo Papa para motivar-nos a nos aprofundar na sua
leitura, levando-se em conta a relevância e o momento
adequado para discutirmos e estudarmos sobre a “nossa
casa” e os cuidados que cada um deve ter na busca de
mudanças profundas, partindo do nosso cotidiano,
sempre tendo em mente que precisamos ser “protetores
da obra de Deus”.

Através de uma educação na responsabilidade ambiental
que deve partir da família, da escola e do nosso meio,
devemos remar contra a corrente do “descaso dos
poderosos” e da “falta de interesse dos demais”, para
buscarmos o bem comum, principalmente com o cuidado
dos “mais frágeis que mais precisam”.
Por fim, após fazermos, em família, a Oração pela Nossa
Terra, constante nesta Encíclica, celebramos o
aniversário da nossa irmã Mia Coppi da CLM Manolo,
juntamente com sua
família de sangue e
seus amigos.
Wando,CLM
Bauru

Manolo,

CAMINHADA DA FAMÍLIA
Há alguns anos, a Pastoral Familiar da
Diocese de Bauru, junto com todas as
paróquias, realiza, no terceiro domingo
do mês de agosto, a Caminhada da
Família, que tem como objetivo rezar
pela paz nos lares, pelos direitos e
valores da família. Este ano, o número
de pessoas que acompanharam a
caminhada foi bem maior que os anos
anteriores e nossa família estava
presente e pôde vivenciar este momento
de muita alegria e fraternidade.
Verinha, CLM Manolo, Bauru

PROJETO CANÁ DE BAURU RECEBE
CERTIFICAÇÃO DE FILANTROPIA
Em 30 de julho de 2015, pela Portaria 81/2015,
publicada no DOU (Diário Oficial da União),
recebemos a notícia de que o nosso pedido de
Filantropia (CEBAS) para o Caná foi aceito. Em
19 de setembro de 2013, tínhamos entrado com
o pedido. Neste ano de 2015, celebramos os 20
anos da Constituição Jurídica da Associação
Comunitária Caná.
São dois fatos que nos deram muita alegria e
felicidade. São metas alcançadas. São jornadas
bem vividas e bem trabalhadas. Muito temos que
agradecer a todos e todas os que contribuíram
para levar a bom termo este empenho. Muito
obrigado!

A obtenção da Filantropia para o CANÁ nos trará
benefícios e um alívio nas nossas economias,
tão zelosamente cuidadas e geridas. Isso é muito
bom.
Mas não menos importante é a nova
responsabilidade que adquirimos, tanto com os
órgãos públicos quanto com os nossos
colaboradores e aqueles que são o centro e o
sentido de todos os nossos empenhos e
dedicação: o crescimento e o futuro das crianças
e das famílias da comunidade do Ferradura
Mirim.
Agora, como nos inícios, lá pelo final dos anos
oitenta, a docilidade das palavras de Maria
“façam tudo o que Ele lhes disser” e a fé de que
é
Ele
que
transforma
a
água
em
vinho, continuam nos inspirando e movendo.
Domingo Fuentes – SM - Bauru
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NOTÍCIAS DE MARÍLIA
MISSA DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

No último dia 15/08 as Comunidades Leigas Marianistas de
Marília realizaram o 6º Sábado com Maria com o Tema
“Comunhão, banquete da vida”.
Neste encontro de abraço, carinho, perfume de pão e uva, as
agitações foram serenando, dando lugar para a paz que
conseguimos encontrar no corpo e sangue de Cristo. Fomos
para casa alimentados pelo pão da vida, pão e comunhão.

Claudia,
Marília

CLM

No dia 16/08, dia da assunção de Nossa Senhora, como já
acontece há alguns anos, a animação da missa na Igreja São
Vicente de Paulo ficou a cargo da Família Marianista.
Claudia, CLM Marília

RECADOS E COMEMORAÇÕES
26 ANOS DA COMUNIDADE
ÉFETA EM MARÍLIA

N

o último dia 23 de julho,
nasceu
o Joaquim,
neto do
Mário e da
Carminha.
Parabéns
aos novos
avós e que
Maria os
abençoe!

No mês de junho, a Comunidade
Éfeta da pastoral do surdo da
Diocese de Marília completou 26
anos de atividade. Há uma
grande afinidade da Comunidade
Éfeta com o Padre Fernando, as
missas são realizadas na Igreja
São Vicente de Paulo, em Marília,
e sempre sob sua presidência,
também
os
encontros
da
Comunidade são realizados na
residência
dos
religiosos
Marianistas. Parabéns!
Claudia, CLM Marília

N

a memória de Nossa Senhora Rainha, queremos
disponibilizar para todos o novo design de nosso lugar na
internet!

Cuidado, pensado e trabalhado para ser um lugar de encontro,
informação e formação, nosso site segue com áreas já
conhecidas, porém com maior navegabilidade, fluidez,
possibilidades de interação e anúncio de nosso dom, recebido
para a Igreja e para o mundo!

dedicação, possibilitou este novo design e navegabilidade. O
nosso muito obrigado à Sueli.
Victor, SM

Que Maria, a Rainha dos apóstolos, comemorada em 22 de
agosto, possa abençoar e frutificar, como assim fez com os
apóstolos, as testemunhas marianistas no Brasil, que somos
todos nós da Família Marianista.
Disponível no endereço www.marianistasbrasil.org
Agradecemos e encomendamos também a Maria a equipe de
IMira desenvolvimentos de sites
que,
com incansável
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NOTÍCIAS DE CAMPINAS
IRMÃS EM
MISSÃO

FESTA JULHINA
Mais uma vez, tivemos nossa animada festa
julina, realizada em 17 de julho de 2015, com
muita comida, muita diversão e muita conversa
de cumadi e cumpadi. Iniciamos com a
celebração da missa, presidida pelo padre
Antonio Carlos de Minas Gerais que estava em
retiro juntamente com o padre Wellington,
assessorados por Márcia, ambos também de
Minas, proximidades de Belo Horizonte.
Participaram e gostaram do que comemoraram
e presenciaram. Fomos todos acolhidos no
Centro Marianista Caná, ambiente de família,
oração e confraternização.
(Mario Leão, CLM Vigor, Campinas).

A irmã Zilda Maria esteve
no período de 30 de junho à
17 de agosto
de 2015
participando de um curso
de liderança na França; sua
viagem foi muito proveitosa pois, teve a oportunidade de estar na
Itália, Espanha e locais fundacionais.
A irmã Fátima estará de 03 de setembro a 20 de dezembro deste
ano em reciclagem e passará pela Itália, França, Espanha e locais
fundacionais. No dia dia 30 de agosto, unidos em oração, fizemos o
envio para sua viagem de missão.
(Mario Leão, CLM Vigor – Campinas).

)

ESPIRITUALIDADE MARIANISTA
Dando continuidade à formação
da Espiritualidade Marianista,
estiveram reunidas nos dias 16,
23 e 30 de agosto várias
pessoas que participam do
Centro
Marianista
Caná,
aprofundando em temas que
ajudam a trilhar os ensinamentos
de nossos fundadores, padre
Chaminade e madre Adela. Para saber um pouco das
bases e fundamentos do catolicismo, foi abordado pela
irmã Fátima o tema “A História da Espiritualidade Cristã
Católica”, onde foi desenvolvido todo um caminho da
espiritualidade, o evento do novo paradigma “Jesus Cristo”,
características espirituais, um caminhar sobre a história, a
Revolução Francesa até a Espiritualidade Marianista, uma
síntese histórica.
No domingo seguinte, com o tema “Fé:
dom e tarefa” iniciou-se o encontro com
uma dinâmica que Sheila orientou para
que cada participante pegasse um
objeto que se encontrava sobre um
tapete e o que aquilo significava em sua
vida, demonstrando um sinal de fé.
Marinho desenvolveu este tema falando
da fé da mente e a fé do coração, suas
diferenças e características e como o
padre Chaminade orientava a exercitar
e desenvolver esta fé, e descreveu princípios que ajudam a
modelar nossas atitudes e a guiar-nos no cumprimento de
nossa missão, uma síntese da Espiritualidade Marianista.
Em seguida, a irmã Gildete, apresentou como madre Adela
tinha clara em sua vida a importância dos sacramentos,
principalmente do batismo que nos faz
filhos de Deus, irmãos e irmãs de Jesus;
outras característica de Adela como sua
obediência, força e perseverança nas
orações.
Dia 30 de agosto, a Irmã Zilda, encerrando
o ciclo de palestras, aborda o tema “Maria Mística Marial do Padre Chaminade”,
trazendo escritos do padre Chaminade, sua

experiência direta da presença e
do encontro íntimo de Deus, o
encontro com a Virgem de Pilar
no exílio, a missão de chegar à
conformidade com Cristo: o
projeto, o conhecer, o amar e o
servir.
O encerramento da formação deu-se
em 06 de setembro com um retiro
com o tema JEITO MARIANISTA DE
SER E EXISTIR que teve três
momentos: 1- FÉ DO CORAÇÃO –
Um encontro pessoal com Deus; 2ESPÍRITO INTERIOR – O meu
deixar-me formar por Maria; 3- SOU
PRESENÇA – Vivo em missão. (Mario Leão, CLM Vigor.
Campinas)
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