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Editorial de dezembro de 2016 
“A esperança, enraizada na fé, não pode se basear em uma mera análise da realidade, por mais importante e útil que essa sempre 
seja.”  Marcelo Barros – monge beneditino, escritor e filósofo. 

 
Estamos quase terminando o ano de 2016, um ano muito difícil para nosso país. Na 
verdade, um ano difícil para o mundo. Desilusões, violências, impunidades, corrupção 
desenfreada, abuso de autoridade e poder, catástrofes ecológicas, a terrível 

situação na Síria, e tantas outras notícias que estamparam nossos jornais e telejornais. E 
ainda vem por aí o Trump. 
Com tudo isso e mais uma enxurrada de desafios pessoais e profissionais, chegamos no tempo 
do advento. Tempo de espera e esperança. A pergunta que me faço é:  como manter viva a 
esperança e a fé? Como acreditar que dias melhores virão? 
Na contramão desse desarranjo político e econômico, como Família Marianista, vivemos 
momentos importantes e muito significativos. Novas conquistas no Projeto Caná-Bauru, nossas 
crianças fazendo arte, cantando, encenando e, cada vez mais, sendo protagonistas.  A notícia 
da primeira escola marianista, abertura das celebrações do bicentenário marianista, a visita 
do ícone peregrino, a nova equipe de animação nacional das CLMs, anúncio dos votos perpétuos 
da Gildete e do Victor e tantos outros bons momentos que partilhamos e celebramos em e 
como família. Essa mistura de “boas novas” e uma fé enraizada na esperança, nos impulsiona 
pra frente, nos mantém animados, nos movimenta para dar passos comprometidos com a 
fraternidade e a justiça e nos faz acreditar que juntos, em comunidade,  podemos fazer mais. 
A certeza de que não estamos sozinhos, que Jesus e Maria caminham conosco,  faz toda 
diferença. E assim, no dia a dia, vamos mantendo viva nossa chama de esperança, vamos 
reconhecendo pequenos sinais de que dias melhores virão.  Confiar que a “graça” de Deus está 
presente sempre, também nos dá força e coragem para enfrentar o que temos que enfrentar e 
lutar pelo que acreditamos.  

Assim, nesta mistura de sentimentos, mais confiante, quero 
deixar nossos votos de Feliz Natal. Que o espírito de família 
e o exemplo de vida de fé de nossos fundadores sejam nossa 
força e ânimo, nossa inspiração, nossa alegria e esperança, 
nesse mundo que tanto necessita de fraternidade e amor.  
Soltemos nossa voz e, como família, entoemos: “Vem, Senhor 
Jesus! Vem, Senhor Jeus!”. 
     
   Malu, CLM Irmão Manolo 
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PEREGRINAÇÃO ANO SANTO DA MISERICÓRDIA 

Nas reuniões semanais das CLMs, por um período, nos preparamos para vivenciar a experiência da peregrinação à Porta Santa. 
Estudamos e refletimos sobre a misericórdia. E, no dia 9/10, fizemos a peregrinação, saindo da residência dos religiosos até a 
capela das Irmãs Clarissas, parando pelo caminho, para leitura de textos e orações para meditação; durante a caminhada, em 
silêncio.  

VISITA DO ÍCONE BICENTENÁRIO 

 
 

NOTÍCIAS DE MARÍLIA  

Este ano, em Marília, foi marcado por um grande dinamismo rumo 
à busca de novas vocações e fortalecimento das comunidades. 
Neste sentido, tivemos dois momentos formativos da família 
Marianista para leigos.  

O primeiro nos foi oferecido pelo Irmão Victor com o tema 
MÉTODOS DE ORAÇÃO e o segundo, pelo Padre Paco, com o 
tema LECTIO DIVINA. 

E perseveram os Sábados com Maria, organizados pelas 
comunidades leigas, em especial pelo Sérgio, com os temas: 

27/08 – O olhar de Deus em nós 

19/11 – Qual a importância do outro em nossa vida? 

Entre os dias 14 a 16 de setembro a comunidade de Marília recebeu a 
visita do ícone peregrino em comemoração ao Bicentenário das 
Congregações Religiosas Marianistas. Foram organizadas visitas das 
comunidades em nossas Eucaristias e, na sexta-feira à noite, família e 
amigos nos reunimos na Comunidade Religiosa, para Celebrar a Eucaristia 
em Ação de Graças pela presença dos Religiosos Marianistas em Marília e 
religiosos e religiosas no Brasil. 



 3 

 
Nº 30 dezembro 2016 

 

 

Natal, 

Momento de parar. 

Silenciar nossos pensamentos e 
palavras para viver este 
momento especial. 

Momento de amar. 

Como Maria nos amou com seu 
sim. Como Deus nos amou nos entregando seu filho. Como Cristo nos 
amou entregando por nós sua vida. 

Momento de agradecer. 

Agradecer por mais este ano em nossas vidas. Pelas alegrias e 
dificuldades. Pelos amores vividos. Pelos sofrimentos superados. 
Momento de olhar em frente. Para nos fortalecermos, nos enchermos 
do amor ddo Pai e da alegria da família. 

Que este Natal seja para nós tudo isto e que consigamos vivê-lo em 
sua plenitude e na plenitude do amor do Pai por nós. 

Cláudia e Regina – CLM São José 

 

 

MENSAGENS DE NATAL 

NATAL: As palavras que nos vêm à memória 
são: ESPERANÇA de tempos melhores para 
nosso planeta, de governantes mais 
comprometidos com pobres e excluidos, e é 
claro, na certeza da nossa vida eterna; FÉ 
para continuarmos a crer e praticar os 
ensinamentos deixados por Jesus; e, por fim, 
AMOR, pois com amor saberemos amar ao 
próximo e praticar o bem sempre! 

 FELIZ NATAL!!!  

Mario e Carminha - CLM – Marilia 

	 DESPEDIDA 

Nossa querida Ataíde nos deixou no dia 23/11/2016. E, no dia 02/12, nos reunimos com sua 
família, para a missa de sétimo dia e homenagens à nossa querida amiga. Agradecemos a 
Deus por sua vida, pelos exemplos e amor ao próximo que ela sempre nos deu gratuitamente.  
Deixa em nós muito amor e saudades eternas... 

Foi muito comovente, pois, na mesma missa, sua filha Solange e o genro Marcos renovaram 

seus votos de 25 anos de casamento. Deus os abençoe! 

12/10 JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO MARIANISTA 

NOSSA SENHORA DO BOM ENCONTRO 

Seguindo a tradição da Família Marianista, no dia 12/10, após a missa, nos reunimos (membros das CLMs e amigos) na 
residência dos religiosos para a jornada de oração.  
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“Maria e Isabel (Lucas 1, 39 a 45) 
  
A barriga de uma era o espelho da outra, 
Gêmeas de gravidezes improváveis 
Se olhavam de espanto e alegria, 
Levemente pesadas de meninos sagrados, 
Inesperados. 
  
A barriga de uma era o abrigo da outra, 
Clandestinas de delitos gravidosos, 
Se escondiam de suspeitas e juízos, 
Engravidados de crianças novidosas 
Inexplicáveis. 
  
A barriga de uma era a lâmpada da outra, 
Cúmplices de esperas adiadas 
Se cortavam em profecias e louvores, 
Tecendo panos pra vestir os seus meninos 
Inigualáveis. 
  
A barriga de uma era o alimento da outra, 
Famintas de espírito e santidade, 
Se encontravam seios túrgidos e aumentados 
Fervendo leites para as bocas dos meninos 
Insaciáveis. 
  
A barriga de uma era a palavra da outra, 
Emocionadas do sagrado nas entranhas, 
Se diziam venturosas e felizes 
Acalentando sonos dos meninos 
Impossíveis. 
  
A barriga de uma é a barriga da outra 
Engravidadas de desejos e vontades 
Se abraçavam, volumosas e divinas, 
Velando os nomes dos meninos 
Indizíveis.” 

Poesia de “Nancy Cardoso Pereira” 

 

NOTÍCIAS DE CAMPINAS 

 

 

 

Queridos amigos, vivemos um ano 
difícil econômico e socialmente, 
porém, religiosamente, bastante 
significativo: as comemorações do 
bicentenário, a visita do ícone 
peregrino e tantos outros momentos 
que nos preencheram, fortalecendo 
nosso espírito de família. 
Desejamos  que o espírito natalino 
transborde em nossos corações e 
inspire cada vez mais nossa missão 
de, com Maria, “dar Cristo ao 
Mundo”. 

Feliz Natal e um Ano Novo cheio de 
paz! 

Família Marianista Campinas 

O Natal chegou!!! 

FESTA DA IMACULADA  
 

 
FESTA DA IMACULADA  

Momento em que nos encontramos para refletir sobre nossa 
consagração, fizemos memória dos elementos de nossa 
espiritualidade e seguimos na firme proposta de continuar 
dizendo nosso sim, queremos viver essa vocação. Assim, 
preparamo-nos para bem celebrar a Festa da Imaculada. 

“Na casa de Nazaré, um sim ecoou sereno; na casa de 
Nazaré, Deus mesmo se fez pequeno.” 

M   N  
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A visita do Ícone peregrino do Bicentenário suscitou na 
Família Marianista de Bauru grandes expectativas e 
entusiasmo que contagiou os educadores, voluntários e 
crianças do Projeto Caná. Foi o momento providencial e 
propício para apresentar a vida e missão dos nossos 
fundadores. Nos meses de julho e agosto, fomos contando as 
histórias, apresentando vídeos, pps, livrinhos, desenhos e as 
crianças foram se encantando e se empolgando com 
Chaminade e Adela. Foram colorindo imagens, inventando 
teatros, bonecos etc.  

Assim, quando o Pe. Nugent chegou do Peru, nos trazendo o 
Ícone peregrino, já estávamos prontos para acolhê-lo e  

 

 

celebrar o nosso Bicentenário. Tivemos procissão e bênção 
com o Ícone, incluindo palmas e chuva de papel colorido! No 
altar solene, foram acomodados os retratos dos fundadores, 
as talhas de Caná, o mapa mundial marianista, a cruz 
marianista, os desenhos e bonecos feitos pelas crianças que 
foram entrando em procissão, junto com a Bíblia e a imagem 
de N. Sª.  Aparecida. Tudo muito bem vivido e celebrado.  

Valeu a visita do Ícone peregrino do Bicentenário. 

.                      
    Irmão Domingos, SM 

VISITA DO ÍCONE DO BICENTENÁRIO 

NOTÍCIAS DE BAURU 
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Jornada Mundial de Oração Marianista - 08 
de outubro 2016 

A Jornada Mundial de Oração Marianista 2016 da Família 
Marianista de BAURU foi realizada no dia 08 de outubro de 
2016, ao cair da tarde e início da noite, junto à natureza, 
com muitas árvores e pássaros. A Família se uniu 
espiritualmente à Família Mundial, para peregrinar ao 
Santuário de Nossa Senhora do Bom Encontro, que está 
situado no sudoeste Francês. 

Localizada próximo a Agén, cidade fundacional das Filhas 
de Maria Imaculada – FMI, este Santuário foi também um 
local de peregrinação de nossos fundadores. 

Estivemos juntos e, juntos, pedimos a MARIA, sob a 
advocação do Bom Encontro, que interceda por nós, por 
todos e cada um, para que nossas vidas sejam cheias 

 

de bons encontros com DEUS, com Maria Santíssima, 
com o próximo e com nós mesmos. 

Meditar sobre a Visitação e o mistério do “Bom Encontro” 
nos deixou imensamente encantados, porque reforçamos 
intensamente nossa confiança e alegria da presença de 
Maria Santíssima junto de nós, em nossa caminhada e 
missão. 

Pedimos que neste ano do Bicentenário das duas 
Fundações Religiosas Marianistas, o BOM ENCONTRO 
aconteça todos os dias, fazendo crescer as vocações 
sacerdotais, religiosas e leigas, no seio da Família 
Marianista no mundo inteiro. 

Irma Regina de Souza, CLM Ir. Manolo Campo 

 

Dizem que, com o tempo, você 
vai adquirindo experiência. Foi, 
assim que aconteceu, com 
minha experiência de animadora 
da CLM Irmão Manolo.  

Tive o privilégio de ser 
convidada a ser animadora da 
CLM Irmão Manolo, com poucos 
meses de convivência em 
família.  Aceitei meio no susto. 
Não tinha como dizer não a um 
pedido de uma amiga e também, 
mediante indicação de todos do 

grupo.  Pouco sabia da vida marianista, apesar de sempre estar 
presente em momentos da família, como no projeto Caná e nas 
Jornadas de Oração, antes de ser marianista.  A convivência com 
grupo foi muito importante. Nada teria dado certo, não fosse a 
presença de todos em minha vida.  Agradeço nosso Assessor 
Domingos, que sempre me deu retaguarda e me segurou em 
algumas crises, dando o apoio e a palavra que precisava.  
Agradeço, também, a todos que me acompanharam, apoiaram e 
respeitaram minhas fragilidades. Foi uma jornada longa, de 7 
anos, mas tudo valeu a pena.  

 

 

Se fui escolhida um dia, para ser animadora, foi porque Deus 
queria que eu passasse por essa experiência. Só Ele escreve 
nossos caminhos. 

Com Maria, aprendi que servir é servir a Deus: “fazei tudo o que 
ele vos disser”.  Peço à Virgem Maria que me guie e continue ao 
meu lado, me mantendo firme na fé e fiel a Jesus.  

Desejo à Vânia, que agora é nossa animadora, muito ânimo e as 
bênçãos de Maria. 

Abraço 
fraterno.  

Verinha 

TROCA  DE ANIMADOR DA CLM IRMÃO MANOLO—BAURU 
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CLM M      A  

Como todos os anos, nossa CLM reserva quatro encontros para 

viver o “Advento”. Assim, nos preparamos, em Família, para a 

chegada do Natal. Faz alguns anos, convidamos alguns amigos 

para participar. São pessoas que caminham conosco no Projeto 

Caná e também alguns que nos ajudam a fazer uma leitura orante 

da Bíblia. 

Neste ano, escolhemos, como tema, unir a alegria do Bicentenário 

marianista com a acolhida do “Menino Jesus” que chega no Natal. 

Os textos bíblicos desse tempo, os vídeos sobre Chaminade e 

Adela, alguns trechos de cartas que eles escreveram e a partilha de 

cada um foram construindo nossa preparação para o Natal. 

Sempre no final de cada encontro, dedicávamos um tempo para 

confeccionar os bonecos de Chami e Adela. Entre preparar os 

moldes, as costuras, as colagens, íamos experimentando momentos 

de partilha e oração. Foi uma experiência muito rica e, no final, cada 

um escolheu um trecho de uma carta para viver, partilhar e orar. 

Assim, nossa comunidade se preparou para viver mais um Natal, 

unindo a alegria de acolher o Menino Jesus que caminha conosco e 

a inspiração que nos vem da vida de fé e oração de nossos 

Fundadores. 

Feliz Natal!!!!!!! 

Malu, CLM Irmão Manolo 
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O AUTO DE NATAL DE CANÁ  2016 

A representação artística e bíblica da narrativa do Natal do 

Projeto Caná é uma grande e significativa contribuição, para 

resgatar e celebrar o verdadeiro sentido e espírito do Natal, tão 

esquecido e oculto na nossa sociedade consumista e 

mercantilista. 

O Auto de Natal possibilita o conhecimento e aprofundamento 

das fontes bíblicas e das tradições religiosas populares. As 

crianças, ao mesmo tempo em que exercitam suas habilidades 

artísticas, têm a oportunidade de se identificar com as 

personagens centrais do Natal e da fé. 

As origens do AUTO SACRAMENTAL vão até a Idade Média. 

Já na festa de Corpus Christi, se representavam, em 

carruagens pequenas, peças em exaltação ao Pão Eucarístico. 

A finalidade era celebrar a devoção à Eucaristia. 

O Auto é uma peça de teatro religioso e sacro, um drama 

litúrgico breve, normalmente, de um ato só. A temática, em 

geral, era de caráter bíblico, religioso, litúrgico e devoto.  

O auto contribuiu muito para o aparecimento do teatro 

moderno.  

Desde 2008, temos apresentado, todos os anos, nosso Auto de 

Natal. No começo, sem quase recursos técnicos e com muita 

timidez por parte das crianças, mas sempre com os mesmos 

objetivos: atrair as famílias do Ferradura e os amigos para a 

celebrar e agradecer que, todo um Deus, se faz menino, e 

menino  pobre. Agradecer por tudo o vivido e realizado no Caná 

durante o ano. Possibilitar o desenvolvimento integral, a partir 

das experiências artísticas e o protagonismo das crianças. 

Resgatar a vivência espiritual e a centralidade do Natal, a 

Encarnação. 

Neste 2016, o roteiro nos apresenta o  drama de uma família 

que espera um novo filho, no meio da crise, do desemprego, da 

falta de moradia... Os adolescentes da família, movidos pelo 

escutado na catequese, vão revendo e revivendo as passagens 

bíblicas que se referem ao anúncio e nascimento de Jesus. 

Uma atualização do Natal e um canto à esperança, à fé e ao 

amor.  

Feliz Natal do Senhor Jesus.    

     Irmão Domingos, SM                   


