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EDITORIAL

Querida Família, é sempre bom recomeçar e estamos felizes por isso.
Neste ano, nosso boletim está completando três anos de vida e o motivo de nossa alegria é que, pela
primeira vez, estamos conseguindo manter viva essa sementinha. Com nosso boletim bimensal, a vida
marianista do Brasil se espalha pelo mundo e conseguimos chegar onde nunca imaginávamos.
Além disso, as mensagens e o colorido das fotos transmitem alegria, e alegria é do bem.
Somos muito agradecidos a todos e todas que se esforçam em manter vivo esse meio maravilhoso de comunicação.
Quero aproveitar para agradecer as pessoas que pensaram, se empenharam e estão cuidando com muito carinho e
dedicação da proposta de “Viver a Quaresma acompanhados por Faustino”, com isso, dando possibilidade de realizarmos uma preparação para a Páscoa do Senhor em Família. Motivados pelas mensagens que estão circulando diariamente, vamos descobrindo mais sobre Faustino, sua vida de fé, seu amor a Jesus, a Maria, e ao próximo. Os
trechos da bíblia e os comentários oportunos são inspiradores e cheios de luz. Começar o dia com essa proposta de
oração tem sido muito gratificante e encantador. Ainda dá tempo de participar, acessem o site:
htpp:/faustino.marianistas.org
Desejo que desfrutem desse boletim, e “reavivem a esperança” com tudo que já realizamos.
Abraço fraterno.
Malu, Animação Nacional

Visita na cidade de Campinas
das Irmãs Franca Zonta - Superiora Geral da FMI
e Irmã Susanna Kim - Assistente de Vida Religiosa
Entre os dias 31 de janeiro a 06 de fevereiro, estiveram presentes a Superiora
Geral da FMI, Irmã Franca Zonta e a Assistente de Vida Religiosa, Susanna Kim,
que, com muita disposição e interesse pelo nosso país, se alegraram em estar
conosco; participaram de nossas refeições e celebrações. Fizeram explanações
de suas atividades para os
participantes do retiro, como
também em uma reunião
com os leigos de Campinas;
apresentaram um material
com fotos da Índia que, por
um lado, nos deixou contentes do trabalho realizado e, por outro, a tristeza
nos marcou pela miséria em grande parte daquele país. A presença delas foi
muito gratificante. Trouxe paz e confiança, características das irmãs marianistas. Com muita atenção, responderam a tudo e a todos que as questionaram
sobre suas experiências. Que Maria continue sendo a razão de suas vidas
em levar e anunciar Jesus ao mundo.
Mário Leão, CLM de Campinas
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MOMENTOS DE ORAÇÃO E REFLEXÃO
Assembleia de Família 25/11/2012
DIA DE CRISTO REI
Reunidos no Centro Marianista Caná, os integrantes das CLM’s Aliança/Vigor e as irmãs
participaram, com muita reflexão, da assembleia
anual de família, como estamos vivenciando
nossa caminhada como leigos e leigas na oração na missão e na vida missionária. Após acolhermos a leitura de uma mensagem sobre o
“Espírito de Fé”, escrito por Madre Adela, fizemos uma análise de como transcorreu o ano de
2012.
Algumas propostas efetuadas não tiveram possibilidade de ser realizadas, porém o saldo foi positivo,
com a conclusão de que tudo o que se realizou foi com grande empenho e muita participação.
Iniciamos com o retiro em família com a participação dos padres, irmãs, irmãos, e leigos; retiro
com cerca de 20 jovens por três dias; encerramento das comemorações do ano Chaminadiano; 1ª
Páscoa jovem; realização da Ceia Pascal Cristã; dia mundial de orações; participação na celebração dos 25 anos da presença da Família Marianista no Brasil em Bauru; festa da pizza; festa junina no C.M.C.; reflexão do povo da África em Togo no dia mundial de orações pelas vocações Marianistas; e divulgação da Família Marianista em Campinas no boletim.
Elaboramos um calendário para o crescimento e aprofundamento de nossa caminhada em 2013.
Com muita esperança e fé, encerramos nossa assembleia em clima de alegria por mais
um ano transcorrido.
Mário Leão, CLM de Campinas

Retiro com Padre Cecílio Lora
Percorrendo as casas de Maria
Entre os dias 07 e 14 de janeiro deste ano realizou-se o retiro de
formação com o padre Cecílio Lora, Marianista que trouxe a proposta de fazer uma caminhada através das casas de Maria; estivemos
presentes na Casa de Nazaré, na casa de Izabel, na casa de Caná,
em Jerusalém, na casa de João e em nossas vidas. Com momentos
de reflexão, de leituras, pudemos nos defrontar com Maria, a mulher
que cuidava de
casa, de seu
filho, fazia o
pão de cada
dia; a menina que foi servir; a mulher que seguiu de perto os passos daquele que seria a razão de nossa caminhada; ao final de cada dia
participávamos da eucaristia com fundamentação
no dia vivido. Vivenciamos momentos de alegria, de emoção, de perdão e renovação do batismo. Agradecemos a oportunidade que foi dada
a nós participantes, através das Irmãs Marianistas de ter promovido este retiro com o Padre
Cecílio, pessoa com conhecimento profundo, e
que nos fez refletir na vida de fé, transmitindo
confiança em nosso Deus da vida.
Mário Leão, CLM de Campinas

Retiro de família com Irmão Domingos
A Experiência com Deus e os ensinamentos
do Padre Chaminade
Entre os dias 28 de janeiro e 02 de fevereiro, realizou-se
o retiro em família, orientado pelo irmão Domingos com
o tema: FÉ. Com muita sabedoria, muita fundamentação
e, sobretudo com muita vontade, conduziu este retiro,
nos levando à experiência de Deus, em momentos de
limpeza de nossas mentes, para poder permitir a presença do Criador, percebendo a criação, da qual fazemos parte, que somos criaturas amadas por Ele. Levounos também a refletir sobre nossa fé, a estar atentos para as necessidades de nossos irmãos
mais necessitados como Maria nas Bodas de Caná. Perceber que nossas atitudes são graças de Deus. Em outros momentos, deixamo
-nos ser acompanhados e amados por Jesus que nos apresenta Deus como o Pai bondoso, nos ensina como rezar, como se entregar
totalmente ao Pai, no seu amor, na fé e na confiança. Relação de amor e de respeito total ao próximo e a Deus. Alertou-nos que precisamos, como marianistas, praticar as virtudes, entregar-nos e confiar em Deus.
Os tempos, durante o retiro, foram intercalados com passagens da vida de nosso fundador padre Chaminade, o que também
nos levou a refletir sobre sua vida, suas atitudes, seus ensinamentos e métodos de oração e de interiorização, despertando-nos ao
aprofundamento sobre a vida do padre Chaminade. Participar de retiros como este, na presença dos padres, irmãs e irmãos, onde podemos partilhar as experiências de nossas vidas e acolher o testemunho de cada um, é experiência de vida e graça de Deus.
Mário Leão, CLM de Campinas
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MOMENTOS DE CONSAGRAÇÃO, RENOVAÇÃO E FESTA

Consagração CLM Vigor

Consagração CLM Aliança

Consagração Irmãs

Renovação dos votos e consagração / confraternização
No dia 08 de dezembro de 2012 às 11h iniciamos a celebração da Eucaristia para agradecermos e
renovarmos a consagração de nossas vidas em Maria; com a presença das Irmãs Marianistas, leigos
e leigas das CLM´s Aliança e Vigor, amigos e convidados, juntamente com o padre Isao, participamos
da eucaristia, quando as irmãs renovaram seus votos e consagração e, leigos e leigas já consagrados
também fizeram sua renovação de consagração.
Após o encerramento da Missa nos reunimos com muita alegria para uma confraternização, com almoço brincadeiras e jogos em um clima bastante descontraído e alegre.
Mário Leão, CLM de Campinas
Confraternização

Renovação de votos do irmão
Victor e da Irmã Gildete
02/02/2013

Renovação dos votos de Victor

Após o encerramento do retiro com a partilha dos
participantes, nos reunimos no hall de entrada com muita alegria para iniciarmos a celebração eucarística neste dia da Festa de Apresentação de Jesus. Com a benção de velas, simbolizando a luz que recebemos em nosso batismo, em procissão,
seguimos até à capela para participar da missa presidida pelo padre Paco e celebrar a renovação de
votos do irmão Victor e da irmã Gildete. Durante
a homilia, padre Paco convidou a irmã Franca
Zonta a dirigir algumas palavras. Após as promessas e assinaturas nos livros deu-se continuidade ao rito eucarístico e, no final da celebração, nos reunimos para uma grande festa de
confraternização, em que comemoramos os 90
anos do padre Ventura e as renovações de votos do Victor e da Gildete.

Renovação da irmã Gildete

Mário Leão, CLM de Campinas.

Aniversariante Pe Ventura

Religiosos e leigos Mário e Eliana Leão

RETOMADA

TRABALHO EM COMUNIDADE

No dia 15 de fevereiro, a Família Marianista de Marília retomou seus encontros com missa, continuando a busca de
aumentar nossa fé, reunindo todas as comunidades.

Claudia, CLM
de Marília.

Estamos novamente reunidos na organização do 3º Bazar
da Pechincha em
prol do Projeto Barracão, que se realizará no dia 02/03.
Que Maria nos guie
em nosso trabalho.

Claudia CML de Marília
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CELEBRAÇÕES DO DIA DE CHAMINADE
TERÇO CHAMINADIANO
Na semana da comemoração do dia do Chaminade, na paróquia Maria,
Mãe do Redentor, participamos do terço Chaminadiano, preparado pelos
irmãos marianistas Domingos, Cefe e Victor. Foi um momento muito especial, rezamos, e a cada mistério da vida de Chaminade, acendemos velas
aos pés de Nossa Senhora e de Chaminade. Rezar o terço de Chaminade
nos faz conhecer mais sua vida, sua fé, sua coragem, sua fortaleza e, dessa forma, nos dá mais ânimo como cristãos, além da graça de podermos
rezar com Maria e com Chaminade.
Verinha, CLM Ir. Manolo - Bauru

Celebração Dia de Chaminade e Aniversário do Pe. Ventura
No dia 22 de janeiro, foi comemorado em Bauru, o
dia de Chaminade e também o aniversário de 90
anos do Pe. Boaventura Baron, SM, em uma celebração eucarística especial, presidida pelo bispo
Dom Caetano Ferrari, concelebrada pelo aniversariante e pelo pároco da comunidade, Pe Angel Palacios, SM. Estiveram presentes vários sacerdotes da
diocese, CLMs, amigos e toda a comunidade. Em
seguida, no salão paroquial, uma confraternização
com salgadinhos, refrigerantes, um delicioso bolo e o
tradicional parabéns a você.
No sites abaixo entrevista na integra do Pe Boaventura para o Jornal da Cidade
http://www.jcdigital.com.br/flip/Edicoes/15621%3D20-01-2013/001.PDF
http://www.jcdigital.com.br/flip/Edicoes/15621%3D20-01-2013/014.PDF
João Elias, CLM Ir. Manolo - Bauru.

VISITA DO PE. AOKI AO BRASIL
No início de janeiro, tivemos a grande satisfação de ter a visita do pe.
Aoki, em Bauru, pela primeira vez,
após todo o tempo de sua transferência para o Japão. Foi muito bom
revê-lo, com muita saúde e, como
não dizer, rejuvenescido, fato comentado por todos os amigos. Ele é
uma pessoa muito querida entre
todos nós. Sua presença, na cidade
de Bauru, na paróquia Maria Mãe do
Redentor, como celebrante, nos
trouxe boas lembranças dos tempos
em que esteve conosco. Sua homilia foi muito bonita e singela como ele. Surpreendentemente, até o seu português está melhor do que antes. Após a
missa, ele deu toda sua atenção aos amigos paroquianos que lá compareceram para revê-lo. Como não podia deixar de acontecer, foi feita uma confraternização, com bolo, salgadinhos, refrigerantes e sangria. Muito obrigada, Pe.
Aoki, por sua presença aqui junto de seus amigos e de sua família marianista.
Verinha, CLM, Ir. Manolo
Para nós, brasileiros, que convivemos muitos anos com o querido Pe Aoki, sua visita
foi de muita alegria. Todos sentimos sua
ausência, quando partiu para o outro lado
do mundo, mas sabemos que era necessário que ele voltasse ao Japão, onde precisavam de um superior japonês. Ele também precisou se adaptar ao estilo japonês,
pois levou na sua bagagem muito do espírito brasileiro e do nosso modo de ser e
viver. Já era bem brasileiro.
Nós estávamos muito acostumados com ele, com seu jeito alegre, educado
e de uma fé inabalável. Sentimos demais sua partida. Esperamos que ele
volte sempre que possível para nos matar as saudades que deixou. Somos
muito gratos por sua visita ao Brasil. Obrigado, Pe Aoki, amigo para sempre.
Walderez, CLM Pilar

Eu quero compartilhar
com todos os leitores
de nosso boletim da
Família Marianista minha impressão, quando
vi ao P. Aoki. Nós não
nos conhecíamos. Uma
sexta-feira, eu fui buscá-lo na rodoviária,
pela madrugada, ou seja, 5 horas da manhã. Isso foi no
mês de janeiro, dia 4, sem nos conhecermos. Cada um
tinha algo em sua mente que identificava o outro. Pe. Aoki
tinha imagem de meu cabelo preso atrás num rabo e eu
tinha a imagem de uma pessoa japonesa. O encontro foi
muito fácil.
Algumas coisas a destacar de sua presença entre nós:
sábado, dia 5, à noite, na Casinha, celebramos o aniversario de nosso irmão Domingos, com uma festa: tinha até
paella, prato típico espanhol. No dia seguinte, domingo,
houve a celebração com Eucaristia no terço e o comentário de P. Ventura foi sobre como os magos vieram do Oriente. Nosso P. Aoki também veio do Oriente e ele trouxe
um presente para nós: viver na fraternidade e alegria, algo
simples, mas é necessária a ajuda de toda a comunidade.
À noite, agora na matriz, celebramos sua presença entre
nós com a Eucaristia de Reis e, a seguir, uma confraternização com salgadinhos, refrigerantes, sangria (uma bebida típica espanhola) e, como não podia faltar, um enorme
bolo. Sua visita gerou muitas confraternizações, até um
almoço com uma pastoral da Colônia nipo-brasileira, sendo que alguns casais compareceram também à Eucaristia
da noite. Muito obrigado P. Aoki pela sua presença entre
nós. Para mim, foi todo um presente vindo do Oriente.
Cefe, sm

