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ANO 5

EDITORIAL

Família, o ano de 2015 já caminha a todo vapor.
Q uerida
É com muita alegria que estamos enviando o primeiro boletim de 2015.
Neste início de ano, já tivemos a graça e a alegria de viver bons momentos em família, e apesar
do período turbulento pelo qual passa nosso país, a Família Marianista vive um bom momento. Graças a Deus!
Nossa espiritualidade nos conduz a ser cristãos atentos às necessidades do mundo e da Igreja, por isso, não
podemos descuidar do nosso entorno.
A crise aguda de falta de água que, por vários motivos, se agravou, a dengue que cresce em números
alarmantes em nossas cidades, a corrupção na política e em nossa sociedade, a crise na saúde, a economia
com sérios problemas, enfim, tantos pontos que afetam nosso país e o povo brasileiro, que nenhum de nós
deve ficar alheio. Durante anos, ouvimos reportagens sobre a seca do nordeste, mas, como estava distante e
não nos afetava, nos abalava muito pouco. Sentíamos pena do povo que sofria pela falta de água e de
condições mínimas de higiene e saúde, mas continuávamos com nosso modo de viver e usufruir, sem cuidado,
os recursos da natureza. Parece-me que tínhamos a certeza de que jamais sentiríamos na pele a dureza da
falta de água e as mudanças que isso provocaria.
Penso nesses problemas como um alerta máximo para mudanças de atitudes, costumes, cotidiano... Como
marianistas, inseridos e comprometidos com o mundo e com a igreja, devemos voltar nosso olhar para tudo
isso e tomarmos pequenas atitudes em nossa casa, em nossa comunidade, em nosso trabalho. Enfim, em
todos os lugares onde vivemos e convivemos. É chegada a hora de colocarmos em prática o que há anos
falamos e ouvimos.
Pequenas coisas precisam ser feitas com urgência. Será que, quando nos reunimos como comunidade,
cuidamos do lixo que produzimos? Prestamos atenção nas luzes que realmente precisam ser acesas?
Consumimos o necessário, sem desperdício?
Tomara que sim. E se nossa resposta for “às vezes”, é hora de mudança.
Voltando ao boletim e nossas “boas novas”, peço que leiam com muito carinho cada linha, pois nelas estão
contidas boa parte de nossa história e, se olharmos com cuidado, iremos encontrar muitos frutos desses 40
anos de presença marianista no Brasil.
Leiam, desfrutem e divulguem.

Abraço fraterno,

Malu, Animação Nacional
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MENSAGEM FINAL DA MISSA COMEMORATIVA DOS 40 ANOS
DA PRESENÇA MARIANISTA NO BRASIL
Queridos Marianistas,
Comemorar com vocês estes quarenta anos de vida religiosa no Brasil é um privilégio para a nossa comunidade. Muito obrigada, pois
estar com vocês é sempre uma alegria para nós.
A nossa história com a Companhia de Maria se iniciou em janeiro de
1975, época em que nossa comunidade vivia uma triste instabilidade
espiritual com trocas frequentes de sacerdotes. O terreno estava
árido, precisava de bons trabalhadores. Assim, o Senhor, em sua
infinita misericórdia, nos enviou, de um país distante, três
“semeadores especiais”, os três primeiros marianistas que chegaram ao Brasil: Padre Paco, Padre Carlos e irmão Manolo, os últimos
já falecidos.
Era uma pequena família, como a Sagrada Família de Nazaré, que seguia à risca as palavras do Mestre: vivia o amor, a
humildade, a fidelidade às coisas do Pai, o desapego dos bens materiais e, principalmente, a preocupação com os
“pequenos” do Senhor. Abria as portas de seu coração e de sua casa para todos: crianças, jovens, adultos, idosos, ricos
e pobres; todos recebiam o mesmo tratamento e desfrutavam do mesmo olhar amigo e compreensivo, das palavras sábias, do sorriso largo e da paz que reinava naquele lar.
A unidade que havia entre vocês era contagiante, como era contagiante, também, o amor e a devoção que dedicavam a
Maria, levando-nos a refletir melhor sobre o Espírito Contemplativo e o Silêncio da Mãe e, se possível, a imitá-la.
Os exemplos saltavam aos nossos olhos, por isso, as diferenças entre os idiomas não eram um obstáculo para nós.
Algum tempo depois, tivemos a oportunidade e o prazer de conhecer e conviver com o Padre Fernando, cuja discrição e
humildade não conseguiam ofuscar a sua sabedoria. Padre Fernando, amigo e orientador dos jovens, o senhor é realmente um sacerdote iluminado.
Outros marianistas também nos visitavam e, através de seus atos e palavras, percebíamos que nenhum fugia à regra,
todos viviam com fidelidade o Evangelho.
Com a transferência do padre Paco, o padre Boaventura se tornou nosso vigário e, com seu sorriso espontâneo, logo
conquistou a todos; dois anos mais tarde, toma posse em nossa Paróquia nosso saudoso e inesquecível Padre Miki, cuja
inocência e pureza provocavam admiração em todos. Cuidando com muito zelo da parte espiritual, os exemplos de desprendimento e amor ao próximo eram constantes em suas vidas.
Embora com certas dificuldades, procuram buscar recursos de fora, até mesmo
de seus próprios familiares, não para suprir
suas necessidades, mas as de nossos irmãos
carentes e, até mesmo, de nossa Paróquia, onde há vários objetos litúrgicos doados por
eles.
Vale lembrar, aqui, dos mendigos que, depois
de alimentados, eram abrigados no Salão Paroquial para uma noite de descanso;
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da sopa oferecida, no inverno, às crianças carente e aos trabalhadores rurais; da fábrica de flores e confecções, dirigidas pelo Ir. Manolo, que gerava empregos e custeava projetos sociais; dos bazares do Pe. Miki com roupas vindas do
Japão; da construção do Salão Comunitário do Bairro São Benedito pelo Pe. Miki, com a ajuda da Família Marianista; do
Jeep Toyota doado à nossa Paróquia que, na época, não possuía carro, com recursos trazidos do Japão pelo Pe. Miki.
A nossa comunidade ia, pouco a pouco, sendo envolvida em seus trabalhos e ações sociais.
Foram vocês que reestruturaram e fortaleceram algumas pastorais já existentes e criaram outras. As comunidades
rurais e de bairros foram criadas e eram assistidas regularmente.
A Comunidade ganhava nova vitalidade com a divisão da cidade em setores, acompanhados e assistidos pelos ministros,
estimulando as famílias à participação na comunidade, por meio das celebrações mensais nos próprios setores.
O Grupo de Jovens recebia total apoio, sempre bem acolhido e estimulado a colaborar nas obras sociais.
A Catequese foi totalmente reformulada, tendo à frente nosso saudoso Ir. Manolo, o mágico das crianças, o amigo dos
jovens e o fotógrafo do povo.
O Padre Miki, entre outras coisas, fundou um pequeno Grupo de Estudo do Evangelho, o Grupo Luz, existente até hoje e
que, a seu exemplo, ainda mantém um bazar para socorrer os irmãos mais necessitados.
Com seus ensinamentos e exemplos, vocês conseguiram preparar o terreno, lançaram as sementes, conseguiram vê-las
germinar, porém, para a colheita não houve tempo, mas, assim é a vinha do Senhor, uns semeiam e outros colhem.
Por tudo isto, podemos afirmar, sem sombra de dúvidas, que vocês foram um marco para a nossa comunidade, sua história se divide em dois capítulos: o antes e o pós marianistas.
E, neste dia, em que comemoramos os quarenta anos dos marianistas no Brasil, agradecemos a Deus por tê-los colocado em nossa vida e agradecemos a vocês pelo carinho, pela doação, pelos ensinamentos e pelos exemplos que sempre
iluminaram nossa caminhada. Deus lhes pague! Vocês serão eternamente especiais para nós.
Paróquia São José – Gália, SP, 10/01/2015.
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MENSAGENS DA FAMÍLIA PELA CELEBRAÇÃO DOS 40 ANOS DE PRESENÇA
MARIANISTA NO BRASIL

Foi uma grande alegria estar presente na Celebração de 40 anos
de Vida Marianista no Brasil, realizada em Gália, no dia 10-012015, na Igreja São José. Celebramos também os 60 anos de
vida religiosa do Pe. Paco. Nesse
dia, ﬁcou ainda mais forte em
mim, nossa missão Marianista:
“Seguir Jesus, ﬁlho de MARIA,
para nossa salvação” e “Fazei
Tudo o que Ele vos disser”. Foram momentos lindos, em uma
noite de muito calor em todos os
sen8dos. A Paróquia de Gália
nos recebeu mui:ssimo bem e
preparou uma celebração como
uma verdadeira paróquia Marianista, à qual só tenho a agradecer pela especial acolhida e pelo
grande presente, ou, seja, a adoção do nome de “Manolo Campo“, ao novo salão paroquial,
inaugurado na mesma ocasião.
Meu especial muito obrigada
pelo imenso carinho.
Irma, CLM Ir. Manolo
“Fiquei muito emocionada com a
celebração, pelo signiﬁcado, pela
simplicidade e pela alegria daqueles que chegaram há tanto
tempo e conseguiram brotar
tantos frutos aqui em nossa região. É muito bom fazer parte dessa história e dessa família”.

Tereza, CLM Pilar
A presença dos marianistas deixa
“rastro e cheiro”; e acredito que
seja algo muito bom para as pessoas e para as gerações futuras.
Mesmo que a presença marianista tenha sido, há muito tempo,
as pessoas se lembram e revivem momentos únicos.
Esse dia, em Gália, foi vivido com
muita emoção, por vários mo8vos: pela lembrança da chegada
dos marianistas, há 40 anos, na
cidade de Gália e, pelo carinho
das pessoas com os marianistas.
Para mim, foi um privilégio celebrar, lá, os 25 anos de vida consagrada com os marianistas.
Mesmo sem conhecer muito as
pessoas, sen8-me, muito bem
acolhido e querido. Estou cheio
de sen8mentos de gra8dão.
Cefe, SM
Dia 10 de janeiro de 2015, data
que marcou os 40 anos da chegada dos religiosos marianistas
ao Brasil. A celebração preparada com tanto carinho pela comunidade da Paróquia São José, de
Gália, demonstrou todo o amor
que aquelas pessoas sentem pelos religiosos que por ali passaram e que, apesar de já há tanto
tempo terem deixado a paróquia, permanece até os dias de
hoje com tamanha intensidade
que contagiou a todos os presentes. As histórias contadas, as

recordações de ambos os lados,
tanto dos religiosos, tão graciosamente relembradas pelo Pe.
Paco, como pelas pessoas da
comunidade, nos revelaram
quão importante foi para aquela
comunidade a presença marianista. A nós, só nos cabe agradecer a oportunidade, que hoje nos
é dada por Deus e Maria, de fazer parte desta família abençoada.
Claudia, CLM Marília

Gália 40 anos... Quem diria!
40 anos, quem diria sim. Mas as
fotos, carinhosamente guardadas e resgatadas para a ocasião
não deixam ninguém men8r...
Estamos mais velhos. Ou talvez
tenhamos vivido mais, e estejamos mais sábios. Tomara! 40
anos, quem diria... E parece que
o tempo não passou, ou melhor,
não conseguiu apagar as lembranças nem esmorecer o carinho e a amizade. O mesmo sen8r tomou conta de todos: simplicidade, naturalidade, intensidade, beleza, verdade, capricho...
Saudades dos que já se foram,
emoção e felicidade nos reencontros.
Domingos, SM
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Semana de Exercícios Espirituais – Marília, de 04 à 10 de janeiro de 2015

"Nós temos a graça, que poucas pessoas têm, de PARAR por toda uma semana. Ocasião para revisar o
ano vivido e situar-nos ante o novo... mas sobretudo
e muito mais que isso, ocasião privilegiada de encontro íntimo e prolongado com Deus, Amor primeiro.”
Com estas e outras palavras iniciou-se a semana de retiro em Marília, na casa dos irmãos, com a presença de
algumas irmãs de Campinas e leigos das CLMs, pregado pelo padre Iñaki. Fomos convidados a “identificar-nos
com o discípulo amado e caminhar atrás de Jesus com
Maria. Numa caminhada em que o Espírito Santo é o ator
principal e cada participante, ator secundário”.
"Os dias seguiram com guias para a oração pessoal, momento em que se revelou um verbo em forma de
ação, que iluminou e despertou cada um à reflexão pessoal. Foram apresentados os seguintes verbos: vir
(venham), orar (orem), servir (sirvam), perdoar (perdoem), crer (creiam), permanecer (permaneçam) e ir
(vão), palavras de Jesus nesta semana para cada um.
Um material muito bem elaborado e rico, possibilitou que nós tivéssemos muitos momentos de profundo
conhecimento pessoal, de alegrias, de tristezas, de nostalgia, de arrependimento, de comemoração, de
partilha, de pedido de perdão, de aprofundamento da fé e do carisma. Enfim, uma semana em que cada
um teve seu momento para refletir e se colocar nas mãos de Deus para sua caminhada de vocação. Com
um novo olhar, pudemos sentir que Jesus está ressuscitando hoje, agora, e não em um passado distante.
Agradecemos pela acolhida carinhosa dos religiosos de Marília, que fizeram de sua casa a casa
de todos nós.
Mario Leão, CLM Vigor Campinas.
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NOTÍCIAS DE MARÍLIA
FESTA DO BEATO GUILHERME JOSÉ CHAMINADE
Dia 22 de janeiro, a Família Marianista de Marília se reuniu para celebrar a Festa de
nosso fundador. Durante a celebração, meditamos algumas palavras do nosso fundador:
“O Ins8tuto de Maria é uma grande família que eu gerei pela graça de Deus”.
“Só quero viver para vocês. Dediquei-lhes todos os meus trabalhos e todos os momentos da minha vida. Desejo que sejamos uma família estreitamente unida por
sen8mentos recíprocos de amizade e carinho”.
“Amém a sua Congregação. Que seja a “casa familiar”,
que nela tenham seus amigos. Neles, encontrareis consolo nas penas, alento no desânimo, conselho nas diﬁculdades, oração, ajuda nas necessidades”.
E também lemos os obje8vos propostos pelo Conselho
Mundial da Família Marianista para 2014 – 2017.
Na mesma celebração, comemoramos o aniversário do nosso querido Padre Fernando, agradecemos pelo dom de sua vida, sua vocação e sua presença entre nós.
PARABÉNS, Pe. Fernando, te amamos muito!
Cláudia, CLM Marília.

No dia 06 de fevereiro, primeira sexta-feira do mês, retomamos as reuniões das
CLMs de Marília com nossa missa. Es8veram presentes além dos membros das
CLMs e da SM, dois casais, Ana e Reginaldo
e Cláudia e Rafael e também a Fernanda,
que foram convidados a conhecer melhor nossa família e a fazer parte em uma
nova CLM. Maria nos abençoe e nos guie nessa missão.

No domingo dia 08,
na Comunidade São
Vicente de
Paulo foi
realizado o primeiro porco no rolete para
arrecadar fundos para a comunidade. Na
organização do evento, estavam os casais
Mário e Carminha, Araújo e Ataíde. É a família Marianista envolvida na vida comunitária.

Dia 28 de fevereiro as Comunidades Leigas de
Marília realizarão o 4º Sábado com Maria e refletiremos sobre o Perdão
4º SÁBADO COM MARIA
TEMA: “ A SEGURANÇA DO PERDÃO”
Dia 28/02/2015 – às 20 h.
Local: Rua Monsenhor Victor R. Mazei, 340 - Bairro Aeroporto – Marília/SP
Realização: Comunidades Leigas Marianistas de Marília – CLMs Marília

"Moderação sempre nos ﬁlhos de Maria: paz, união, amizade, nunca conﬂitos"
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CELEBRAÇÃO - PE. CHAMINADE
Nos dias 20, 21, 22 de janeiro deste ano, 2015, celebramos
com muita alegria o “Tríduo do Beato Chaminade” na paróquia
Maria Mãe do Redentor. Tivemos, em cada dia, um tema:
No dia 20, “O terço com o Beato Chaminade”: Apresentamos, com slides, a vida do Beato Chaminade em cinco capítulos. Entre um e outro, cada participante rezava uma Ave Maria
até completar as dez. Rezamos os Mistérios de Gozosos e em
cada mistério colocávamos uma intenção apropriada.

No dia 21, a Santa Missa com o tema ”A Visão de Maria que o Beato Chaminade nos legou”. Presidida pelo Pe. Ângelo, que na homilia desenvolveu o tema também com slides. Aumentou a participação, com
pessoas das paróquias de São Sebastião e da comunidade de Cristo Rei, além do pessoal da paróquia.
No dia 22, foi a Festa do aniversário dos 165 anos da morte do nosso Fundador. Missa solene, presidida pelo Pe. Ventura que comemorava também, com a comunidade, seus 92 anos. Foi uma Missa bonita,
alegre, bem preparada e com uma excelente participação da assembleia, com os religiosos marianistas,
membros das duas CLM e numerosas pessoas das paróquias Maria Mãe do Redentor, São Sebastião, comunidade Cristo Rei e outros amigos dos marianistas. Na ação de graças, fizemos memória da vida do
Beato Chaminade com mais imagens que nos lembravam da sua caminhada de fé. O Pe. Ventura ganhou
um presente dos paroquianos e ficou muito feliz. Encerramos cantando o Hino ao Beato Chaminade, já conhecido por todos.
Após a missa, no salão paroquial houve uma agradável confraternização onde todos puderam desfrutar da
convivência e partilhar o bolo do P. Ventura. Tudo preparado com muito carinho. Assim acabou nosso
“tríduo do Beato Chaminade”, dando graças a Deus pelo dom da sua vida e o do carisma que deixou à Igreja e, especialmente, a nós.
Que o Pai o Filho e o Espírito Santo sejam glorificados em toda parte pela Imaculada Virgem Maria.
Pe. Angel Palácios, SM
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MENSAGENS DE DESPEDIDA AO IR. GONZALO

Caro Gonzalo
“Estamos tristes com a sua
partida, que esperamos
seja temporária. Mas, ao
mesmo tempo, queremos
lhe dizer que sua participação na nossa fraternidade,
com características de
uma pessoa culta, bem definida, que sabe o que
quer e tem facilidade de
expor o que pensa, foi muito útil para nós. Ficamos
felizes com a sua participação. Você esteve e continuará sempre presente em
nossas reuniões. Suas ideias
não partirão. Sempre você
terá, no Brasil e aqui entre
nós, amigos que nunca
deixarão de admirá-lo. “
Fraternidade nossa senhora
do Pilar.

“Na despedida de Gonzalo, senti um sentimento de
vazio e tristeza. Algo de
meu coração foi embora
com o Gonzalo. Por outro
lado, senti o carinho das
pessoas das CLMs, pelo
Gonzalo e por sua presença entre nós.
Agradeço a Deus todos
estes momentos sentimen-

tais, que têm mexido comigo.
Cada momento tem sido a
confirmação da presença
ativa dos marianistas e
qual é o impacto para os
outros.”
Cefe, SM

“A fumaça, o suor e não
deixar que a carne se queimasse, não me permitiram
ver todos os detalhes... Mas
deu para ouvir claramente.
E o que ouvi me encheu
de alegria e felicidade: palavras sinceras e emocionadas de reconhecimento,
gratidão e carinho fraternal. Como é bom e faz
bem sentir que um irmão
nosso é apreciado e acolhido! E tudo num ambiente singelo, informal, mas
autêntico e verdadeiro.
Minha admiração ao Gonzalo e aos fraternos, difícil
fazer melhor.”
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MENSAGEM DO PADRE JOÃO BATISTA AOKI APÓS VISITA AO BRASIL

Pe. Aoki na Paróquia Maria
Mãe do Redentor

É bom ter amigos de verdade”. Nesta estada no Brasil, senti realmente esta palavra com maior intensidade.
Desde o primeiro dia (dia 06/01) em que cheguei ao Brasil e até o último dia (04/02) em que parti para o
Japão, em cada lugar por onde passei, senti esta verdade. Gostaria de dizer a cada um de vocês o meu
profundo agradecimento. Como brincadeira, comentava sobre a situação do Japão: “Em todos os sentidos,
está frio lá”, desde o clima, o relacionamento humano, a liturgia e a estrutura social... Neste aspecto, sinto
que o Brasil tem realmente o calor mais humano e espontâneo. Saindo do frio de 4 graus de Tokyo,
quando desci no aeroporto de São Paulo, a temperatura marcava 37 graus. De repente, transpirei de tal
forma que os óculos embaçaram totalmente, como se eu estivesse numa sauna. Mas foi uma gostosa
sensação perceber que já estava no Brasil, quer dizer, senti como já estar em casa!
Pe.J.B Aoki, SM

Pe. Aoki na Igreja Nossa Senhora
do Terço
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