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“A EXEMPLO DE MARIA” 

 

Um lugar pra se viver 

Um lugar pra se acolher 

Em fraterna amizade 

 

Um lugar pra se fazer 

Um lugar pra renascer 

Em amor, igualdade 

 

A exemplo de Maria 

Renovar a oração 

Partilhar em nossa vida 

Toda a libertação 

 

Deste olhar que é mais vida 

Vida plena em saber fazer. 

 

Um lugar pra florescer 

Um lugar pra acontecer 

Em partilha e verdade 

 

Um lugar para crescer 

Um lugar pra se querer 

Em intensa identidade 

A exemplo de Maria  

Libertar o coração 

 

A missão é nossa vida 

Sermos sal da geração 

Para assim aos olhos seus, 

Maria, 

Sermos filhos a viver. 

 

   (Letra e música de Silvio Carlos) 

 
Querida Família Marianista.  
 
Querida Família Marianista. Com a graça de Deus, consegui-
mos, mais uma vez, preparar nosso boletim e transmitir um 
pouco mais do que vivemos e fazemos no Brasil. Estamos 
próximos de celebrar nosso Encontro de Família e, juntos, 
agradecer os 25 anos de vida leiga marianista de nosso país. 
Esse encontro será 15 de setembro em Bauru, onde tudo co-
meçou.  
No mês de agosto, um grupo de treze pessoas de nossas 
CLMs de Bauru, fez uma peregrinação até o Santuário de Lu-
jan, na Argentina, e tiveram a oportunidade de conviver e parti-
lhar com outros membros de nossa Família.  Tínhamos plane-
jado essa peregrinação como parte de nossa celebração dos 
25 anos. Neste informativo, estamos partilhando como foi e o 
que significou essa peregrinação. 
Tenho aproveitado o editorial para contar momentos de nossa 
história. Para muitos, tem sido momentos de recordar, reviver 
e, para outros, uma oportunidade de conhecer nossas origens, 
saber como tudo começou e, juntos, darmos graças pelo cami-
nho percorrido, e pedir ao Senhor que nos permita semear 
muito mais em solo brasileiro. 
Neste editorial, quero ressaltar um momento muito importante 
de nossa história, que foi nossa participação no Primeiro En-
contro de Comunidades Laicas Marianistas, em Santiago, no 
Chile, 1993. 
A notícia do encontro, num primeiro momento nos causou ansi-
edade e aflição. Perguntávamos-nos como seria possível reunir 
pessoas de várias partes do mundo, vários idiomas, conviver 
num mesmo ambiente, partilhar a vida, colocar-se desafios e 
conseguir elaborar uma estrutura e organização. 
E tudo isso aconteceu! Retornamos de Santiago com a certeza 
de que pertencíamos a uma Família muito maior que a nossa 
pequena comunidade. Esse encontro foi de extrema importân-
cia para a vida leiga marianista do mundo todo. Conseguimos 
expressar, no papel, nossa identidade e trazer, na bagagem, 
muito mais do que um “documento” para ser simplesmente lido 
e cumprido. O encontro de Santiago fortaleceu nossos laços, 
revelou nosso papel na Família Marianista, renovou nossa 
esperança e nossa vocação. 
Foi com esse espírito que retornamos e levamos essa Boa 
Nova a todas as comunidades. Nesse ambiente de alegria, um 
fraterno de Bauru, escreveu uma linda canção, que ofereço a 
vocês. Sua letra pode ser lida como uma pequena oração. 
Deixo registrado meu eterno agradecimento a todos e todas 
que fizeram desse encontro um marco para a vida da Família 
Marianista. Oxalá, Deus nos conceda a graça de fazer de nos-
sas comunidades um bom lugar pra se viver e partilhar a fé! 
Abraço fraterno. 
 
Malu, Animação Nacional  

EDITORIAL 

25 Anos CLMs - Brasil 
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Estiveram reunidos em retiro, nos dias 7, 8 e 9 de julho, alguns integrantes das duas CLMs de Bauru e também uma amiga da família, a Vâ-
nia, no Centro de Espiritualidade Marianista Caná, em Campinas. O retiro foi preparado pela Irª. Felisa, com o tema Madre Adela. Para todos, 
foi um fim de semana repleto de muita espiritualidade marianista, que podemos perceber nos e-mails trocados nos dias após o mesmo. 
Repartimos aqui, alguns comentários que foram trocados entre os participantes. 

Retiro no Centro Marianista Caná 

“Tudo foi muito especial. Aos poucos vamos estreitando mais nossos 
laços e construindo pontes. Vivemos bons momentos e bebemos da 
fonte em um ambiente muito familiar e querido. Cada espaço do Centro 
de Espiritualidade das irmãs exala cores, cheiros, sabor, vida e alegria 
marianista. Cada quadro, cada detalhe de decoração, as capelas, aliás, 
tudo, tudo é muito marianista e faz me sentir muito bem e acolhida.” 
(Malu) 

 “O retiro foi muito bom. Tomara que consigamos prolongar os benefí-
cios e graças dele durante um bom tempo. Reler algo, rezar o vivido..., 
podem nos ajudar a que seja ainda mais fecundo. Muito obrigado a 
todas pela oportunidade!!!” (Domingos, SM) 

“Fico muito feliz sabendo que ficaram contentes com o tempinho que passaram aqui e 
que o retiro lhes fez bem. Rezo por todos para que o vivido dê muitos frutos nas respecti-
vas missões. Nós também ficamos contentes por termos vivido em família, ainda que 
pouco tempo, mas foi muito bom e também nós nos sentimos bem. Me lembro e peço por 
todos vocês e os abraço com carinho.  (Irª Felisa, FMI) 

“Ontem e hoje já coloquei em prática meus momentos de oração, principalmente no 
meu trabalho: quando a ‘coisa’ apertou, procurei um cantinho e rezei, me recordei do 
retiro e me acalmei.  Acho que, realmente, a oração é o melhor combustível para o 
Espírito. Orar nos tranquiliza, nos dá forças para enfrentar o que está por vir. 
Agradeço a oportunidade, a convivência e acolhida de todos. (Márcia) 
 

“Como foi tão bom para todos! Seria interessante realizarmos o 
retiro avançado MADRE ADELA nível II. E parabéns à irmã Felísa 
pelo sucesso do encontro e, a todos pelos alegres e deliciosos dias 
de convivência.” (Luis) 

Como disse ontem, sou muito agradecida a DEUS e a Maria Santíssima por 
ter recebido essa graça: conhecer a história de Madre Adela e estreitar as 
relações com todos vocês, nesse lindo e acolhedor lugar!  
"Beber da fonte nos anima a ser Sal e Luz aqui na terra e a buscar nossa 
santidade no Céu".  
A irmã Felisa foi especial em tudo o que transmitiu e no seu "jeito" de trans-
mitir. Estar no Centro Marianista Caná é se sentir em casa... em família. 
Agradeço às demais irmãs, também: irmã Deusa, Gil, Ana Lúcia, Zilda e Fáti-
ma, que sabemos, diretamente também ajudaram e colaboraram para esses 
dias ficarem no nosso coração e memória.  (Irma) 

“O retiro foi maravilhoso, a acolhida, a dedicação de todas e de todos. O 
ambiente acolhedor de amizade, ânimo, fé e oração inspirada pela Madre 
Adela. As palavras não revelam todos os sentimentos maravilhosos que 
recebemos. Então, é só sentir... pensei nessas frases: ‘Em busca da santi-
dade!’, ‘Se meu coração é pequeno, vamos contagiar muitos outros cora-
ções, para que se torne grande o amor por Jesus e Maria’”. Vânia 

“...Agradeço a Deus ter tido esta oportunidade  de conhecer um pouco da 
vida da Madre Adela. Trago do retiro muito ânimo e o coração repleto de 
sentimentos novos.Foi uma experiência nova.  
A frase que posso deixar é: "Em qualquer circunstância, temos que ter 
ânimo, fé, oração e muito amor". (Verinha) 
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Sábado de festa no Projeto Caná - Bauru 

Junho é o mês das Festas Juninas. Foi com muita brincadeira e dança que as crianças 
do Ferradura-Mirim se divertiram e aproveitaram o sábado do dia 23/06.  
Como não podia faltar, receberam doces típicos da festa (pipoca, paçoca, pé-de-
moleque e maria-mole coberta de chocolate), além de brindes pelas brincadeiras em 
que participaram. Foi uma manhã muito divertida para todos.  
     Verinha, CLM Bauru. 

O mês de junho findou e não poderíamos deixar de realizar 
uma festa no “Arraiá de Caná”; com a participação das CLMs 
de Campinas e as Irmãs. Realizamos uma festa junina muito 
alegre, com a reza do terço, dança da quadrilha, pipoca, quen-
tão, cachorro quente, canjica, docinhos e um bingo com pren-
das doadas pela própria família, onde todos participaram com 
muita alegria. Passamos momentos de confraternização, ale-
gria, muitas brincadeiras, e boas risadas com vestes de deixar 
o povo da roça de boca aberta.  
 
   Mário Leão, CLM Campinas 

EVENTOS DE FAMÍLIA  

Festa Junina  em Caná  

Neste mês de julho de 2012, temos notícias que trazem muitas alegrias às CLMs de Campinas e às Irmãs. Após um ano 
vivendo uma experiência fora da Comunidade, retorna a Irmã Zilda Maria. Também dia 11, recebemos a Irmã Denise, que 
participou do encontro de Professas, da Jornada Mundial de Marianistas e da Juventude, e da experiência na Comunidade 
de Agen na França, permanecendo longe de nosso convívio por mais de um ano. A Irmã Fátima também ficou ausente por 
volta de dez dias, pois esteve no Chile, pregando um retiro, e já retornou. E a Irmã Ana Lúcia que esteve participando do 
XXXIV Capítulo Geral, representando a América do Sul, tendo retornado no dia 06 de agosto.  
 
        Mário Leão, CLM Campinas. 

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA 
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Ecos de nossa Peregrinação a Buenos Aires. 

25 ANOS CLMS NO BRASIL -PEREGRINAÇÃO NA ARGENTINA 

Do Brasil  
 
 
 
             À Argentina 

Nossos dias em peregrinação foram dias agraciados por 
Deus e por Maria. 
Conhecer nossos irmãos marianistas da Argentina foi uma 
experiência maravilhosa de convivência e partilha. Em 
todos os lugares que estivemos, fomos muito bem acolhi-
dos, parecia que estávamos em casa,  no Colégio Maria-
nista, na comunidade, em todos lugares que estivemos. 
Lujan, momento mágico. A catedral lindíssima, ao mesmo 
tempo imponente, simples, acolhendo todas as pessoas. 
A missa, mais Marianista não poderia ter sido. Junto à 
Virgem Maria, pudemos rezar e pedir por nossos irmãos e 
amigos do Brasil e agradecer a graça de celebrar os 25 
anos da presença das CLMs no Brasil.  
Trouxe para casa algo muito especial no coração, um 
sentimento de alegria e paz. Era possível sentir o espírito 
de Maria junto de nós. Peço a Maria a sua graça, para 
que possamos propagar aos irmãos tudo o que trouxemos 
em nossos corações.  (Verinha) 

 
É maravilhoso experimentar no dia a dia um traço de nossa espiritualidade 
marianista, que é o espírito de família. Retornei de nossa peregrinação muito 
feliz, animada e agradecida. Tudo o que vivemos esses dias em Buenos 
Aires foi especial e repleto da graça de Deus. Agradeço de coração a acolhi-
da do Conselho de Família, dos alunos, professores e Reitor da Escola Mari-
anista, da Comunidade dos irmãos, do encontro com as irmãs, dos leigos e 
leigas marianistas que ofereceram seu tempo e sua atenção para conviver 
conosco. 
Trago comigo muitos rostos de crianças, jovens e professores da escola, que 
nos acolheram de uma maneira muito fraternal. O material que nos foi distri-
buído está riquíssimo em conteúdo e muito motivador para nossa missão em 
Bauru no Projeto Caná. A peregrinação ao Santuário de Lujan foi maravilho-
sa. Em vários momentos da Eucaristia, me senti na casa de “Maria”. Foi 
lindíssimo! O reencontro com amigos e amigas foi pra lá de bom. Espero em 
Deus que a mesma alegria e esperança que eu trouxe em meu coração, 
transborde nos “jarros” da Família Marianista da Argentina. Que Deus os 
abençoe hoje e sempre e faça crescer em nós os laços de família que nos 
une. Para mim, a alegria do encontro renova a esperança.    (Malu) 

Realmente, a alegria do encontro renova a esperança.  
Tudo muito bom, tudo muito alegre, TUDO CHEIO DE GRAÇAS. (Silvana) 
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continuação 

Ante todo, les agradezco los comentarios tan generosos que han tenido sobre nuestra comunidad. Ha sido una alegría y una satisfacción conocerlos 
y recibirlos. Para cada uno de los que compartimos con ustedes la visita, ha sido sentirse junto a amigos y compañeros de camino, de vida y de fe. 
Saben que nuestras puertas están abiertas para toda vez que quieran visitarnos. Un abrazo muy grande a ustedes a toda la comunidad que nos 
visitó y háganlo extensivo a quiénes comparten  nuestra familia marianista en Bauru.  

(Marcos Romero - Rector Colegio Marianista de Buenos Aires) 

Querida familia marianista argentina, querida familia colegial marianista: Nuestro sueño de celebrar los 25 años de vida de las CLMs de Brasil con to-
dos ustedes y a los pies de Nuestra Señora de Luján se ha realizado plenamente! 
En el encuentro con el Consejo de la Familia Marianista pudimos conocer, compartir, rezar y agradecer por la vida y la misión marianista en Argentina y 
Brasil, con certeza que esto nos fortaleze y anima. 
La visita al colegio nos encantó. La acogida y presentación del Rector, magníficas! Como en Brasil, la misión educativa marianista es en la educación 
no formal, fué muy rico conocer este otro modelo de educación marianista, así como reconocer lo que nos une e identifica. 
Los profesores y alumnos de las salas que visitamos nos proporcionaron unos momentos lindísimos y felices. Qué maravilla de ambiente familiar, ale-
gre, acogedor y naturalmente educado! PARABENS! ESTAMOS ORGULHOSOS DO “NOSSO” COLEGIO MARIANISTA DE BUENOS AIRES!!! 
Aunque no pudimos visitar las otras obras marianistas estamos seguros de que son animadas por el mismo espíritu marianista. 
Fué muy fraternal y conmovedor el encuentro y la Eucaristía con los religiosos mayores, ellos son los testigos de toda una vida entregada a la misión. 

Gracias, Hermanos. Nuestra peregrinación a 
Luján fue muy linda, apesar de la lluvia y el 
frio intenso. Pero la casa de nuestra madre 
siempre es acogedora y calienta el espíritu. 
Además pudimos conocer y amar la cultura y 
el patrimonio histórico y cultural que tienen 
ustedes… sencillamente extraordinario… 
Muito obrigado Argentina, muito obrigado 
Buenos Aires, muito obrigado Família Maria-
nista. Que Deus e Nossa Senhora sempre os 
abençoem.  
(Domingo Fuentes, SM) 


