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ANO 4

EDITORIAL
“Noite feliz!
Noite feliz!
Ó Senhor Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém...”
“Anoiteceu, o sino gemeu, e a gente ficou feliz, a rezar...”
“Belém é aqui, aqui é Natal...”.
Família,
Q uerida
Menino Jesus.

mais um ano está prestes a terminar, e ainda é tempo de prepararmos a chegada do

Nesse último editorial de 2014, estamos transmitindo nossas mensagens de natal e nossos votos de Feliz
Ano Novo. Também é tempo de agradecer a todos e todas que colaboraram conosco para que fosse possível
a elaboração de nossos boletins.
Foram tantas “boas novas” em 2014, tantos bons momentos vividos, mas também foi um ano de muito trabalho e muitos desafios.
Em minhas orações, tenho pedido a Deus a graça e a alegria de conseguirmos fazer de nossas famílias,
nossas comunidades, nossa missão, um lugar acolhedor, onde haja espaço para a Família de Nazaré se
aproximar e ficar.
Depois de muito pensar sobre o que escrever para o editorial, decidi que o melhor seria que ele nos
ajudasse a viver o verdadeiro Natal e também nos orientasse em nossas escolhas para 2015. Então, não
tive dúvidas, recorri ao nosso querido Papa Francisco, em alguns trechos de seu lindo texto “Evangelii Gaudium”. Assim, teremos muita inspiração para nossa celebração de Natal e para nossas escolhas em 2015.
“Evangelii Gaudium - Papa Francisco”
Cristo conduz-nos a Maria... Conduz-nos a Ela, porque não quer
que caminhemos sem uma mãe; e, nesta imagem materna, o povo
lê todos os mistérios do Evangelho. Não é do agrado do Senhor
que falte à sua Igreja o ícone feminino.

288. Há um estilo mariano na atividade evangelizadora da
Igreja.

286. Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e uma montanha de ternura. Ela é a serva humilde do Pai, que transborda de
alegria no louvor. É a amiga sempre solícita para que não falte o
vinho na nossa vida.

N’Ela, vemos que a humildade e a ternura não são virtudes dos
fracos, mas dos fortes, que não precisam maltratar os outros para se sentir importantes. Fixando-A, descobrimos que
aquela que louvava a Deus porque «derrubou os poderosos de seus
tronos» e «aos ricos despediu de mãos vazias» (Lc 1, 52.53) é mesma que assegura o aconchego de um lar à nossa busca de justiça.

287. Ela é a mulher de fé, que vive e caminha na fé, e «a sua
excepcional peregrinação da fé representa um ponto de referência constante para a Igreja». Ela deixou-Se conduzir pelo
Espírito, através de um itinerário de fé, rumo a uma destinação feita
de serviço e fecundidade.

Porque sempre que olhamos para Maria, voltamos a acreditar na
força revolucionária da ternura e do afeto.

No mais, é desejar que vocês aproveitem cada minuto dos muitos encontros que, com
certeza, acontecerão nesses dias.
Feliz Natal e muita luz em 2015!!!!!!
Desfrutem da leitura do boletim e espalhem-no para todos da nossa família e amigos.
Abraço fraterno,
Malu, Animação Nacional
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA MARIANISTA DE CAMPINAS
Encontro de preparação para renovação de Consagração
No dia 20 de novembro de 2014, feriado do Dia da Consciência Negra, reuniram-se membros das CLM´s Aliança e Vigor, para participarem de uma formação, a fim de se preparem para a renovação da consagração a Maria. Pregado pela Irmã Zilda Maria, houve
dois momentos durante o dia, abordando o tema - Aprender Caminhando com o MESTRE
– “Jesus se aproxima e escuta” e “Ele nos revela as escrituras”. No primeiro momento, foi
experienciado o Encontro com Jesus e, após o almoço, a experiência com a Palavra de
Deus. Com um roteiro que iluminou o caminho, ajudando a refletir sobre a vida pessoal
e a caminhada marianista, tiveram um dia de muita espiritualidade, recordando o documento do Papa Francisco que afirma que o compromisso como cristão deve ser vivido
com alegria; e a Igreja, em saída, que é comunidade de discípulos missionários, deve ter
cinco atitudes: ir à frente, envolver-se, acompanhar, frutificar e festejar. Atitudes que Maria
vivia e devem ser sinal para todos.
(Mario Leão, CLM Vigor - Campinas).

Assembleia de Família
A Assembleia de Família foi realizada no dia 23 de novembro de 2014, a partir das 14h, com a participação de membros
das CLM´s e das irmãs Zilda, Fátima e Gildete. Os trabalhos foram iniciados com uma dinâmica de boas-vindas que consistia na formação de uma roda de mãos dadas, momento que foram colocadas intenções e agradecimentos. Em seguida,
uma recordação pessoal do que foi e o que ficou neste ano que está acabando, onde cada participante foi pegando pétalas para cada agradecimento e cada conquista realizada e, em seguida, colocava na vasilha com água. Após a oração
das Três da Tarde, foram apresentados os projetos e esperanças do ano de 2013 para 2014 e o que foi realizado. Em
seguida, dividiu-se em dois grupos e, após troca de ideias e sugestões, passou-se à votação das propostas elaboradas. A
assembleia terminou com a disposição dos membros participantes das CLM´s de aprofundarem na formação e no carisma, tornar conhecida a vida de nossos fundadores a amigos e pessoas próximas da família, com o objetivo de descobrir
novas lideranças e aumentar o número de integrantes ligados à Família Marianista. Após o encerramento da assembleia,
houve a celebração da Santa Missa, presidida pelo padre redentorista Sebastião que, com muita sabedoria, utilizou-se
dos símbolos da assembleia em sua homilia, levando os participantes a momentos de reflexão e perdão e a terem a coragem e a esperança a se atirar para águas mais profundas.
(Mário Leão, CLM Vigor - Campinas)
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA MARIANISTA DE CAMPINAS

Renovação dos votos de Consagração a Maria e confraternização
Dia 08 de dezembro de 2014, dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, reuniram-se convidados, amigos,
participantes das CLM´s Aliança e Vigor e as Irmãs no Centro Marianista Caná, para celebrarem os votos perpétuos das Irmãs Zilda Maria, Fátima, Ana Lúcia, e Gina e a renovação da consagração a Maria dos leigos. Também se consagrou a Nega da CLM Vigor. A santa Missa foi celebrada pelo padre Isao que desenvolveu uma
homilia, levando os presentes a refletirem sobre suas missões e a não perderem a fé e a esperança na caminhada. Após a missa, houve o tradicional churrasco e amigo secreto com muitas brincadeiras e o jogo de truco.
Também se comemorou com muita alegria o aniversário natalino da Irmã Ana Lúcia.
(Mário Leão, CLM Vigor - Campinas)
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA MARIANISTA DE MARÍLIA

Dia 08 de dezembro, Imaculada Conceição de Maria, o dia mais importante para as comunidades leigas
marianistas. Estivemos reunidos em ação de graças pela Família Marianista na missa presidida pelo Pe
Fernando e concelebrada pelo Pe Paco.
Trecho da homilia Pe. Fernando:
“A Imaculada Conceição de Maria é descoberta de realização plena de nosso próprio eu.
Maria viveu o desafio humano.
Maria não foi um ser extrahumano, de uma carne e uma condição diferentes da nossa.
Maria sentiu a dúvida, o temor ante a proposta divina, viveu a cruxificação do filho... Todo o humano
acompanhou a vida de Maria. Mas pela força da graça e em virtude dos méritos de Cristo, se constituiu
em modelo de um futuro para o humano”.
Claudia, CLM Marília

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA MARIANISTA DE BAURU

A chegada do Advento é recebida com alegria pela fraternidade “Nossa Senhora do
Pilar”.
Na nossa reunião semanal, ocorrida no dia 27.11.2014, montamos uma guirlanda.
Foi assim: padre Ângelo e Luiz cantavam. Enquanto isto, na linha de montagem,
Isvao e Gonçalo juntavam as peças preparadas pelas nossas irmãs Tereza, Silvana e
Olynda, até finalizar a guirlanda, que ficou muito linda. Olynda ficou feliz ao ganhar de
presente este belo enfeite de Natal.
Durante a oração, lembramos que a chegada do Menino Jesus é uma época de renovações, reflexões, esperança, simplicidade, amor e caridade em nossas vidas. Tudo
ocorreu num clima de descontração, espontaneidade, felicidade e harmonia, que até
lembrava um Natal antecipado.
Luiz, CLM Pilar
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O Natal no Projeto Caná Guiado pela Estrela.

Nos dias que antecederam a Festa de Natal no Projeto Caná, algumas voluntárias com um grupo de
crianças focaram o tema “decoração de Natal no Projeto Caná”. A árvore de Natal foi toda enfeitada
com bolas e enfeites natalinos, produzidos por esse grupo. A árvore, os enfeites, e principalmente a
estrela guia, fazem parte da nossa cultura. Quanta riqueza para nossa fé, se refletirmos a estrela na
sua narração bíblica, na história do nascimento. O evangelho de São Mateus diz que, por uma estrela,
magos e sábios foram guiados até o menino Jesus. E os magos eram pagãos. Porém a estrela os levou
até ELE! “Quando entraram na casa, viram o Menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam diante dele e o
adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra”. Desde esse
dia, fiquei refletindo sobre a magia dessa estrela... Ser guiada por ela, levada ao encontro com Ele!
Sobre os Magos que deixam os presentes, mas saem cheios de luz e, inclusive, mudam de caminho
para anunciar o nascimento do Menino. Na verdade, eles saem plenos de luz, de Jesus... Sim, ELE era a
Luz, da qual a estrela era o sinal. Neste tempo de Advento, tenho sempre refletido sobre a magia dessa estrela. Para minha alegria, no dia 11/12, foi apresentado o Auto de Natal no Projeto Caná, encenado por nossas crianças e adolescentes. Uma das motivações da apresentação era uma linda garota,
em cima de um balanço, que, ao puxar suas cordas, ficava bem alto, simbolizando a estrela de Belém.
Ela, com sua voz infantil, “guiava” o espetáculo. Estava cheia de luz, beleza e fé e era a “estrela“ que
indicava o caminho para Jesus!
Quando terminou o Auto de Natal, o olhar de todos nós estava repleto de luz daquele momento
mágico junto com as crianças e da certeza de que estamos juntos com Maria, que acolheu a luz
em sua vida, mais que em seu ventre. Ela também é uma estrela, pois nos leva a até Ele, para O
adorarmos! O menino Jesus quer nascer em nós!
Com esses dois momentos simples e fortes dentro do Projeto Caná, fica a certeza de que precisamos
deixar-nos guiar pela Estrela até Ele. Temos que ter lugar em nossas vidas para Jesus nascer, para o
encontro do divino com o humano, só assim teremos um Feliz Natal e um abençoado 2015.
Que Jesus e Maria Santíssima fiquem conosco nesse ano que se inicia: obrigada a todos os irmãos e
irmãs, voluntários, funcionários, parceiros e amigos por tudo o que vocês fizeram e fazem pelo bem
do nosso Projeto Caná. Muito obrigada a todos.
Deixemo-nos guiar pela Estrela!

Irma Regina, CLM Irmão Manolo
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MENSAGEM DE NATAL DA C.L.M. IRMÃO
MANOLO CAMPO
“Estamos

vivendo a alegria do Natal, alegria de celebrar o Filho de Deus
entre nós. Em uma manjedoura, Deus se apresenta em forma de Menino.
Nascido da simplicidade de um estábulo, Jesus dá um novo sentido à história humana. Ele é a maior prova de amor que o Pai poderia nos dar.”
A C.L.M. Irmão Manolo Campo, vivenciou, rezou em forma de teatro, com
a mesma simplicidade da manjedoura, os quatro domingos do ADVENTO,
e nos preparamos com alegria para a grande chegada do menino Jesus.
Desejamos a todos da Família Marianista que o brilho da estrela-guia ilumine nossos caminhos, trazendo paz, saúde e prosperidade para nossa
vida e missão. Com simplicidade e fé, que possamos receber Jesus pelas
mãos carinhosas de MARIA. Ela nos fortalece nesse novo ano que se
aproxima.
Em 2015, um novo ciclo se inicia. Já, em janeiro, celebraremos os 60 anos
de vida religiosa do nosso irmão Pe Paco e os 25 anos de vida religiosa
do nosso irmão Cefe. Será um ano cheio de bênçãos e muitas luzes a
celebrar.
Que tenhamos um Santo NATAL e que, em 2015, possamos responder
ainda mais a nossa missão:
“Fazei tudo o que Ele vos disser”.
CLM Irmão Manolo Campo.
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Mensagem de Natal e Ano Novo
Neste Natal, o maior desejo é que os nossos corações estejam
plenos de esperança e que as nossas almas nos movam sempre
em direção ao bem comum.
Que o amor nos ilumine e que cada gesto, cada uma das nossas
palavras tenham o dom de nos trazer paz e felicidade.
Que o Natal nos inspire na busca da harmonia e da paz. Que este
espírito nos ajude a promover a Concordância e a aceitação entre
todos os seres humanos.
Também é tempo de refazer planos, reconsiderar os equívocos e
retomar o caminho para uma vida cada vez mais feliz. Que possamos seguir nossa caminhada com alegria, como o papa Francisco
tanto nos pede no anúncio da Boa Nova, acolhendo aqueles que
estão esquecidos em nossas periferias, que não estão tão longe
de nós. Que os novos projetos possam, de fato, atingir a todos,
principalmente, aos que perderam a esperança de viver e de
amar. Que Maria possa trazer o Menino Jesus para junto de nossas vidas e esteja sempre nos orientando na luta pela justiça e
paz no mundo. Agradecemos pelo ano que se finda e, esperançosos de um mundo melhor, nos lancemos para 2015, no qual, com
certeza, haverá grandes desafios que serão superados!

Feliz Natal e um 2015 cheio de Paz, é o que deseja a família Marianista de Campinas.
CLM Aliança – Vigor e FMI

Dez de 2014
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Advento, época da Paz...
fotos do presépio
montado pelo Ir. Lolo

Vou enfeitar a minha árvore de natal
A minha vida enfeitar
Vou ligar o meu pisca-pisca
E deixar a luz me encantar
Vou me preparar para receber o menino
Aliviar meu coração
Enchê-lo de amor e paz
Rezar ao senhor meu DEUS a minha oração,
Vou preparar o pão e vou me preparar
Vou olhar a luz da vela brilhar, iluminando o presépio
Vou deixar aquela luz de vela
Linda, mística, pura me iluminar
Porque eu quero me encantar com a magia do nascer
Vou limpar,renovar meu coração
Vou mostrar-me o sinal de amor e paz.
Não faz sentido eu preparar a mesa para a ceia
E não me preparar em espírito, no SENHOR
Não faz sentido eu enfeitar a árvore de Natal
E não enfeitar meu coração.

Eu quero observar o nascer,
A chegada do menino Deus.
Vou livrar-me do egoísmo,
Me iluminar com a verdadeira luz de DEUS
E venerar o verdadeiro sentido do Natal
O nascimento do filho de SÃO JOSÉ e MARIA IMACULADA
O Filho de DEUS

O menino Jesus, nosso IRMÃO e nossa SALVAÇÃO.

PAZ E BEM! PAZ E BÊNÇÃO! PAZ E FELIZ NATAL...

A FAMÍLIA MARIANISTA DE MARÍLIA DESEJA A TODOS UM FELIZ NATAL, AGRADECENDO O S DONS DO AMOR E
DA FÉ QUE NOS MOVEM E NOS UNEM EM FAMÍLIA.

8

