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25 ANOS CLMS BRASIL - BODAS
DE PRATA

EDITORIAL
25 Anos CLMs BrasIL

Querida Família, entregamos a vocês esta edição especial do Boletim
Informativo do Brasil. Nele, está estampada a alegria de nosso Encontro
de Família, onde celebramos os 25 anos de vida das Comunidades
Leigas Marianistas.
“Foi um dia abençoado por Deus e bonito por natureza.” Estávamos
felizes e visivelmente emocionados. Contemplamos, agradecemos,
rezamos, cantamos, dançamos, choramos e tudo o mais que tínhamos
direito.
Com a graça de Deus, fomos abençoados na preparação e conseguimos
acolher cada pessoa, cada gesto, cada colaboração.
Traçamos uma linha histórica. Contamos como tudo começou,
recolhemos testemunhos de muitos que, hoje, pelas circunstancias da
vida, não caminham conosco, mais ainda vivem sua fé e sua presença
no mundo, inspirados e iluminados pelo espírito marianista. Revivemos
todos os encontros internacionais, e reacendemos as luzes que eles
trouxeram em nossa caminhada.
Fico pensando como posso escrever para contar tudo o que vivemos
nesse dia. Acabo achando que é impossível, que não tenho tamanha
sensibilidade e clareza, e tudo o que for escrever será muito menos do
que foi vivido e sentido.
Talvez, nas fotos que estão estampadas nesse boletim, nas expressões
de cada rosto, vocês consigam sentir como estávamos felizes e como
fomos contagiados pela esperança e alegria.
Iniciamos 2012 traçando planos e sonhos para esse ano celebrativo.
Pelo caminho, tivemos de tudo, como acontece na vida da gente.
Traçamos um plano e, de repente, ele tem que ser repensado e, de novo,
retomado. Assim fizemos, sempre fazendo a experiência de colocar
nossos desejos e anseios nas mãos de Deus e de Maria. Nosso Beato
Chaminade também foi nosso grande motivador. Sua trajetória de vida foi
repleta de exemplos que nos impulsionam a dar um passo a frente,
mesmo quando tudo indica que estamos indo pra trás, e algo nos
paralisa. Chaminade não se abateu quando foi perseguido e, muito
menos, ficou chorando e maldizendo seu exílio. Ao contrario, deu
respostas positivas, como deve ser feito por aqueles que confiam na
presença amorosa de Deus e sua providência. Quando foi perseguido na
França, não se paralisou e ficou escondido, esperando o que tinha que
acontecer. Esteve sempre articulando meios de estar muito próximo da
vida das pessoas. Realizou batizados, celebrou eucaristias e tantas
outras coisas. No exílio, inspirado por Maria, pensou e sonhou com um
novo jeito de viver a fé e ser Igreja. Sua resposta foi fundar a “Família
Marianista”.
Essa maneira de dar respostas positivas, conservar a esperança, o
ânimo e a confiança devem caminhar conosco. Só, assim, seremos
capazes de contagiar outras pessoas e alimentar nossa vocação.
Agora, desfrutem de nosso boletim.

Família reunida - Marília, Campinas e Bauru

Lembranças

Oração e Partilha

Abraço fraterno. Malu, Animadora Nacional.

Comemoração
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Ecos da Comemoração dos 25 anos de vida Marianista
no Brasil -16 de setembro 2012 – Bauru.
Marília
No encontro, pudemos sentir a presença viva de Maria,
através dos diversos depoimentos, agradecimentos,
orações espontâneas e de exteriorizações de cada
uma das intenções. Foi um encontro proveitosíssimo,
de onde trouxemos, em nossos corações, uma visão
mais ampla do que é ser Marianista e ter mais fé.
Mário, CLM São José

Campinas

Bauru

Foi com grande alegria que nós, de Campinas, pudemos participar da comemoração dos 25 anos da Família Marianista no Brasil. Sentimo-nos em casa,
pois fomos acolhidos de braços abertos e com alegria estampada no rosto de
cada um que nos dava as boas-vindas. Para alguns, era a primeira vez que
estavam no Projeto Caná e ficamos impressionados pela obra, organização,
limpeza do local e com os trabalhos desenvolvidos com crianças e adolescentes carentes da região.
A forma como foi elaborado o encontro fez com que não percebêssemos o dia
passar. A Santa Eucaristia, presidida pelo Padre Paco, a caminhada da história com depoimentos, fotos e testemunhos ajudaram a reviver a história para
alguns e a descobrir e aprender para outros; as refeições foram momentos de
conversas, troca de experiências e de conhecer novas pessoas da família
Marianista; a alegria na hora dos parabéns pelos 25 anos de caminhada; a
presença de cada cidade apresentando sua realidade, suas dificuldades e
alegrias, como no caso de Campinas, que elaborou no caminho para Bauru
uma paródia que foi apresentada no momento reservado para nós, da qual
envio a letra que poderá servir para motivar nossa caminhada. Nós, de Campinas, agradecemos por este encontro, pois tivemos a oportunidade de desfrutar
da companhia dos irmãos de Bauru e Marília. Obrigado.
Mário Leão – CLM Campinas

Foi um dia maravilhoso!
Com a graça de Deus e nossa mãe Maria, nossas
"talhas", mais uma vez, foram cheias de muita Alegria,
União, Esperança e Fé. Sou muito feliz, por fazer parte
dessa família tão bela!
Que permaneçamos, sempre, "Sendo um só coração,
uma só alma, construindo fraternidade, mostrando o
rosto de Deus."
“Que o espírito de Maria nos guie sempre!"
Verinha, CLM Manolo”

Só tenho que agradecer a cada um pelo dia que vivemos no sábado. Ainda continuam ecoando em mim as
maravilhas que o Senhor operou entre nós. Foi um feliz
dia de encontro, convivência e um desfrutar maravilhoso de nosso espírito de família.
Que a graça de Deus, cresça em nós sem cessar.
Malu, Animação Nacional

Música
EU SOU FELIZ É NA CLM, NA CLM EU SOU FELIZ

A nossa comunidade se reúne em harmonia,
A nossa comunidade se transforma em alegria.
Com Adela e Chaminade nós chegamos à missão
Pra fazer o que nos pede, com a fé do coração.
Marianistas reunidos celebram com alegria,
Os seus 25 anos, é o que eles queriam.

“25 anos de presença das Comunidades Leigas Marianistas educando, evangelizando e servindo com a simplicidade de Maria.”
Ir. Cefe, SM”
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JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO MARIANISTA
CAMPINAS 06 DE OUTUBRO
OUTUBRO DE 2012
Reunimo-nos no Centro Marianista Caná, às 15 h, para, mais uma vez, refletir e orar sobre a caminhada de nossas
CLMs em Campinas e no mundo. Fizemos uma reflexão sobre TOGO-África e a história de Nossa Senhora do Lago
Togo – Mãe de Misericórdia. Pudemos ver a luta de um povo mais sofrido que,
com muita fé e perseverança conquistaram e construíram seu local de oração; em
seguida, fomos ao claustro para oração, ao redor da imagem da Virgem.
Em forma de dança, pudemos participar, fazendo gestos de agradecimento a
Deus por tudo o que nos faz e nos tem dado, interagindo neste momento com o
universo
Mário Leão, CLM Campinas

14 DE OUTUBRO DE 2012 - MARÍLIA
No dia 14 de outubro de 2012, domingo, estivemos
reunidos para a Jornada Mundial de Oração Marianista,
na residência dos religiosos em Marília.
Reunimos aproximadamente 40 pessoas, entre membros marianistas e convidados. Estivemos sob a direção
espiritual do Pe Paco e coordenação da Cláudia.
A tarde foi dedicada à comunidade de Togo, na África.
Iniciamos com uma leitura, explicando o sentido de nossa Jornada de Oração Marianista, ouvimos um pouco da
história de Togo e sobre o sentido da peregrinação e da
peregrinação mariana.
Saímos em peregrinação, paramos diante de uma talha, onde foi explicado o sentido
da talha para a família Marianista. Ouvimos o Evangelho das Bodas de Caná e, em seguida,
colocamos nossos pedidos e orações na talha.
Caminhamos mais um pouco, depois foram feitas projeções de nossas fotos da peregrinação à Aparecida do Norte, que nos transportaram para lá. Fizemos um momento de orações
pessoais e, em seguida, a partilha de experiências pessoais com Maria.
Por fim, caminhamos para a cabana, onde fizemos uma
representação do lago Togo. Pe. Paco abençoou a água,
com a qual, todos os participantes, com o gesto do Sinal
da Cruz, nos sentimos purificados. Terminamos com a
oração a Nossa Senhora do Lago e, depois, nosso lanchinho de confraternização.
Mário e Cláudia – CLM São José

JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO
ORAÇÃO 19 DE OUTUBROOUTUBRO- BAURU
Estivemos reunidos, no dia 19 de outubro,
para celebrar em família, a Jornada Mundial de Oração Marianista.
Tivemos quatro momentos representativos.
Primeiro momento, em que dançamos e
oferecemos energias positivas a todos.
Segundo momento, atravessamos um lago
representativo de Togo, purificamo-nos
numa fonte e seguimos para o local onde
tínhamos armado o santuário de Nossa
Senhora do Lago de Togo. Ali, no terceiro
momento, apresentamos um breve histórico
do santuário. E, num quanto momento,
fizemos pedidos a Nossa senhora que, depois, foram queimados junto ao santuário, num gesto de envio dos pedidos de oração.
Fizemos uma oração final e terminamos a Jornada com nossa tradicional confraternização ao
estilo marianista.
Verinha, CLM Ir. Manolo
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA DE CAMPINAS
Irmã Ana Lúcia de Góes

Ir. Ana Lúcia de Góes
Assist. de Instrução

No 31º Capítulo Geral, a Irmã Ana Lúcia de Góes foi escolhida como
Conselheira Geral (Assistente de Instrução) que, juntamente com Ir.
Gretchen Trautman (Assist. de Trabalho), Ir. Susanna Kim (Assist. de
Vida Religiosa) e Ir. Franca Zonta (Superiora Geral) formará a Administração Geral da FMI. Ela é a primeira representante da América do
Sul a dedicar-se a este serviço e, com certeza, levará o carinho, a
alegria e a acolhida do nosso povo para o resto do mundo. Parabéns,
Ana Lúcia! Aqui, todos estaremos rezando para o seu serviço nesses
próximos cinco anos.

Ir. Susanna Kin
Assist. de Vida

Ir. Gretchen Trautman
Assist. de Trabalho

Mário Leão, CLM Campinas
Ir. Franca Zonta
Superiora Geral

Missa de Envio da Irmã Ana Lúcia e Confraternização 06 de outubro de 2012 – CMC
No dia 06 de outubro de 2012, no Centro Marianista Caná, estiveram presentes os leigos da CLM Vigor e Aliança, convidados, amigos da família, juntamente com as irmãs, para participarem da Missa de Envio da Irmã Ana Lúcia para seu novo serviço e missão à Congregação FMI. A Missa foi presidida pelo padre Alexandre que, em sua homilia, fez com que todos refletissem sobre a importância deste desafio para a Ana e, mesmo com as saudades já presentes nos corações de todos, devemos ficar felizes, pois estaremos unidos em cada Eucaristia que participarmos. Muitos momentos de
emoção e reflexão fizeram parte desta celebração, principalmente quando Ana Lúcia coloca que “o barco de cada um deve ser lançado para águas
mais profundas, para não se deixar criar raízes em seu casco”. Ao final, todos foram convidados a participar de uma confraternização, onde houve
mais momentos de alegria, despedidas, fotos e comprometimento, na expectativa de um até breve.
Mário Leão, CLM Campinas

O carinho da CLM Aliança

A confiança da CLM Vigor

A emoção

Momentos do envio da Irmã Ana Lúcia

Irmã Zilda Maria - Centro Marianista Caná
Com a saída da Ir. Ana Lúcia, que estará nos próximos cinco anos na Administração Geral
da FMI, assumiu como Superiora da Comunidade das Imãs do Centro Caná, a Ir. Zilda Maria. Que Maria a ilumine neste serviço e que continue humilde, companheira, conselheira e
amiga.
Mario Leão, Campinas.
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA DE MARÍLIA
Retiro em Família
Em 19 de Agosto, por ocasião da solenidade de Nossa Senhora da
Assunção, as duas comunidades das CLMs de Marília se reuniram
para passar o dia em Retiro Espiritual.
Depois de participar da Missa, na Igreja de São Vicente, começou,
na residência Chaminade, a primeira meditação.
Houve, primeiro, um bom tempo de silêncio e oração pessoal em
torno às imagens de Nossa Senhora no pátio da residência.
Preparados já para
uma primeira meditação na capela, escolheu-se como tema:
“Maria é tipo ou espelho da Família Marianista”. Essa frase supõe, depois de considerar uma palavra, uma atitude, um acontecimento da Virgem Maria, que temos que nos perguntar: o que significa isto para
mim?
E, como ponto de referência, este pensamento de Raniero
Cantalamessa: “Nossa resposta mais
válida não estará na devoção
a Maria, mas na imitação de Maria”.
Continuou-se com outro momento de oração pessoal.
À tarde, o tema de meditação foi “mistagogia marianista desde o sinal de Caná”.
O Retiro terminou com uma demorada e interessante partilha. Todos se sentiram
bem fraternos nesta partilha.
.

Pe Fernando C. Martins, SM

NOTÍCIAS DA FAMÍLIA DE BAURU
Jantar Fraternal Projeto Caná
No dia 18 de agosto, realizamos mais um
jantar fraternal do Projeto Caná. Neste ano,
contamos com a presença do coral das
crianças do Projeto. Foi um momento de
muita alegria para elas e para nós. Houve o
comparecimento de muitas pessoas das
comunidades eclesiais marianistas e muitos
outros amigos e conhecidos. O jantar já é
uma tradição, e as pessoas colaboram de
boa vontade. Foi uma noite de
confraternização geral entre os participantes,
muitos dançando (jovens, adultos e
crianças), muito riso e alegria. A comunidade
dos jovens participou da festa com trabalho
de garçons e garçonetes e depois na limpeza
e finalização do evento. A força e alegria
deles foram contagiantes. Sucesso absoluto,
como das outras vezes!
Wal, CLM Pilar

