
Q uerida Família. 
 
Com muita alegria, elaboramos esta edição especial do Boletim Informativo, destacando o Encontro Anual da 
Família Marianista do Brasil. Ele aconteceu na cidade de Marília, nos dias 07 e 08 de junho de 2014. 
Neste ano, o mês de junho está repleto de acontecimentos. Em nosso país, acontecem as festas juninas, em meio 
aos conflitos e à alegria da Copa do Mundo. O Papa Francisco, em sua linda mensagem para a abertura da copa, nos 
propõe: “A minha esperança é que, além de festa do esporte, esta Copa do Mundo possa tornar-se a festa da 
solidariedade entre os povos. Isso supõe, porém, que as competições futebolísticas sejam consideradas por aquilo 
que no fundo são: um jogo e, ao mesmo tempo, uma ocasião de diálogo, de compreensão, de enriquecimento 
humano recíproco”. 
Com essa motivação, vivenciamos nosso Encontro de Família.  A casa dos religiosos de Marília transformou-se num 
lindo arraial. Fomos recebidos num ambiente muito alegre, festivo e acolhedor. Iniciamos nosso encontro com o 
almoço em família, aliás, como deve ser: “família reunida, graças recebidas”. E assim foi. Com muita simplicidade, 
fomos construindo e saboreando cada momento do encontro. 
Iniciamos com o tempo de oração. Sempre temos presentes a água e o jarro, símbolos que nos remetem ao cenário 
das Bodas de Caná. A água e o jarro estão tão enraizados em nossos momentos de encontro que, aos poucos, estão 
se transformando em “sacramento” em nossa Família. A água simboliza o espírito de família que nos identifica, nos 
movimenta e fortalece. A proposta do encontro foi criar momentos para desfrutar com simplicidade e ternura o 
“estar” juntos, o estar em “sintonia” com nosso espírito de família, “estar” na presença de Deus, “estar” conosco 
mesmos e também valorizar o bom que fazemos e o que somos.  
Também quisemos dedicar um tempo para vivenciar os encontros do início do ano no Peru. A irmã Zilda, a Sheila e o 
Irmão Domingos partilharam conosco muitos aspectos marcantes, tanto do Encontro Latino-americano, como do 
Internacional e, para cada momento, apresentavam vídeos ilustrativos. Depois, tivemos um tempo de leitura e 
oração pessoal, motivados pelo Magnificat do 6º. Encontro Internacional das CLMs. Depois do momento pessoal, 
nos dividimos em grupos para partilhar o que tinha tocado o coração de cada um e o que, em particular, 
conseguíamos viver como marianistas em nossa comunidade, em nosso ambiente de trabalho, em nossa missão, em 
nossa família. Como refrão, no grupo maior, cantávamos as maravilhas que o Senhor faz em nós e íamos dando vida 
ao Magnificat da Família Marianista do Brasil. Foi um momento muito lindo e especial.  
No dia seguinte, na oração da manhã, dedicamos um tempo de oração pela paz e, em seguida, motivados 
novamente pelo Magnificat do 6º. Encontro Internacional, refletimos e partilhamos considerações sobre nosso 
futuro em família. Em seguida, iniciamos a eucaristia, onde colocamos aos pés de Jesus e Maria nossas aspirações, 
nossa caminhada, nossa esperança. Animados e inspirados com a “Fé do coração no coração do Mundo”, nos 
despedimos e cada um retornou para seu lugar. Claro que, antes da partida, saboreamos juntos um delicioso e 
suculento almoço de domingo. 
Neste boletim, as fotos recolhem nossos melhores momentos que desejamos dividir com todos vocês. Em sintonia 
com toda nossa família, partilhamos também nosso Magnificat.  
 
Malu, Animação Nacional 
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MAGNIFICAT da Família Marianista BRASIL 
 

Senhor, 

Teu olhar de compaixão nos move e nos liberta.  

Tua graça e ternura nos acolhem, animam e transformam. 

Teu amor nos toca o coração, ressoa como música em nossas vidas. 

Com Maria, Mulher da esperança, cantamos hoje nosso Magnificat. 

Como Maria, rendemos louvores a Deus, anunciando em comunidade as maravilhas que o Po-

deroso (Amoroso) realizou em nós. 

 

Tu fizeste maravilhas... 

Colocando-nos perto dos necessitados. 

Fazendo da nossa paixão por Ti, vocação. 

Tua presença em nossa vida nos contagia e nos coloca em missão permanente, nos anima a 

viver a Fé do coração no coração do mundo. 

Entregaste-nos Maria como mãe e modelo de fé. Com Ela, vamos assumindo nossa vida comu-

nitária com força e coragem.  

Assim, vamos descobrindo a doçura e a alegria da Boa Nova que é nosso carisma: Cristo é o 

centro de nossa fé, Maria nos mostra o caminho para alcançá-Lo. 

Deste-nos de presente um lindo encontro entre nossa família natural e nossa família espiritual.  

Faze-nos atentos aos sinais dos tempos, colocando-nos no lugar certo, na hora certa, em cada 

momento. 

 

Tu nos chamaste a este encontro... 

Onde assumimos nossos desafios e lhes damos resposta, movidos pelo amor. 

Queremos enfrentar as diversas situações que a vida nos apresenta com confiança em Ti, com 

amor e fé. 

Tu nos olhas, e nós te admiramos. Pedimos permissão para ficar junto de Ti e caminhar na vida 

con5go.  

Queremos criar laços de família em nossa vida pessoal e comunitária.  

Queremos que as CLMs sejam uma só Família. 

No mundo em que vivemos, existem muitas coisas que desafiam nossas fraquezas e limitações, 

mas queremos confiar em Tua presença. Uma presença que realiza em nós maravilhas. Quere-

mos dar testemunho que acreditamos no Evangelho e no Projeto de Deus com nosso jeito ma-

rianista.  

Ajuda-nos a transmi5r este jeito de viver em família, tendo um só coração, contagiando outras 

pessoas, anunciando a alegria de ser cristãos, acolhendo a diversidade e descobrindo que, aí, 

Tu estás. 

 

Amém. 
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