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EDITORIAL
Querida Família, Paz e Bem!
Com muita alegria, damos início a mais um ano
do nosso Boletim Informativo. Iniciamos 2014
com a alegria dos encontros realizados no Peru. O
Encontro Latino-Americano de Família e o Encontro Internacional das CLMs foram muito bem
divulgados e compartilhados por vários canais da
internet, assim, cada um, em seu próprio país,
pôde participar de muitos momentos e sentir a
alegria de cada sorriso estampado nas fotos e nos
vídeos, aos quais tivemos acesso. Esses encontros são momentos de
“graça” para a Família Marianista. Com certeza, Deus tem um carinho
muito especial por nossa Família, pois nos concede o privilégio de viver
nossa fé em família e em comunidade. “Sendo um só coração, uma só
alma, construindo fraternidade, mostramos o rosto de Deus.” Como
está recolhido no documento da “Missão”, Lliria (Espanha), ”nosso
espírito de família é nossa peculiar contribuição à Igreja e ao Mundo”.
Aproveito nosso Boletim, que percorre os quatro cantos do mundo,
para, mais uma vez, agradecer à Família Marianista do Peru que colocou as mãos na massa e trabalhou duramente para a realização dos
encontros. Em nome das CLMs do Brasil, aproveito também para agradecer a disponibilidade de todos que aceitaram o desafio e o serviço de
assumir a responsabilidade da Equipe Internacional, especialmente à

Isabel e ao Félix. Quero agradecer também, de uma maneira muito
carinhosa, à Isabella Moyer e ao Domingos que, durante um longo
período, dedicaram seu tempo para animar e motivar as CLMs do mundo todo. Os textos escritos pela Isabella sempre foram acolhidos por
nós, como luzes e esperança. Ela escreve sobre nossa espiritualidade de
uma maneira muito próxima ao que vivemos e sentimos aqui no Brasil.
Nem bem acabávamos de acolher as boas novas dos encontros do Peru,
voltamos nosso olhar e nosso coração para a celebração dos 25 anos de
presença das Irmãs Marianistas em Campinas. Foram momentos muito
especiais. Nossas irmãs estavam lindas, felizes e agradecidas. A Família
Marianista de Campinas conseguiu juntar quase duzentas pessoas para
esse dia tão especial. Tudo foi preparado com muito esmero e carinho.
Vários momentos estão recolhidos nesse boletim.
Agradeço a todos e todas que colaboraram mais uma vez, conosco,
registrando os momentos vividos em cada comunidade e um pouco de
como temos vivido nossa espiritualidade em nosso país.
Divulgue nosso boletim. Ele é elaborado e pensado para você. Espalheo entre nossa família e nossos amigos. Vamos acreditar que, nele, está
registrado um pouco da água que temos colocado nos jarros de nossa
Família e que Deus todo amoroso, tem transformado em um bom vinho. Oxalá, através dele, possamos contagiar outros.
Abraço fraterno,
Malu, Animação Nacional

NOTÍCIAS DE CAMPINAS
Retiro de Família Marianista de 06 à 11 de janeiro de 2014

Irmã Marie-Joëlle

Com o tema “Itinerário de Fé com
Madre Adela”, o retiro, orientado pela
Irmã Marie-Joëlle, autora do livro “Orar
com Adela”, mostrou a caminhada de
Madre Adela, mulher de fibra e de
atitudes firmes para a realização do
projeto de Deus. Foram momentos de
reflexão, que levaram os participantes a
“sentar-se sem preocupações e sentir o
Deus que quer fazer vida em nós”;
“viver o tempo de comunhão para nos
unir e fazermos juntos...”; “somos um
mesmo corpo, uma mesma família”,
compartilhar os bens espirituais, viver
com Maria; tempo de graça, de comunhão e de entender a grande importância do silêncio (Adela e Chaminade). O
essencial é o interior. (Mario Leão CLM
Campinas)

Momento de partilha

Participantes do retiro

Momento de reflexão e partilha

Missa
Dia 11 de janeiro, houve a missa de
renovação de votos da Irmã Gildete, dos
padres e dos irmãos e o envio para a
nova missão da Irmã Denise, que se
mudou para a Colômbia para continuidade dos estudos. A missa foi presidida
pelo Padre Paco, à qual estiveram pre-

sentes membros das CLMs, amigos e
convidados. Após a missa, todos foram
acolhidos para o almoço num clima de
partilha e fraternidade. (Mario Leão
CLM Campinas)

Casa da Mãe
Em 15 de janeiro, a Irmã MarieJoëlle esteve em visita à Basílica de
Nossa Senhora Aparecida; participou da Santa Missa e, em seguida,
andou pelas instalações e orou aos
pés de Nossa Senhora; foi informada sobre a peregrinação do povo
brasileiro àquele templo de esperanças, orações e súplicas e alguns detalhes sobre a continuidade das obras
da basílica; ficou muito feliz e disse que levaria, com muito carinho em seu
coração, a fé do povo brasileiro. (Mario Leão CLM Campinas)
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NOTÍCIAS DE CAMPINAS
25 anos da presença da FMI no Brasil

Com muita alegria, foram comemorados os 25 anos da presença das Filhas de Maria Imaculada com um tríduo
que teve início no dia 20 de fevereiro, com missa presidida pelo Cônego José Luiz na Comunidade Perpétuo
Socorro, comunidade que pertence à Paróquia de Santa Luzia, local em que as irmãs viveram por 20 anos; teve
momentos de reencontros, de lembranças, de emoções que mostraram todo o trabalho e carinho que elas dedicaram à comunidade que soube retribuir numa festa com muita alegria e participação.

No dia 21 de fevereiro, houve um momento de reflexão e partilha
no Centro Marianista Caná, e o encerramento das comemorações
foi, no dia 22, com uma grande festa de agradecimento a Deus
com a celebração da missa, presidida pelo arcebispo emérito Dom
Gilberto, que há vinte e cinco anos acolheu nossas irmãs de braços abertos, em Campinas, e concelebrada pelo Padre Paco e
Padre Alexandre, pároco da Paróquia Sagrada Família, onde hoje
residem as irmãs; participaram amigos convidados e membros das
CLM´s vindos de Bauru, Marília e Campinas e, após a santa Missa,
todos foram encaminhados para o refeitório onde houve uma festa
partilhada por todos os presentes. (Mario Leão CLM Campinas)

COMO VIVI A CELEBRAÇAO DOS 25 ANOS
Estes 25 anos vividos em Campinas, para mim, foram anos de verdadeiro “Kairós”, tempo de graça.
Primeiramente, na comunidade de irmãs, onde sempre me senti bem, e
sempre temos colaborado em tudo. Também na comunidade Perpétuo
Socorro (Paróquia Santa Luzia), onde fomos acolhidas, desde o começo,
com grande carinho e onde iniciamos nossa missão junto às famílias que
nos abriram as portas desde a nossa chegada. E ainda contamos com a
acolhida do pároco Pe José Luiz Castro, pertencente à Paróquia Santa Luzia. Contribuímos na formação da comunidade e de seus agentes de pastorais.
Eu, pessoalmente, me senti muito bem nesta comunidade, desde o princípio, onde colaborei, particularmente, na pastoral da Saúde. Diariamente, visitava a comunidade, os
enfermos e os mais desvalidos. Fazíamos muitas reuniões (os agentes e eu), eu levava a
comunhão aos enfermos e acompanhávamos os padres nas celebrações. Realizava
essas tarefas com espírito missionário e tudo isso plenificava a minha vida.
Depois de anos na comunidade Perpétuo Socorro, começamos a sonhar com uma obra
pertencente à Congregação e, com frequência, pensávamos em uma Casa de Espiritualidade. Rezamos, discernimos e estudamos e logo partilhamos com a Administração Provincial. A ideia foi acolhida e então começou a busca por um terreno, ação que teve a
ajuda de pessoas mais especializadas no assunto. Foi um longo processo, que não cabe
contar aqui, até chegar ao Centro Marianista Caná.
Aqui estamos, já há seis anos, dando sentido e acolhida a quantos solicitam este Centro
de Espiritualidade que desejamos que seja “um verdadeiro Caná”, onde a presença de
Maria siga ressoando seu mandato: “Fazei tudo o que Ele vos disser”.
Estamos contentes. As pessoas que frequentam a casa saem satisfeitas, e nossa atuação nesta missão preenche as nossas vidas. E tratamos de nos projetar também na
comunidade Bom Pastor, Paróquia Sagrada Família, à qual, atualmente, pertencemos.
Irmã Felisa

25 anos... O tempo passou! Muitos acontecimentos e
recordações, tempo de graça, de bênçãos, de alegria e
esperança, em meio aos desafios e surpresas do hoje de
nossa história.
Estes dias de celebrações, 20, 21 e 22/02, foram vividos
com o coração e com a emoção de olhar e ver as sementes lançadas, algumas já com folhas, flores... Tantos rostos, encontros,
memórias e histórias cheias de alegria e a certeza da presença e ternura
de Maria que sempre está e nos acompanha. É a mãe que cuida com
carinho e nos ensina a cuidar e acompanhar à maneira dela.
Foram dias de agradecer a Deus por tantas graças recebidas e pelas
pessoas amigas que fizeram e fazem parte desta história, nestes 25
anos de presença e missão, e seguir respondendo “SIM” a cada novo
dia.
Ir. Zilda Maria

Posso dizer que tive a graça de entrar para a Congregação no Brasil, em um tempo de mudanças, e poder celebrar essa data marcante para toda a Congregação, mas
especialmente para Ana Lúcia, Fátima, Felisa e Silvana
(embora tenha tomado outro caminho depois), fundadoras
da Comunidade no Brasil. Foi uma alegria e motivação
para seguir caminhando.
Vivi esses 25 anos com esperança de que Deus poderá nos conceder
muitas graças nesse ano jubilar e, entre elas, quero ser audaciosa, pedindo a Deus e a Maria a graça de que outras jovens tenham a coragem
de responder SIM a Deus, consagrando-se como religiosas marianistas.
Gildete
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NOTÍCIAS DA FAMÍLIA MARIANISTA DE MARÍLIA
Em Marília, enquanto os religiosos estavam em retiro em Campinas, as Comunidades Leigas Marianistas começaram o ano de 2014, celebrando, no dia 10/01, a
memória de Madre Adela com um momento de oração na capela da residência dos
religiosos, onde recebemos amigos e fizemos uma pausa para meditação sobre os
pensamentos desta religiosa. Uma das frases que nos motivou foi: “Nós pertencemos a Maria: devemos, portanto, ter para com ela um coração filial, recorrer a ela
com a confiança que a mais terna das mães inspira”.

Dia 07 de janeiro, o casal Paulo e Regina (CLM São
José) comemorou 25 anos de casamento. Mais uma
vez, parabéns, que Jesus e a Virgem Maria os abençoem.
E falando sobre casamento, seguem algumas sábias
palavras do Papa Francisco:
“O matrimônio é um trabalho de ourivesaria que se constrói todos os dias ao longo
da vida. O marido ajuda a esposa a amadurecer como mulher, e a esposa ajuda o
marido a amadurecer como homem. Os dois crescem em humanidade, e esta é a
principal herança que deixam aos filhos”.

Dia 27/02, aniversário do Pe. Paco, reunimos os aniversariantes do mês, celebramos, agradecemos suas vidas na missa e
depois fizemos uma festa com a família e os amigos.
Dia 17/02 – Alessandra – CLM São João
Dia 18/02 – Sérgio – CLM São José
Dia 25/02 – Maristela – CLM São José e
Dia 27/02 – Pe. Paco

“Existimos nós, os pecadores. Jesus, que nos conhece bem, ensina-nos um segredo: que um dia não termine nunca, sem pedir perdão, sem que a paz volte à casa.
Se aprendemos a pedir perdão e a perdoar aos outros, o matrimônio durará, seguirá em frente.”

Dia 20/01 – aniversário Pe. Fernando e Ângela dia 14/01

Novidades em família
A CLM São José de Marília tem novos membros, são os pais do Gustavo
(postulante a religioso): Maria Madalena e José Francisco (Kiko). É com grande
alegria que os recebemos na comunidade.

Na Missa do dia 06/03/14 na casa dos religiosos em
Marília o Gustavo deu início ao seu pré- noviciado, sua
preparação para a vida religiosa. Desejamos que Maria o
acompanhe nesse caminho e que o Espírito Santo o
ilumine.
Estavam presentes membros da família Marianista e os
familiares do Gustavo. Foi um momento de grande alegria
para todos. Lembramos do nosso querido Padre João
Carlos que tanto trabalhou pelas vocações, inclusive junto
ao Gustavo.

No dia 22/01, os religiosos brindaram as Comunidades Leigas Marianistas e
amigos com uma missa campal realizada no claustro de sua residência. Rezamos sob as estrelas, com o barulho da fonte. Foi uma noite muito especial, e,
assim, festejamos a memória do Beato Guilherme José Chaminade. Nossos
agradecimentos a estes religiosos tão extraordinários!

Também no dia 27/02 os religiosos receberam a visita da Mirtes, filha da
Terezinha, que deu início ao Projeto Barracão em Marília.

Mais uma vez a Família Marianista de
Marília se reuniu para a realização do
Bazar em prol do Projeto Barracão. É o
quinto bazar que organizamos e, graças
a Deus, tudo correu muito bem com
uma boa arrecadação para o Barracão.
Agradecemos a Comunidade de São
Vicente de Paulo que todos os anos
nos cede o Centro Comunitário
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ENCONTRO INTERNANCIONAL NO PERU
UMA EXPERIÊNCIA ESPECIAL
Quando fui convidada para este encontro, pensei: “em
quarenta e dois anos, nunca viajei sozinha na minha vida,
com certeza não sobrevivo a isso!”.
Conversando com outros que já haviam participado de
encontros como este, fui amadurecendo a ideia e, aos
poucos, surgiu um outro sentimento: a vontade de viver
uma experiência nova, de ousar. Outra motivação era o
sentimento de confiança que a Família Marianista depositava em mim ̶ se me
indicou, é porque acredita que posso dar conta do recado.
Então, aos poucos, fui conversando com meus medos, falando sobre eles com
meus amigos, família, terapeuta etc.. E encontrei em todos o apoio e encorajamento para viver este momento. Comecei a me escutar melhor, tinha medo,
sim, mas tinha um desejo de viver esta experiência. E confiando que “Deus nos
chama e nos capacita para a missão”, disse o meu sim com muita disponibilidade e abertura para conhecer e viver, de forma intensa e inteira, estes doze dias
no Peru.
Embarquei pela manhã, minha família me acompanhou até o aeroporto em São
Paulo. Entreguei tudo nas mãos de Nossa Senhora, disse tchau aos meus e
embarquei. Foi um voo tranquilo, aproveitei para ler o documento do Encontro
de Responsáveis da FM na América Latina sobre Sinergia e Inclusão.
Cheguei lá, um pequeno susto, ninguém me esperando. Dez minutos depois,
tudo certo. Começava, então, minha jornada no Peru. Os dois primeiros dias
foram bem difíceis para mim, pois o Brasil é o único país que não fala espanhol,
eu não conhecia praticamente ninguém. Vontade de voltar pra casa! Porém, a
consciência de que eu não estava ali por mim mesma, mas por uma Família
que confiou e me delegou para esta missão, acalmava o coração, porque sentia

o coração de vocês unidos ao meu. Isso dá muita força!
O Encontro Latino-americano de Responsáveis da FM começou e tinha um
tema muito pertinente ao momento que eu estava vivendo: inclusão e sinergia.
Aos poucos, fui conseguindo me comunicar e me sentindo incluída nas discussões de grupo e partilha nos plenários. No encerramento, houve festa. Cada
país levou algo típico, e embora muitos olhassem pra mim dizendo: “Sheila,
Brasil, Samba!”, nós (Domingos, Zilda, Ana Lúcia e eu) convidamos todos pra
dançar uma quadrilha e foi muito bom!
No Encontro Internacional, eu já me sentia enturmada com os latinos. O tema
“A fé do coração no coração do mundo” foi muito rico e profundo. O encontro
trouxe momentos de reflexão pessoal e partilha. Em grupo, partilhamos nossa
experiência de fé pessoal e em comunidade, e que riqueza poder partilhar com
pessoas de lugares e realidades diferentes! A energia era muito boa, trouxe
proximidade entre as pessoas. A gente não falava o mesmo idioma, mas se
entendia nas mensagens. Isso, com certeza, é Presença de Deus, atuando na
História. Em seguida, aconteceu a eleição da nova equipe internacional e, por
fim, discutimos os desafios para os próximos quatro anos.
O fato, minha gente, é que chegamos pra um encontro como este, querendo ir
embora, sentindo-nos deslocados, perdidos. E terminamos o encontro, não
querendo que acabasse, porque conhecemos gente nova, partilhamos a vida,
criamos laços e, na hora de dar tchau, o coração ficou apertado de saudades
do momento que viveu.
Por toda essa experiência vivida nesses dias, não poderia terminar sem agradecer. Primeiro, ao Deus Presença, que me capacitou para esta missão; à Família
Marianista que confiou, patrocinou, dando-me esta oportunidade; e, por fim, à
minha família querida, que soube compreender este momento e contribuiu para
que tudo saísse bem.
A todos, Muito Obrigada!

...Ao levar nossa paixão por Ti, Senhor, em tantas
atividades junto ao povo, junto à vida das pessoas
(família, trabalho, vizinhos...), àquelas em que tocaMAGNIFICAT DO
mos a miséria e a carne dos que mais sofrem, com
6º ENCONTRO
INTERNACIONAL doçura e com respeito, acompanhando e curando;
...Em nossa vida de comunidade, de viver juntos, com
DAS CLMs
Tu presente em todos, de misturar-nos, de encontrarSenhor:
nos nas centenas de experiências de fraternidade que
Tu me chamaste por meu nome…
vivemos;
E trouxeste Maria à minha casa…
...De forma intensa, atraente, contagiosa e significatiEstou aqui por tua graça…
Puseste teu olhar de compaixão em mim e nas CLMs. va, em rede com as demais comunidades;
Me liberaste do supérfluo e só ficou no meu coração o ...Nas ações e projetos compartilhados de Tua missão
encarnada no mundo, com especial atenção aos poessencial… TU.
Sinto uma alegria indescritível e me sinto imensamen- bres;
...Ao constatar que a FM está no coração da Igreja e
te amado por Ti.
Operaste maravilhas em mim, apesar de minhas limi- que com ela vamos até aos demais, levando nossa
riqueza, dando um rosto de família à diversidade da
tações e fraquezas…
Aumentaste em mim a Fé que me impulsiona a viver Igreja;
com o outro e sentir com o outro suas misérias, sua ...Ao transmitir a alegria de nosso carisma e a exrealidade, seu assombro, seu pânico frente ao teu periência leiga marianista como contribuição para a
mudança na Igreja;
chamado...
Fé do coração
Nos chamaste a este Encontro, para levar a fé do
... que faz soar nossa música interior,
coração ao coração do mundo, e nos sentimos obriga...que faz da minha vida uma flauta, simples e reta,
dos a enfrentar desafios, objetivos e compromissos
que Tu preenches com Tua música,
que hoje assumimos contigo:
...que é compartilhada em uma ferramenta muito po...Mudar nosso coração que deve se mover com a
derosa, minha comunidade.
mística da fé e com a adesão profunda ao carisma
Voltei a olhar para Maria e a crer no poder revoluciomarianista, para que veja a Ti no outro, Abba, Deus de
nário da ternura e do carinho.
Me enchi de esperança, de entusiasmo e de força amor;
para viver intensamente este 6º encontro internacional ...Ser missionários de modo permanente e ser Teu
rosto de unidade na diversidade, no mundo e na Igredas CLMs.
ja;
...Formar-nos responsavelmente, aproveitando todas
Tu fizeste maravilhas
...Em mim e em cada leigo marianista, em minha vida as oportunidades de formação que os espaços mariafamiliar e profissional como terra de missão e no mun- nistas nos oferecem;
do, o que me leva a afirmar com o Papa Francisco: ...Ser os primeiros, para que nossa comunidade viva
"Eu sou missão nesta terra, e para isso, estou neste intensamente a espiritualidade marianista e seja uma
comunidade de fé, aberta e inclusiva, motivadora e
mundo";
A FÉ DO CORAÇÃO NO CORAÇÃO DO MUNDO

Sheila, CLM Campinas

sanadora em atitudes concretas de amor, formando
novas comunidades e abrindo espaços marianistas;
...Discernir ações para sair ao encontro dos pobres
pessoalmente e em comunidade, em especial, onde
se encontrem sinais de dor e de abandono;
...Estar a serviço das diferentes ramas da FM e trabalhar intensamente por sua integração;
...Gerar espaços de encontro e de missão juvenil, com
itinerários de formação, com sua participação ativa e
protagonista;
...Aventurar novos horizontes baseados na humildade,
na gratidão e no compromisso.
ORAÇÃO DO SEXTO ENCONTRO INTERNACIONAL
das CLMs
Obrigado, ABBA, por teu Amor misericordioso.
Obrigado, entranhável Pai, porque nunca te cansas de
amar e perdoar.
Não só não te cansas, como o fazes com tal alegria e
festa,
que nos manifestas, assim, o mais íntimo de tu ser:
Pai, Filho e Espírito Santo.
Te bendizemos por nossos Fundadores que, inspirados pela fé de Maria,
nos chamam a viver a fé do coração no coração do
mundo.
Dá-nos viver e amar o que cremos, dá-nos esta fé de
amor.
Dá-nos a graça de amar-te e servir-te nos mais necessitados,
para que teu rosto amoroso se manifeste e eles creiam em Ti, Deus de amor.
Te confiamos, com Maria, nossa missão no mundo e
na Igreja,
para que, por tua graça, como em Caná, a transformes no melhor vinho.
Amém.
Santa Maria do Pilar,
Dá-nos fortaleza na fé, segurança na esperança e
constância no amor.
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FRATERNIDADE E TRÁFICO HUMANO
Campanha da Fraternidade denuncia e acolhe a dor de
tantas “Marias”.
O cartaz da Campanha da Fraternidade nos apresenta mãos clamando
por
libertação,
implorando para
que sejam rompidas as correntes
que
aprisionam
vidas, corpos e
almas. Denuncia
situações de degradação humana, de indignidade e de crueldade, impostas
pelo tráfico de pessoas, de órgãos, e pelo trabalho escravo.
Poderia falar da cifra de 34 bilhões de reais, lucro
obtido pelo tráfico, das 75.000 pessoas ao ano, submetidas à
crueldade dos senhores poderosos deste comércio, apenas no
Brasil. No mundo, são milhões. Poderia, ainda, citar as rotas
dos países de origem e de destino.
Olhando para o tráfico de crianças, me vem o rosto de
Maria, Mãe de Jesus, que teve a graça de “ensinar o Cristo a
falar, que fez Jesus caminhar”. As “marias” de hoje, choram
pelo filho, fruto gerado de seu amor, tirado de seus braços pelo
poder do tráfico. Já não embalam, não sorriem, muito menos
orientam os primeiros passos de seus bebês.
Em forma de oração, eu me lembro de Maria, nossa
Mãe, que viveu a aflição pela perda de Jesus, por um breve
período de tempo, enquanto ele pregava no templo. Ela entende da dor de separar-se de uma parte de seu próprio ser.
Outras “marias” submetem-se à solidão. Seus maridos, mes-

mo cansados pelas durezas da vida, partem à procura de trabalho, de sonhos, de sustento da família, em terras distantes.
Esperançosas, não imaginam o sofrimento dos homens que
são escravizados, sem direitos trabalhistas, sem moradia, espoliados pelos contratantes que lhes impõem um trabalho escravo. Eles também sofrem pela ilusão não realizada, pela vida
que quiseram ter e não conseguiram. Acreditaram em promessas, sem saber que eram falsas.
“Em cada mulher que a terra criou, um traço de Deus Maria
deixou”. Os senhores do tráfico não reconhecem este traço de
Deus em cada mulher, em cada jovem traficado, cruelmente
tratado, castrado em seus sonhos. O que vale não é o traço de
dignidade, não é o traço de Deus, é o dinheiro, o lucro pela
sexualidade, pela venda do corpo.
Maria gerou um corpo pleno, único, templo do Espírito Santo. Esse corpo foi glorificado por Deus e o nosso também é. A
ninguém é dado o direito de penetrar em suas entranhas e
extrair órgãos, para alimentar uma rede de tráfico de órgãos de
cifras bilionárias.
“Maria plantou sonhos de paz com a ternura do seu
amor de Mãe”, do seu cuidar, de estar atenta às necessidades
do outro. Que paz podem almejar as pessoas que não são
livres, que são separadas deste amor da mãe, da família, de
seus pilares de sustentação? Só lhes restam as saudades, que
apertam o peito, lágrimas que escorrem no silêncio e na escuridão de seu quarto, querendo contar ao mundo um pouco da
escuridão de sua alma. São obrigados a trabalhar sempre sorridentes, lutando para sobreviver nos porões do mundo, a serviço do tráfico. Vidas não vividas, desperdiçadas, vendidas.
Maria, mediadora nossa, olhai por todas as vítimas escravizadas, mergulhadas numa cultura de morte que as fere em
seus corpos, em sua liberdade, em seus valores e em seus
princípios.
Olynda, CLM Nossa Sra. do Pilar

Novidades informáticas!

RENOVAÇAO DE VOTOS EM VALÊNCIA (Espanha)

Há alguns meses, descobrimos que nosso site sofreu ataques
e invasões e, por isso, não podíamos atualizá-lo.

No domingo, 16 de fevereiro, na missa dominical do colégio Nossa Senhora do
Pilar de Valência, juntamente com três irmãos haitianos, renovei meu compromisso como
religioso marianista por mais um ano.

Com o assunto resolvido, desejamos não só seguir atualizando, mas também reformular algumas áreas e, além disso, lançar uma
página também no Facebook. Convidamos você para acessar estes dois
meios de encontro, informação e formação, entre os integrantes e amigos da Família Marianista do Brasil e do mundo.

Na cerimônia, marcada pela visita da administração provincial às comunidades
de Valência (Espanha) e pela acolhida dos alunos que celebraram a primeira comunhão
durante o mês de janeiro, nós quatro dissemos SIM novamente, como resposta ao chamado de Deus em nossas vidas.

Mais uma novidade é a possibilidade de acessar nossas
páginas por aparelhos smartphones, utilizando os códigos QR abaixo.

O Provincial, Miguel Ángel Cortés, que presidiu a Eucaristia, fixou sua homilia
na centralidade dos principais motivos para dar graças a Deus nesta missa: a amizade de
cada um com Jesus Cristo, os alunos que começavam mais de perto esta amizade, nós
que renovávamos nossos votos e toda a assembleia que, juntos, formam a comunidade
cristã do colégio.
Acompanhavam a celebração nossos irmãos, membros das fraternidades
marianistas, religiosas marianistas, professores, membros da equipe do departamento de
orientação, no qual estou trabalhando, e também Gonzalo, que estava visitando sua
família na Espanha e esteve
presente, nesses dias, em Valência.
Victor, SM
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