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ANO 4

EDITORIAL
“Quando entrar setembro e a boa nova andar nos cam-

pos,
Quero ver brotar o perdão onde a gente plantou juntos
outra vez.
Já sonhamos juntos, semeando as canções no vento,
Quero ver crescer nossa voz no que falta sonhar.
Já choramos muito, muitos se perderam no caminho.
Mesmo assim não custa inventar uma nova canção que
venha nos trazer.
Sol de primavera, abre as janelas do meu peito,
A lição sabemos de cor, só nos resta aprender.”
(Música: Sol de primavera – Beto Guedes).

Querida família, depois de muito pensar em como escrever o editorial desta edição do
nosso Boletim Informativo, resolvi dedicar a vocês a canção do Beto Guedes. Ela nos prepara para acolher a estação mais linda do ano, pelo menos pra mim, a encantadora
“Primavera”.
É com esse clima que está pra chegar, que apresentamos mais um Boletim, com mais um
pouco do que estamos vivendo aqui no Brasil.
Enquanto acabávamos de nos despedir da Irmã Felisa, nos chegava a notícia do retorno
do Victor, que passou um ano na Espanha.
Desejo que desfrutem do que vamos vivendo e, como nos sugere a canção, vamos abrir
nossas janelas e deixar entrar a boa nova, o novo sol, as novas sementes, a nova lição.
Feliz Primavera!
Abraço fraterno,
Malu, Animação Nacional
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NOTÍCIAS DE CAMPINAS

Festa Junina da Família Marianista
Centro Marianista Caná
No dia em que estava sendo realizado o jogo da semifinal do campeonato mundial de futebol, foi realizada a festa julina no Centro Marianista Caná,
com a participação de membros da família, convidados e a presença especial de Maria Jesus, irmã de Felisa, que pôde desfrutar deste momento. A
festa começou com algumas pessoas assistindo ao jogo Argentina X Holanda. Houve alguns protestos iniciais, mas conforme o jogo foi chegando
ao seu final, havia mais pessoas na sala torcendo que no salão montado para a festa. A alegria de 3 ou 4 que torciam para a Argentina foi logo interrompida para que se iniciasse a festa com comes e bebes, brincadeiras, bingo e a tradicional dança de quadrilha. Foram momentos de descontração, partilha e alegria. Com todos reunidos no claustro junto a Maria, encerramos com oração de agradecimento

Missa de envio da Irmã Felisa na Comunidade
Dia 24 de julho de 2014, foi realizada a missa de envio da Irmã Felisa, na
Comunidade Perpétuo Socorro, presidida pelo Cônego José Luiz, com muitos amigos e pessoas da família Marianista. Houve momentos de muita
emoção, pois ela acompanhou aquela comunidade dando apoio, acolhendo, vivenciando angústias e alegrias de muitas pessoas que participam da
comunidade. Algumas pessoas testemunharam a grande mulher ela é e o
exemplo de oração, dedicação às coisas de Deus e do próximo. A tristeza
no olhar de muitas pessoas por saberem que a distância será um grande
desafio para tornar a vê-la só foi superada pela alegria de estar muito próximo dela nos momentos da celebração e da festa que foi preparada com
muito amor para ela.
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Missa de envio da Irmã Felisa
no Centro Marianista Caná
Ainda, em continuidade às despedidas da Irmã Felisa,
em sua última semana, aqui no Brasil, no dia 05 de
agosto, houve uma missa presidida pelo padre Alexandre Missio, com a participação de pessoas da família
Marianista e convidados. Mais uma vez, foram momentos de emoção, de agradecimentos pela oportunidade
que Deus deu a cada um de vivenciar momentos da
vida com ela e por tê-la conhecido. Após a missa, houve um momento confraternização com um lanche e bolo. Felisa, que na sua nova missão, a senhora possa
fazer outros tantos amigos e admiradores como os fez
aqui. (Mário, CLM de Campinas).
“Deixa a tua terra, a tua família e a casa de teu pai e vai
para a terra que Eu te indicar” (Gn 12,1).

NOTÍCIAS DE MARÍLIA

Sábados com Maria
Desde nosso último Informativo, a Família Marianista de Marília realizou
dois Sábados com Maria, com os temas: “Um sopro de vida, um olhar de
Deus”, no dia 03/05 e “O Mistério da Assunção de Maria” no último dia
16/08.
Estamos muito felizes, pois a cada sábado, mais pessoas comparecem e temos a oportunidade de partilhar o nosso carisma.
"Foi um encontro muito bom, creio que as pessoas saíram dele repletas
de paz e esperança, no qual, de forma muito particular, cada um expressou o seu MAGNIFICAT junto a Maria. Parabéns a toda equipe da Família Marianista de Marília, e em particular ao Sérgio pela iniciativa. Foi um
sábado diferente, cheio de surpresas e revelações... Afinal, não foi um
sábado qualquer, mas, um sábado com MARIA." (Gustavo).
“Que a Assunção de Maria seja a de nossa Família Marianista também”

ACONTECIMENTOS IMPORTANTES
No mês de julho, a pastoral da criança realizou um encontro na residência Marianista de Marília.
Também nesse mês, Ir. Manolo foi visitar seus familiares na Espanha. Pe. Paco encontra-se na Espanha, em Saragoza, participando do Capítulo Provincial.
Ah, vale lembrar também, a visita e despedida que Ir. Felisa realizou na comunidade. "Foi uma visita inspiradora, que nos faz agradecer a Deus
e a Virgem, pelas águas que Irmã Felisa encheu as "talhas do Brasil", com seu exemplo de vida e de fé a serviço de Maria".
No dia 17/08 as Comunidades Leigas Marianistas foram responsáveis pela missa da Assunção de Nossa Senhora na Capela de São Vicente.
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MENSAGENS DOS LEIGOS MARIANISTAS DE MARÍLIA
PARA PADRE FERNANDO POR SEUS 50 ANOS DE SACERDÓCIO

No dia 29/06/14, nosso querido Padre Fernando completou 50 anos de sacerdócio e nós, leigos Marianistas de
Marília, o homenageamos com mensagens para expressar o grande amor que sentimos por ele e a gratidão que
temos por sua vocação.

"Pe. Fernando, agradecemos a Deus pelo
dom da sua vida e pelos seus 50 anos de
vida sacerdotal, na qual, como os serventes
de Caná, você sempre se manteve atento
às ordens de Maria, para fazer tudo o que
Cristo disser." (Gustavo)

“Pe. Fernando, que Deus multiplique tudo
de bom que já possui e que realize aqueles
sonhos do seu coração, que só você e Deus
sabem. Felicidades.” (Dóris)

Pe. Fernando: "Bendito o momento em que
você fez esta opção de vida! Muito obrigada". Beijos. (Ângela)

“Querido Pe. Fernando, agradecemos a
Deus todos os dias a sua presença amorosa, doce e, delicada em nossas vidas. Agradecemos a sua vocação, sua dedicação
incansável à nossa família. Que Deus o
abençoe sempre, o ilumine em seus caminhos, para que o senhor continue iluminando as nossas vidas.” (Sérgio, Cláudia e
Amanda)

“Pe. Fernando
Como descrevê-lo?
Pe. Fernando é fé, fidelidade, renúncia,
redenção, entusiasmo, exaltação, nortear,
nivelar, amar, afeto, naturalidade, nuances,
dedicação, devoção, orientação, oração, e
por tudo isso somos gratos a Maria e a
DEUS pelas suas qualidades. Mas é nos
pequenos detalhes que vemos a presença
de DEUS em sua pessoa tão especial”.
(Sérgio)
“Padre Fernando, sinônimo de sabedoria,
amor e carinho para com todos, especialmente com as crianças”. (Mário e Carminha)
“Felicidades pelo seu aniversario! Beijos”. (João Pedro)
“Querido Pe. Fernando “
O senhor ilumina nossa família !!!
Que MARIA continue a te abençoar, te fortificar pra ser sempre um farol nos guiando
no bom caminho!!! Amém!!! Salve
29.06.14“ (Maristela e Douglas)

“Padre Fernando, um homem iluminado que
enche de paz e amor por onde passa, sendo e suas palavras pedras preciosas que
guardamos como tesouro em nosso coração”. (Regina)

“Pe. Fernando, modelo de sacerdote, de
homem. Que seus 50 anos sacerdotal nos
façam meditar e olhar sempre adiante e
enxergar um mundo onde há, sim, dificuldades, mas sempre podemos vencê-las com
orações, ações e proteção de Maria. Jesus,
rosto Divino de Homem; Pe. Fernando rosto
humano de Deus”. (Paulo)
“É muito importante fazer parte desta casa,
de sua amizade e carinho. 50 anos de sacerdote é uma vida; para mim, é uma benção estar ao seu lado sempre que posso.
Você é meu modelo de santidade.” (Matheus)

“Parabéns pelas bodas de ouro, uma data
sempre muito especial. Só tenho a agradecer por tanto carinho conosco. Padre Fernando, o senhor mora em meu coração.” (Camila

“Agradecemos o apoio espiritual que nos
tem dado todos estes anos, que Jesus e
Maria continuem acompanhando seus passos, por muitos anos em nossa comunidade”. (Araujo, Ataíde e família)
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PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CANÁ NA FESTA DO SANDUÍCHE BAURU
“Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: “Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede
as multidões, para que possam ir aos povoados comprar comida!".
Jesus, porém, lhes disse: “Eles não precisam ir embora. Dai-lhes
vós mesmos de comer!”.
Os discípulos responderam: “Só temos aqui cinco pães e dois
peixes".
Jesus disse: "Trazei-os aqui".
Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então,
pegou cinco pães e os dois peixes, ergueu os olhos para o céu e
pronunciou a bênção. Em seguida, partiu os pães e deu
aos discípulos! Os discípulos os distribuíram às multidões... “(Mt
14, 15-19).

Depois de vivermos a experiência de trabalhar na Festa do Sanduíche
Bauru, esse trecho do evangelho de Mateus ressoa em nosso coração
e nos enche de alegria e esperança.
Quando partilhamos o que temos, e nos colocamos à disposição de
fazer algo com o outro e pelo outro, nosso olhar sai da pequena dimensão de nós mesmos, e é possível servir com alegria e entusiasmo. O
pouco de cada um torna-se muito para todos. E assim foi nessa missão.
Aos poucos, fomos conseguindo voluntários que, somados ao grupo de
funcionários do Projeto Caná e à diretoria da Associação Comunitária
Caná, chegamos a mais de 30 pessoas.
Foi o terceiro ano que trabalhamos nessa festa, e o resultado colabora
com a receita do Projeto Caná. Também nos coloca em contato com

outros grupos de nossa cidade. São muitas horas dedicadas em derreter queijo, dar acabamento final no sanduiche, para depois entregá-lo
às pessoas que chegam a todo o momento de todos os cantos da cidade.
Essa festa acontece para celebrar o aniversário de Bauru, e é muito
popular.
O trabalho é duro, são várias horas de dedicação, mais o resultado é
muito bom.
Em meio ao trabalho, vamos conseguindo criar um ambiente fraterno e
acolhedor.
A Família Marianista de Bauru, através dessa missão comum, tem a
“graça” e a oportunidade de dar vida a alguns traços de nossa espiritualidade. Sintimos que com as mãos na massa e os pés em movimento,
vamos conseguindo dar “rosto” ao nosso jeito de viver como Igreja e
como cristãos.
Agradeçemos, especialmente, aos nossos amigos que abraçam essa Missão com tanto amor, e também aos colaboradores do
Caná, que nos emocionam com seu trabalho e partilha! OBRIGADÍSSIMO! Não são Marianistas, mas são nossos amigos e deixam sua
marca nessa Missão e no nosso coração.
Malu e Irma Regina, CLM Manolo

SEMANA DA FAMÍLIA EM BAURU
Todo mês de agosto na Semana da Família, a Diocese de Bauru, promove uma “Caminhada pela Família”. O
percurso é sempre pela Avenida Getúlio Vargas e vai até a paróquia São Cristóvão, neste ano, o roteiro foi
mudado e terminou no santuário Nossa Senhora de Fátima, com a eucaristia.
Acredito que o número de participantes, foi muito maior em relação aos anos anteriores. Estava muito lindo,
com uma grande multidão, de crianças, jovens, adultos e idosos.
Alguns membros da Família Marianista, sempre se fazem presentes, este ano até o padre Ventura, prestigiou
a caminhada com sua presença, causando admiração de muitos, por sua disposição, em caminhar por diversas quadras, até chegar ao santuário para participar da missa.
Estes momentos são muito importantes para nós, por sermos cristãos e por nos fazermos presentes, como
marianistas, junto a comunidade.
Verinha, CLM Manolo
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Reunião mensal com celebração pelo dia da Assunção de Maria

Na sexta-feira, dia 15/08, ocorreu a reunião mensal na Casinha Chaminade. Tudo preparado com muito carinho e singeleza, ao estilo Marianista, pela
CLM Pilar.
Pela primeira vez, foi realizada uma procissão com um andor de Nossa Senhora Aparecida em comemoração ao dia da Assunção de Maria, meditando
as palavras do Papa Francisco na Carta Evangelii Gaudium.
Domingos lembrou a devoção popular desta data em sua terra natal.
A procissão foi acompanhada com flores e velas. No final, foram lembradas as pessoas presentes e ausentes, bem como, aquelas que nos recomendaram orações.
Como disse o Papa em sua carta: Maria é aquela que sabe transformar um curral de animais na casa de Jesus, com uns pobres paninhos e
uma montanha de ternura.
Que Nossa Senhora nos ajude e nos anime em nossa caminhada. Que possamos buscar o sentido verdadeiro das coisas no jeito simples de Maria e
que estejamos sempre de prontidão para acolher a vontade de Deus e nos colocarmos a serviço do próximo.
Wando e Silmara, CLM Irmão Manolo

CELEBRAÇÃO DA VIDA E MISSÃO DA VIDA CONSAGRADA.
NÚCLEO BAURU.

Religiosas e religiosos de Bauru estivemos reunidos na Catedral, para dar graças e
rezar pelo dom da vocação à vida consagrada e pelas missões que nos foram encomendadas.
Fizemos isso num clima de alegria e simplicidade, junto com o povo de Deus, durante
a eucaristia vespertina do sábado, 23 de agosto. Representantes de todas as congregações celebrando o que temos em comum e alegrando-nos com o específico de
cada um. Fomos acolhidos com extraordinária gentileza pelo Pe. Marcos Pavan e
pela comunidade.
Marianistas (SM), franciscanos (OFM), rogacionistas (RCJ), inacianos (SIA), irmãos
do Sagrado Coração (SC) do CTV, irmãs do Sagrado Coração de Jesus (RSCJ) do
Mary Dota, Apóstolas (ASCJ), todos juntos, participando e animando os diversos momentos da eucaristia. Apresentamos as sandálias que simbolizam o caminhar no seguimento de Cristo, as talhas que nos lembram a nossa fragilidade e o chamado ao
serviço, pondo a água e a fé no vinho novo e bom, a Cruz, presente em toda realidade humana e cristã, os livros e artesanato das nossas obras educativas e sociais...
Inspirados pelo Papa Francisco na carta aos consagrados, agradecemos e rezamos:
“Esta é a beleza da consagração: a alegria, a alegria... a alegria de levar a todos a
consolação de Deus... e testemunhar a sua misericórdia...
A alegria nasce da gratuidade de um encontro!
Alegria de ser servidores da comunhão e da cultura do encontro”.
Domingos Fuentes, SM

