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EDITORIAL

Q

uerida Família, desejo a cada um de vocês Paz
e Bem!

Em especial nessa edição quero começar agradecendo a todos e todas que colaboraram conosco o
ano todo, enviando noticias, fotos, poesias, enfim, todos que nos animaram e motivaram a continuar com
nosso boletim informativo.
Em meio a tanta coisa pra fazer, muitas vezes montar o informativo torna-se um grande desafio. Mas nos dá imensa alegria quando
nos deparamos com ele pronto.
A cada dois meses tem sido assim, no “sufoco” vamos juntando o
que temos, e recebendo as colaborações. A Verinha organizando
o layout, a Walderez fazendo as correções da nossa língua, e eu
como sempre, dando muitos palpites. Falando assim parece pouco e fácil, mas não é. Com os poucos recursos que temos, a cada
edição vamos fazendo memória e registrando nossa história.
Nosso boletim, apesar de toda sua simplicidade, tem se tornado
um meio de divulgar e semear, quem somos, o que fazemos, e
como fazemos.
Espero que todos aproveitem ao máximo tudo que está expresso
aqui, pois é vida, e vida marianista.
Desfrutem da leitura, façam chegar a todos de nossas comunidades e enviem aos amigos da Família Marianista.
Que a alegria do Natal, que nos chega através do menino Jesus,
nos anime a cada dia a nos transformar na melhor pessoa que
podemos ser.
“É Natal, é Natal, é Natal, nasceu o salvador, vamos irmãos é Natal do Senhor.”
Um abraço fraterno recheado com meus votos de um lindo e santo
Natal.
Com carinho, Malu.
Bien.
Aqui estamos nosotros
Hemos recibido muchas felicitaciones de Navidad
Y queremos corresponder
Los ocho del Sector por orden de edad
VenturaFernandoLoloPacoAngel
DomingoCeferinoGonzalo
Y Victor que está en España
Así bien juntitos como los pastores
Queremos y pedimos que todas las comunidades
Seamos un sólo corazón
Llenemos juntos las tinajas
Y que el Reciennacido nos sirva cada día el mejor
vino.
Pe. Paco

A TODOS NÓS, QUE NOS SENTIMOS PARTE DA
FAMÍLIA CANÁ FERRADURA-MIRIM.
O Ano de 2013 já vai caminhando para a sua conclusão. Foi
um ano de muitos sonhos e expectativas, de muitas semeaduras, muitos cuidados e muitas realizações.
O primeiro é um olhar e um sentimento que surgem de dentro
do coração, e é de agradecimento a todos e cada um: crianças, famílias, amigos, equipe Caná e a Deus que continua a
nos abençoar com infinita ternura.
É visível o desenvolvimento e crescimento físico das crianças
(e como cresceram!).
Mas, num outro olhar mais acurado e atento, podemos reparar
no crescimento humano e espiritual das crianças: confiança,
segurança, participação, alegria, disposição...
Foram muitas horas de planejamentos, programações, atividades, encontros, oficinas, passeios... Nem tudo deu certo. Mas
aprenderemos também com isso. Fizemos o melhor do nosso
possível.
Chegados neste momento, só nos resta esperar confiantemente que o Senhor da Messe faça dar fruto no momento
oportuno.
Também estamos já na espera e nos preparativos do NATAL.
A mídia e as lojas nos convidam ao consumo, às compras.
Mas nós esperamos algo bem melhor. Nós esperamos por
Luz, Paz e Harmonia. Só elas poderão nos trazer a verdadeira
Felicidade e verdadeira Alegria que o nosso coração tanto
anseia.
Mas elas não virão como um objeto embrulhado em papel
celofane, não. Elas virão da mão da partilha, da fraternidade,
da escuta e atenção cuidadosa com o outro, da paciência
amorosa, da reconciliação, da simplicidade, da gratidão...
Elas virão da mão de Alguém. Esse alguém é o Menino de
Nazaré. Ele vem simples, pobre, frágil, mas Ele nos oferece a
Paz, a Luz e o Amor sem medida e sem condições. Ele nos
recebe e acolhe com as nossas fragilidades e com os nossos
valores, do jeito que somos. Ele nos mostra o caminho da
acolhida, da solidariedade e da reconciliação. Ele nos mostra
o verdadeiro caminho da Felicidade e da Alegria em plenitude.
Desejo que cada um possa ouvir e dizer para alguém, ao menos uma vez, antes do fim do ano: “você foi o meu maior presente”. Todos nós sabemos que, quando estas palavras são
ditas com o coração, se convertem na maior fonte de vida e
alegria.
FELIZ NATAL, FELIZ ANO NOVO.
Domingos e Equipe Caná

Desenhos feitos pelas crianças do Projeto Caná
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NOTÍCIAS DE BAURU
JORNADA DE ORAÇÃO MARIANISTA E ENCONTRO DE
FAMÍLIA EM CAMPINAS
Nos dias 12 e 13 de outubro, estivemos na cidade de Campinas, no Centro Marianista Caná, para
realizarmos a Jornada Mundial de Oração Marianista e, também, na oportunidade, nosso Encontro de
Família. Para a preparação do Santuário da Virgem Bombardeada de Nagasaki, tivemos a ajuda de
todos, utilizamos muitos objetos e símbolos japoneses que lembrassem o Japão e o Santuário de
Nagasaki. Foram vários momentos de oração e muita espiritualidade marianista. O Encontro de Família foi muito produtivo e animador. Estiveram presentes as CLMs de Campinas e Bauru, as irmãs da
FMI, os irmãos da SM e o padre Paco.

RETIRO CLM MANOLO EM MARÍLIA

VISITA IRMÃOS MARIANISTAS AO
BRASIL

Estiveram presentes no Brasil, no mês de
novembro, os irmãos marianistas André e
Max. Na oportunidade, tiveram um encontro
com as CLMs de Bauru e também puderam
conhecer o Projeto Caná. Para nós, das
CLMs, foi muito bom conhecê-los e partilhar
um pouco de nossa vida e de nosso trabalho como comunidade no Brasil.

Entre os dias 15 e 17 de novembro de 2013, estivemos em retiro na cidade de Marília. Tivemos a alegria
de ter como mentor do retiro o Pe. Paco, que preparou tudo com muito carinho, para nos convidar a
“estar” presentes, acolher e proporcionar momentos
de reflexão, oração, partilha, encontro, meditação. O
tema escolhido para o retiro foi, “Homens e Mulheres
no Magnificat”. Como no magnificat, ele nos convidou a louvar, ver nossa pequenez e agradecer as
maravilhas e as bênçãos de Deus em nossas vidas.
Refletimos os documentos de Identidade Marianista
e, para encerrar, nos propôs, como exercício, escrevermos o nosso magnificat. Foi uma grande e inédita
experiência para todos. Com certeza, todos saímos revigorados e cheios do Espírito Santo e, como
Maria, bebemos a fé na palavra de Deus.

ADVENTO 2013
O que é o advento?!
Quando me convidaram para escrever um pequeno texto
sobre o nosso advento deste ano, me peguei fazendo a
mesma pergunta.
Sim, eu sei que o advento é o período de quatro semanas
que precede o Natal, mas a minha dúvida ainda persistiu.
O que essa palavra significou para nós?! O que ela representou?!
Em minhas pesquisas, com a ajuda de nossa amiga internet, descobri, além do significado óbvio, que advento também pode significar: Chegada, começo, vinda.
Esses significados me pareceram muito mais adequados.
Afinal, em todos esses encontros, celebramos (cá entre
nós, com muitos sorrisos...) a chegada do menino Jesus.
Não falo só de seu nascimento, mas sim de sua chegada
em cada um de nós, em nossas casas e famílias.
Também pudemos celebrar o tão já celebrado começo de uma nova era, concedida pelo Menino Deus.
Pudemos presenciar a vinda da paz, da euforia, (até) do medo e (em minha opinião) da alegria que o natal propriamente nos traz.
Afinal (isso digo de experiência própria) não há como não sentir e vivenciar a alegria dessas quatro semanas.
Uma alegria que sempre preencheu e preenche os lares (tanto os que recebem nossa fraternidade quanto os outros),
nossas orações, e nos acompanhou fiel nesses encontros deste ano.
Então, finalmente, podemos responder as perguntas de meus questionamentos iniciais:
O advento significou, ao menos a mim, essa presença de Deus por meio da alegria!
É claro que cada um tem a sua opinião, sua visão do significado do advento.
E a minha, expressa acima, só diz respeito às celebrações de 2013.
Afinal, a cada ano (Eu espero!), nossos adventos vão ganhando, cada vez mais, significados!
Luisa, filha da Inês, CLM Manolo

AUTO DE NATAL
Dia 11/12, mais uma vez, o Natal se fez presente no Caná, através da apresentação do
Auto de Natal, encenado pelas crianças do
Projeto Caná. Foi um momento de muita alegria e emoção, com a presença das famílias
das crianças, amigos e convidados. A cada
ano, as crianças e os educadores se superam
em criatividade, desenvoltura, harmonia e
beleza na apresentação. Ficamos felizes em
ver os resultados colhidos pelo trabalho e a
dedicação de todos.
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NOTÍCIAS DE CAMPINAS
Jantar de confraternização entre amigos
em 19 de outubro de 2013.
Em uma noite bastante agradável e descontraída, reuniram-se no
Centro Marianista Caná, cerca de 70 pessoas, entre amigos, convidados, participantes das CLMs de Campinas e as Irmãs. Foram
momentos em que pudemos saborear boa comida, preparada com
muito carinho e cuidados especiais, dando aquele sabor de “quero
mais”, regado a refrigerante, cerveja e (os que preferiram) um bom
vinho. No final, gostosa sobremesa, também preparada pelas irmãs. Foi muito importante, pois, além de podermos conversar com
todos os presentes, também foi uma oportunidade de apresentarmos o espaço do Centro Marianista aos que foram lá pela primeira
vez e falar algo sobre nosso carisma.
(Mario Leão CLM Campinas).

Assembléia de Família, dia 24 de novembro de 2013.
No dia 24 de novembro de 2013, às 15h, iniciamos a assembleia de Família, CLMs de
Campinas e as irmãs Zilda, Fátima, Felisa, Denise, Gildete e Ana Lúcia. O acolhimento e
oração inicial nos fizeram acalmar nossas mentes e corações, para estarmos por inteiro na
assembleia. Sheila e Paulo prepararam uma retrospectiva do ano de 2013 e recordamos
momentos de oração, de alegria, de partilha e de trabalho; após o relato, vimos o que foi
executado e vivido e o que não foi possível cumprir dentro do estipulado na assembleia de
2012; após algumas explanações e argumentações, chegamos à feliz conclusão de que,
apesar de não terem sido cumpridos, por inteiro, os compromissos, o que foi feito, foi bastante participativo e bem elaborado. Em seguida, estivemos reunidos em grupos para elencar sonhos e inspirações para o ano de 2014 e, após votação, meios concretos para a
execução de algumas metas para o ano de 2014. Foi informado sobre o retiro que ocorrerá
de 06 a 11 de janeiro de 2014 no Centro Marianista Caná, que será pregado em espanhol
por Irmã Joelle Bec, que abordará o tema “Itinerário de fé de Madre Adela”. Foi criada uma
comissão para os trabalhos comemorativos dos 25 anos da FMI em Campinas (Brasil), que
serão comemorados em 22 de fevereiro de 2014. Finalizamos a assembleia com o tradicional lanche partilhado. (Mario Leão CLM Vigor/Campinas).

Festa e Missa em Ação de Graças
Nos dias 30 de novembro e 1º de dezembro, estivemos reunidos para
comemorar e celebrar os seis anos de vida ativa do Centro Marianista
Caná, lugar que reúne pessoas para várias formações, lugar que inspira pessoas a ficarem na presença de Deus com sua natureza, com
suas árvores, que, ao longo destes seis anos trouxeram mais beleza,
sombra e nos fizeram perceber o vento, os pássaros que ali se refugiam, e os pequenos animais que se abrigam em suas enormes copas;
lugar de silêncio, onde plantas e até mesmo as minúsculas florzinhas
rastejantes nos fazem acreditar que somos criaturas e que temos a
missão de cuidar desta beleza dada de graça a nós.
Com muita alegria, preparamos uma grande festa, com a participação
de mais de 140 pessoas, com comes e bebes, brincadeiras para as
crianças, fazendo um sábado especial, assim como é o Centro Marianista Caná.

con nua
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con nuação

A festa continuou no domingo, dia 1° de dezembro, c om a
celebração da Santa Missa, 1° Domingo do Advento, p residida pelo Padre Isao, um amigo que acompanha muito de perto
a caminhada das irmãs Marianistas e que está sempre presente nos momentos vividos no Centro Marianista; participaram integrantes das CLMs Campinas, convidados e pessoas
participantes da Comunidade Perpétuo Socorro, primeira comunidade que as Irmãs acompanharam e levaram o carisma
Marianista. Finalizamos com uma confraternização no refeitório. (Mario Leão CLM Vigor Campinas)

Dia de Nossa Senhora da Conceição - 08 de dezembro de 2013.
Foi com muita alegria que reunidos no Centro Marianista Caná,
celebramos o dia da padroeira da cidade de Campinas, com a
Santa Missa, presidida pelo Padre Alexandre, na qual, mais uma
vez, houve a renovação dos votos perpétuos das irmãs Felisa,
Fátima, Ana Lúcia e Denise, renovação dos votos dos leigos das
CLMs Aliança e Vigor e a consagração dos leigos, Lázaro, Aparecida, Vera, Lourdes, Ieda e Dirce. Estiveram presentes convidados, amigos, participantes das CLMs de Campinas e as Irmãs.

Seguimos a festa com o tradicional almoço que é partilhado
entre os presentes, com churrasco, bebidas, sucos, sobremesas deliciosas, muita alegria, muita conversa, brincadeiras, truco e revelação do amigo invisível, momento muito
esperado por todos, pois é a hora em que a demonstração
de carinho, de amizade é partilhada por todos. (Mario Leão
CLM Vigor Campinas)

P. 5

Nº 17 dezembro 2013

NOTÍCIAS DE MARÍLIA
JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO MARIANISTA

SÁBADOS COM MARIA

No dia 13/10/2013, a Família Marianista de
Marília recebeu, na residência dos religiosos, amigos e parentes para a Jornada
Mundial de Oração. Fizemos uma viagem
emocionante ao Japão. A cada ano que
passa, mais pessoas comparecem. Nossa
jornada, além de reunir a Família Marianista, está se tornando tradição em nossa
comunidade.

Seguindo o que o Irmão Rogelio nos sugeriu
em sua última visita ao Brasil, iniciamos no
sábado, dia 09/11, nossos SÁBADOS COM
MARIA. Foram momentos de oração com a
intenção de recolhimento pessoal. Foi aberto
para a comunidade e houve grande participação. A semente está lançada.

BINGO EM PROL DO BARRACÃO

DESPEDIDA
No dia 21/11, as duas comunidades estiveram juntas em
reunião e aproveitamos para nos despedirmos da Elis que
estava em mudança para Campinas com a família. Todos
desejamos que Deus e Maria os abençoem nessa nova
etapa de vida.

Dia 22/11, foi realizado um bingo em prol do Barracão e de
mais duas entidades de Marília: o Seama e o Educandário.
As três entidades atendem crianças carentes da cidade. A
Família Marianista colaborou e esteve presente.

PADRE JOÃO CARLOS

No dia 29/11, a Elis, o Edu, o
Davi e o nenezinho (a Elis
está grávida) se mudaram
para Campinas e a Sheila já
está acolhendo a família na
CLM.

No último dia 16/12 recordamos do nosso querido Padre João Carlos, em seu aniversário de
nascimento. Foi celebrada uma missa, na qual
lembramos suas histórias, sua disposição constante em ajudar, seu senso
de humor.
Rezemos pela sua memória e
pelas vocações, às quais ele
tanto se dedicou.

DIA 08/12 – IMACULADA CONCEIÇÃO
No dia 08/12, a Família Marianista de Marília celebrou uma missa, junto à comunidade da capela São
Vicente. Logo após, na residência dos religiosos, o Ir.
Lolo nos presenteou com uma pequena explanação
sobre o tema da encarnação de Jesus, ﬁlho de Deus
feito homem e ﬁlho de Maria. Em seguida, ﬁzemos
um delicioso churrasco e nosso tradicional amigo
secreto de ﬁm de ano.
Textos: Claudia, CLM Marília
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MENSAGENS
Final de ano é o momento em que
paramos para fazer um balanço.
Poderíamos fazê-lo em qualquer outra
ocasião, mas ainda bem que temos
esse momento.
Com certeza, vamos nos dar conta
que muitas coisas deixaram de ser
feitas e outras tantas que poderiam ter
sido feitas de modo diferente.
Mas prefiro olhar o lado “cheio” do
copo e dar graças por tudo que ocorreu: nossos encontros, nossos beijos
e abraços, nossos risos, nossos pensamentos, nossas trocas de e-mails,
nossas confraternizações, nossas orações e preces feitas em família.
Desejo que, no próximo ano, possamos olhar tudo de bom que fizemos e
todas as vezes que as “talhas foram cheias” e nos inspiremos para as
próximas ações com muito ânimo, alegria, amor fraterno e oração.
FELIZ NATAL!
Tereza Cristina, CLM Nossa Sra. do Pilar

As Comunidades Leigas de Marília fazem desta foto do lindíssimo presépio,
construído pelo Ir. Lolo, nosso cartão de
Natal e desejam a toda a Família Marianista um Natal abençoado e um Ano
Novo de muita paz e alegrias sempre
sob a proteção de Maria.
Claudia, CLM Marília.

FELIZ ANO NOVO!
ANO NOVO FELIZ!
Dá na mesma?
Todo mundo diz.
Como fazer acontecer?
Quem tem o mundo em suas mãos?
O mundo é muita coisa
Mas... nós temos nossas mãos!
E trezentos sessenta e cinco dias
Para pôr-lhes coração!
NOVO ANO TODO DIA
NA BÊNÇÃO DO BEM-QUERER DO PAI
MANIFESTADO NO AMADO
FEITO FILHO DE MARIA
PARA NOSSA SALVAÇÃO.

É Natal...
Galho seco, folha verde; Esperança.
Esperança que nasce
Do Amor de um PAI
Do Sim de uma Mulher
Da vontade do Espírito.
O parto que gera vida
Vida em plenitude.
“Da Cepa brotou a rama
Da rama brotou a flor”
Da flor; Verbo Encarnado
Floresce o Amor, a compaixão
A Fé; transformação.
É Natal
Um lugar; uma Criança; uma família
Animais; natureza...
O arco da vida a ser cuidado
Do sorriso da criança,
À sabedoria do idoso
A preservação da vida.
É o nosso presépio.
Presépio do cotidiano
Aonde se acolhe Jesus
É Natal...
Momento para se lembrar
Que a nossa vida é vivida
Em reticências... Em espiral
Caminhar, buscar...
Ser melhor, santificar...
Amar, sonhar...
Perdoar, louvar...
JESUS NASCE
Eu nasço com Ele. Por Ele e Nele
Na luz das árvores; a Luz de Cristo
Na Ceia de Natal; a partilha
Nos presentes; a acolhida
Dos irmãos; da humanidade.
Do humano à divindade
Agora... É NATAL...
Olynda, CLM Pilar

Pe. Paco, SM

“A verdadeira beleza do Natal só
pode ser exergada através do brilho
dos olhos de uma criança. “
Verinha

Feliz Natal!
Da Equipe de Edição

Wal
Malu

