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EDITORIAL

Q

uerida Família Marianista. Estamos caminhando para os últimos meses do
ano. Tempo de fechar balanços, avaliar a caminhada, pensar no futuro, se

preparar para o advento e, assim, ir pensando em tudo que temos a agradecer
e pedir ao “Menino” que, com certeza, chegará no Natal. Mas, antes de agradecer e pedir, temos que saber acolhê-lo.
Por tudo isso, inicio esse editorial com um trecho do livro A janela dos outros, de Martha
Medeiros, e espero que nos inspire a praticar, em nosso dia-a-dia, um olhar sempre fraterno e acolhedor: “Parece uma parábola, mas acontece todo dia: a gente só tem olhos para o que

mostra a nossa janela, nunca a janela do outro. O que a gente vê é o que vale, não importa que alguém bem perto esteja vendo algo diferente”.
Parece-me que cai muito bem e vai de encontro com nosso jeito de viver e conviver em comunidade. Também é o que Jesus nos ensina.
Faz uns dias que o Brasil reelegeu a presidente Dilma, e os dias que antecederam essa eleição foram dias de tensão, de falta de diálogo, de ofensas. Cada um queria defender sua opinião a ferro e fogo. Ao outro que pensava o contrário à opinião de um, eram lançadas críticas
ofensivas e até mesmo alguns discursos carregados de preconceitos e discriminações.
O país que queremos é bem diferente de tudo isso. Queremos mudanças. Queremos um
olhar crítico e comprometido, que vá muito além das necessidades do nosso umbigo. Isso é
ser cristão comprometido; se importar com o que acontece em nosso meio, em nossa comunidade, em nosso país.
Neste boletim, está recolhido o que vivemos em nossa Jornada Mundial de Oração Marianista. Aproveitemos as bênçãos de Nossa Senhora de Fátima e coloquemo-nos em movimento,
em ação e também atentos, para ouvir e sentir o que o Senhor quer de cada um de nós.
Este boletim é para ser curtido e difundido entre todos de nossa família marianista e entre
nossos amigos e amigas também. Ele quer ser semente e, ao mesmo tempo, um meio de
contagiar outros com nosso jeito de viver e expressar a fé.
Abraço fraterno,
Malu, Animação Nacional
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JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO MARIANISTA EM MARÍLIA

No dia 12 de outubro, a família Marianista de Marília
começou o dia animando a missa das 09 horas, na Comunidade São Vicente de Paulo e, às 16 horas, nos
reunimos na residência dos religiosos para nossa Jornada de Oração.
Neste ano, para representar a presença de Maria no
Brasil, nos reportamos ao Círio de Nazaré, em Belém/
PA.
Inicialmente, nos reunimos no pátio interno da residência, onde o Ir. Lolo fez uma introdução sobre o significado da Jornada para a Família Marianista, falando também das diversas manifestações de Maria. Em seguida,
o Mário falou sobre a tradição do Círio de Nazaré, em
Belém do Pará, que já dura 200 anos e, em especial, da
tradição da corda.
Em seguida, saímos em procissão, rezando e cantando,
todos segurando na corda. As pessoas comentaram
que sentiram uma grande emoção nessa prossição com
a corda, sentiram uma união, como se um amparasse,
ajudasse, o outro.

Paramos para um momento de orações pessoais e também compartilhadas, no local que simbolizava Belém do
Pará.
Novamente em procissão, cantando (graças aos dotes
musicais do Victor), seguimos rumo à Vila Soldati, em
Buenos Aires, Argentina. Inicialmente, o Paulo falou
sobre como a virgem de Fátima foi levada para o local,
da atuação da Família Marianista naquela comunidade
e também da ligação da Família Marianista com o Papa
Francisco.
Fizemos as orações, e o Pe Paco nos deu a bênção
final, seguida dos comes, bebes e confraternização.
Reunimos cerca de cinquenta pessoas em nossa jornada, em oração com a Virgem Maria, graças a Deus.

Claudia, CLM de Marília
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JORNADA MUNDIAL DE ORAÇÃO MARIANISTA EM CAMPINAS
No dia 12, a família Marianista esteve reunida

um grande coração desenhado com pequenos

no Centro Marianista Caná, onde nos reporta-

corações.

mos à Argentina, precisamente na Vila Soldati,

Ao fim dos cinco mistérios aqui contemplados

a fim de nos unir neste grande momento de

na história, vimos a outra parte do vídeo e reza-

oração.

mos a Salve Rainha.

A sala estava adornada com um altar, onde se

Depois celebramos a Eucaristia, presidida por

encontrava a imagem de uma Virgem represen-

Pe Isao Yamamoto e partilhamos o que cada

tando os continentes: Africano, Americano, Asi-

um trouxe num ambiente alegre e familiar.

ático, Europeu e Oceania. À parte, colocamos a

Um dia de Oração muito simples, mas cheio de

imagem da Virgem de Fátima. Iniciamos com

gratidão, esperança, onde cada um pode sentir

um vídeo sobre a procissão das velas que o Ir.

a força da Oração quando temos um objetivo

Domingos nos enviou. Em seguida, líamos um

comum, como foi a comunidade da Vila Soldati.

trecho da história da devoção de Fátima, na

Que toda a Família Marianista da Argentina

Argentina, uma das intenções do Dia Mundial.

possa seguir crescendo no amor e gratuidade e

Uma pessoa começou a Oração do Pai Nosso,

cada membro possa dar a conhecer, amar e

seguido das 10 Aves Marias. Enquanto se re-

servir a Jesus e também a Maria. Ao término

zava a Ave Maria, uma pessoa colocava na

da missa, houve a tradicional confraternização

lousa um coração nas cores que representam

com momentos de alegria, descontração, parti-

os continentes no Terço Missionário, com uma

lha e comemoração de aniversário das Irmãs

palavra indicando um lugar, rama, função ou

Zilda e Gildete.

missão de uma das quatro ramas que temos
em todo o mundo. Quando terminamos, havia

Irmã Gildete/Mario Leão - Campinas
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JORNADA DE ORAÇÃO MARIANISTA EM BAURU
No último dia 11 de outubro, reuniram-se as duas CLM's de Bauru, juntamente com amigos para celebração
da Jornada Mundial de Oração da Família Marianista, que teve como abordagem o Santuário de Nossa
Senhora de Fátima, localizado em Villa Soldati, um bairro simples da Zona Sul de Buenos Aires.
Com um sentimento de extrema devoção popular, assistimos a um vídeo da celebração de Fátima em
Portugal, na casa dos Religiosos Marianistas e, depois, em pequena procissão, mas recheada de sentido,
fomos em direção à Casinha Chaminade.
Ao lado das luzes e da Mãe, rezamos pelas intenções do Papa, dos presentes e ausentes, bem como pelos
doentes.
No final da celebração, partilhamos os alimentos, a amizade e as experiências guardadas no coração de cada
um.
Que Nossa Senhora conduza sempre os nossos caminhos e que sejam cheios de luzes para chegar até
Jesus.
Wando, CLM Manolo

INFORMES DE ATIVIDADES DA FAMÍLIA
Retiro anual de família Marianista de Campinas
No dia 14 de setembro de 2014, estiveram reunidos no Centro Marianista Caná, participantes das CLM’s Vigor e
Aliança, as irmãs Gina e Gildete e alguns amigos convidados que acompanharam atentamente o desenvolvimento
de temas para o crescimento da espiritualidade cristã e marianista em um retiro preparado pela Irmã Zilda. Com
quatro momentos, foram abordados: “Escutar o chamado”, “Para ser como Jesus”, “Façam o que Ele lhes disser” e
“Com Maria”. Houve momentos de leituras, de reflexão pessoal com a utilização de métodos de meditação e oração
como a repetição do nome do senhor, o método comum de meditação, a contemplação Inaciana e a Lectio Divina
com acolhimento da voz do carisma em cada um destes momentos. Os participantes tiveram uma experiência diferente e mais profunda em um dia dedicado à oração e crescimento pessoal.
Mario Leão - Campinas
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INFORMES DE ATIVIDADES DA FAMÍLIA
MÁRTIRES MARIANISTAS
Setembro é o mês que anuncia e nos presenteia com os
primeiros brotos da primavera. Na nossa igreja do Brasil, setembro é o mês da Bíblia, onde estudamos, acolhemos e celebramos o dom da Palavra. Mas setembro
é também para todos nós, marianistas, o mês de relembrar, celebrar e agradecer pelos nossos mártires.
Assim, nosso encontro mensal da FM - Bauru foi dedicado aos nossos mártires: Fidel, Carlos, Jesus, Gapp,
Sabino, Miguel, Florêncio e Joaquim. A eles agregamos
Manolo e Michel, nossos mártires latino-americanos.
Casa cheia, como nas grandes festas. Presença generosa dos amigos da família marianista e dos colaboradores da paróquia e do Caná. Presenças que enriquecem e alegram os nossos encontros.
Cada mártir marianista se tornou companheiro, durante
duas semanas, daqueles que se responsabilizaram por
estudar as suas vidas. Este mutirão para conhecê-los
resultou ser um encontro de simpatia, admiração e gratidão.
Cada retrato, cada biografia, apresentada com maravilhosa profundidade e simplicidade, foram se tornando
como contas de um terço ou passos da caminhada que
nos conduziam até o encontro com Jesus no Calvário.
Também nos deixamos inspirar pelo papa Francisco
que nos lembra e nos anima:

“Hoje temos mais mártires do que nos primeiros séculos! Mas há também o martírio cotidiano, que não comporta a morte, mas também esse
é um “perder a vida” por Cristo, cumprindo o próprio dever com
amor, segundo a lógica de Jesus, a lógica da doação, do sacrifício.
Também esses são mártires! Mártires cotidianos, mártires do dia-adia!”.
Em silêncio, fomos também semeando os nossos desejos e compromissos de sermos santos e de dar a nossa
vida no cotidiano do nosso trabalho, família e missão.
A surpresa foi que, uma semana depois, as sementes já
estavam brotando! Darão frutos?

Florencio

Fidel

Miguel

Sabino

Carlos

Manolo

Michel

Jesus

Joaquim

Gapp

“A terra é muito generosa, devemos ser sempre essa terra boa que acolhe as sementes e as faz crescer, assim como nossos irmãos marianistas mártires que deram suas vidas, mas deixaram muitas
sementes em nossos corações.” (Vânia).

“Que maravilha saber que o Senhor age no silêncio,
sutilmente, e quando nos damos conta, as sementes
germinam em generosidade e amor. E saber que a
gente apenas teve a graça e a oportunidade de lançá-las.” (Wando).
O nosso saudoso amigo Cardeal Pironio nos disse na
beatificação de Carlos, Fidel e Jesus:

“Fidelidade ao Senhor, no gozo do cotidiano, na escola de Maria!
Maria está sempre na alegria e na cruz, na contemplação e no serviço, no cotidiano de sua vida e no extraordinário do seu martírio...
...ser santos, na escola de Maria, para a transformação do mundo.”
Amém.
Domingo Fuentes, SM
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Informes de atividades e Agenda da Família
Padre Angelo - pároco em Bauru, na Paróquia Maria Mãe do Redentor
Desde o início do ano, o Padre Angelo, lançou na paróquia um
encontro de oração ou celebração, todo dia 22 de cada mês. Aí
vai a boa noticia, e o convite:

Seguimos sendo fiéis ao nosso compromisso de
celebrarmos, todo dia 22 do mês, um ato religioso
em honra ao P. Chaminade, comemorando o 22 de
janeiro, aniversário da sua passagem definitiva à
Vida.
Dependendo do dia da semana, temos a Santa Missa ou o
Terço meditado, mas sempre com uma alusão direta à vida,
espiritualidade e obra P. Chaminade. É na Paróquia das
19h30m às 20h30m.
Graças a Deus, até agora não falhamos nenhum mês e
sempre tivemos a participação de um grupo bastante variado:
paroquianos da Matriz ou da Igreja Nossa Senhora do Terço,
amigos da São Sebastião, das Equipes de Nossa Senhora...
Quero animar vocês, membros e amigos/as da FM, desde
estas linhas, a prestigiar este momento privilegiado para
darmos a conhecer e cultivar o amor e a devoção ao nosso
Beato Fundador. Quem sabe se já, já, poderemos dizer nosso
“Santo Fundador”! Vamos rezar por essa intenção!
Pe Angelo, SM

TROCA

DE ANIMADOR NA

CLM PILAR

Após dois anos como animador, junto à Fraternidade do Pilar, tendo cumprido com entusiasmo e motivado todos participantes, Sergio Dario, nosso
querido Serginho, como é chamado por todos, se
despede da função e transfere a responsabilidade
para Luiz Margatho, que espera dar continuidade
ao seu trabalho, tendo como meta, chegar ao mesmo sucesso do seu amigo.
Que Maria nos abençoe nesta missão.
Tereza, CLM Pilar

Aniversário do Lolo
Dia 05 comemoramos
o aniversário do Ir.
Lolo com missa e, em
seguida, bolo.

COMEMORAÇÕES
O mês de setembro foi de festa para a Família Marianista
e, em especial, para os religiosos, dia 12, o santo nome de
Maria, a data mais importante para os religiosos; e no dia
18, relembramos os mártires Carlos, Jesus e Fidel.
No dia 02 de outubro, festa dos Santos Anjos,
comemoramos juntos os 197 anos de fundação da SM.
Claudia, CLM Marília

♦

Retiro de preparação para
Renovação da Consagração 20/11
Das 09 às 16h

♦

Assembleia de Família dia 23/11
Das 14h às 18h e após
celebração da Missa.

♦

Festa patronal CLM FMI: dia 08
de dezembro de 2014, a partir das
10h.

ADVENTO
Seguindo sua programação de final de ano, a
CLM Manolo começa, aos domingos, a partir do
dia 23/10 até 14/12, a preparar-se para o
advento.

