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EDITORIAL 
“Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.” 

Q uerida Família, é com alegria e esperança no que está por vir que enviamos mais um bole-
tim. Em tempos difíceis, é preciso ficar atentos aos pequenos sinais, aos pequenos aconte-
cimentos, às pequenas conquistas, a tudo que merece nossa atenção. É por isso que, em 

meio a tantos desafios diários, paramos para recuperar e fazer memória de tudo que temos vivi-
do e realizado. Boa parte disso está recolhida aqui em nosso boletim. Ao vê-lo pronto, percebo 
que fizemos muito com o pouco que temos e somos, e agradeço a Deus, porque, como sempre me 
diz um amigo muito querido, “tudo é graça”.  

Aproveito para desejar uma Feliz Páscoa a todas e todos. Que possamos nos contagiar com a 
esperança da Ressurreição do Senhor e nos alegrar com sua presença viva e amiga no meio de 
nós.       

Continuamos unidos em oração por nosso querido Padre Ventura, 
solidários e próximos de nossos irmãos religiosos nessa fase tão 
frágil da vida. 

 

Abraço fraterno, Malu. 

NOTÍCIAS DA ANIMAÇÃO NACIONAL 

CONSELHO DE FAMÍLIA (22/01/2017) – CAMPINAS 

O Conselho esteve reunido nesta manhã de domingo, 

primeira reunião do ano e da nova equipe nacional. 

Assim, concordou-se em iniciar, esclarecendo que a 

função deste conselho é ser espaço de partilha das 

ramas, discernir, criar comunhão e planejar o que é 

comum. 

Esclarecido isso, ficou combinado que, neste ano, a Irª. 

Zilda ficará responsável por coordenar esta reunião. 

Depois falamos sobre as três datas que são comuns: 

25/03 – Oração pelas Vocações Marianistas; - 2º do-

mingo de outubro: dia Mundial de Oração Marianista; - 

Nosso encontro de Família que neste ano, será em 

Aparecida do Norte e terá como tema “As comemora-

ções do Bicentenário e o Ano Mariano”. 

Sheila, Animação Nacional 

REUNIÃO da EQUIPE DA AMÉRICA LATINA (28/03/2017) 
SKYPE 

 
Na última terça-feira, (28/03), convocados por Isabel Duarte 

Quapper, responsável pelas CLMs Latino-americanas, esti-

vemos reunidos por Skype os representantes de países: 

Hugo e Mônica (Argentina), Juan (Equador), Rosa (México), 

Carlos (Peru), Angélica e Humberto (Chile) e Sheila (Brasil).  

 

A pauta foi iniciada com uma apresentação das realidades 

das CLM’s nos respectivos países, depois Isabel apresentou 

novidades sobre o próximo encontro Internacional que será 

de 12 a 18 de agosto de 2018 em Uiwang (Corea). Um pos-

sível título para este encontro é Caminar de la mano: el don 

de los laicos a la familia marianista. O local exato do encon-

tro será na casa de retiro de Aron. 

 

Sheila, Animação Nacional 
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Reunião de Animadores e Assessores – Marília – (18 e 19/02/2017) 

Iniciamos com uma oração preparada pela Equipe de Marília. Em seguida, o objetivo foi ler parte do documento do 5º Encontro 

Internacional das CLM’s  (Nairóbi, 2009), compromisso assumido no último encontro de América Latina e motivado pelo Ir. Do-

mingos, que partilhou um pouco de sua experiência e sentimentos vivenciados nesse encontro, contextualizando, assim, o mo-

mento em que surge o documento: O papel da CLM na Igreja e no Mundo. Fizemos a leitura partilhada da introdução e do item 2 

“Comunidade e Família Marianista” e levantamos algumas considerações: - Pensar em assessores Leigos para as CLMs, forma-

ção; - Como fazer o processo para preparar quem chega, pensar num itinerário; - Damos a impressão de comunidades fechadas, 

“estamos olhando muito só pra dentro,” precisamos ampliar nosso agir numa dimensão “além de mim”;- Pensamos numa repre-

sentatividade nas dioceses enquanto CLM’s, sem estar engajados em uma paróquia (que outras coisas podemos fazer para ser 

Marianistas melhores); - Formação: fortalecer o comum. 

Na sequência, inspirados em nosso último encontro de animadores e assessores, as cidades fizeram a partilha das debilidades e 

fortalezas discutidas nas CLMs locais e colocaram como ponto operante: 

“Não discutir coisas, mas aprofundar coisas”. 

 

No domingo, iniciamos com a oração preparada pela equipe de Bauru, depois, cada cidade partilhou sua programação para este 

ano de 2017, combinou-se em divulgar e convidar as CLMs das outras cidades para participar das atividades programadas atra-

vés de WhatsApp ou boletim, “a vida de cada um é uma oportunidade para todos”. 

E finalizamos, planejando nosso Encontro de Família, que será em setembro deste ano em Aparecida. Dom Caetano, Bispo de 

Bauru, está confirmado para presidir a missa em Aparecida. A programação, por enquanto, está assim: vigília às 20h do sábado, 

missa às 10h no domingo, almoço e despedida. Já temos também o modelo da camiseta, assim, vamos nos animando e nos or-

ganizando, para fazer deste momento algo inspirador para nossa caminhada. Colocaram-se disponíveis para formação ou retiro, 

neste ano de Bicentenário: *Irª. Zilda - tema: A experiência mística de Chaminade / *Ir. Domingos - tema: A experiência de fé em 

Chaminade / *Ir. Rogério: aproveitar sua presença para partilhar experiência e formação. 

Todas as CLMs estiveram representadas e foi um encontro de partilha, oração e convivência fraterna. 

Sheila, Animação Nacional 
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NOTÍCIA DE CAMPINAS 

VOTOS PERPÉTUOS Irª. GILDETE 

No dia 21 de janeiro, na Capela do Centro Marianista Caná, a Irª. Gildete Maria dos Santos pronunciou os Votos Perpétuos, na 

vida-missão das irmãs marianistas (FMI), e a Irª. Clara Garcia, Superiora Provincial, foi quem recebeu os votos. A Capela foi pe-

quena para tanta presença de parentes, amigos e membros da família marianista, vindos de Bauru e Marilia. A família marianista 

de Campinas acolheu a todos com alegria e espírito de família. A Eucaristia foi presidida pelo Pe. Kiyoharu Ojima, Vigário da 

Paróquia Cristo Rei de São Paulo e concelebrada pelos marianistas Pe. Paco e Pe. Angel. Também estiveram presentes os reli-

giosos marianitas: Irmãos Domingos, Cefe e Victor. Seguimos com uma convivência fraterna e partilha de um delicioso bolo. O 

lema que acompanhou a Irª. Gildete foi o do oleiro: “Senhor, eu quero abandonar-me como o barro nas mãos do oleiro. Toma 

minha vida e faze-a de novo, eu quero ser, eu quero ser um vaso novo”. Damos graças ao Senhor pela vocação marianista. 

Irª Zilda, FMI 

RETORNO Irª GINA PARA COLOMBIA 

No dia 22 de janeiro, Irª. Gina Paola retornou 
ao seu país, Colômbia, após três anos de 
missão no Brasil. Nossa gratidão por sua 
presença alegre e sempre pronta para 
“Fazer tudo o que Ele vos disser” ( Jo. 2,5). 

Irª Zilda, FMI 

NOMEAÇÃO Irª FÁTIMA 

Dia 13 de março, recebemos 
a notícia da Nomeação da Irª. 
Aparecida de Fátima Silva, 
como a primeira Regional da 
nova Região de América Lati-
na, formada por cinco países: 
Colômbia, Chile, Equador, 
Brasil e Argentina. A Região 
será oficializada no Capítulo 
Geral das Religiosas Marianistas que acontecerá, 
em Roma, de 15/07 a 06/08/2017. Contamos com 
as orações de todos para o Capítulo Geral, para a 
Nova Região da América Latina e para a Irª. Fáti-
ma que assume esta missão de acompanhar e 
cuidar da vida marianista, FMI, na América Latina. 

 

Irª Zilda, FMI 

 NOTICIAS BEATIFICAÇÃO DA MADRE ADELA 

Para alegria das irmãs marianistas e de toda 
família marianista, informamos que o processo 
de beatificação de nossa fundadora, Madre Adela 
de Trenquelleon, será examinado pelos cardeais 
e bispos, no dia 02 de maio. Recordamos que o 
processo já passou pelos médicos e teólogos. 
Seguimos em oração pela beatificação de nossa 
fundadora. 

Irª Zilda, FMI 
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NOTICIAS DE CAMPINAS 

FORMAÇÃO 2017 
 

No dia 12 de março, as CLMs de Campinas reuniram-se no Centro Caná, para dar início ao primeiro ciclo de Formação de 2017, 
com o objetivo de melhor conhecer e viver a Espiritualidade Marianista. O tema escolhido para estudo, neste ano, foi o Sistema de 
Virtudes de Padre Chaminade. No primeiro encontro, foi apresentada a proposta do Sistema de Virtude como um caminho para 
viver a Nossa Espiritualidade. 
 
No dia 19 de março, para dar continuidade à formação, foram estudados os “Cinco Silêncios” (Silêncio da palavra, Silêncio dos 
sinais, Silêncio da mente, Silêncio das paixões e Silêncio da imaginação) que fazem parte das Virtudes de Preparação. 
 
O encerramento deste ciclo aconteceu no dia 26 de março, com uma manhã de retiro, orientado pela Irª. Fátima, em que experi-
mentamos o Silêncio da palavra. Foi um momento muito rico em que pudemos despertar e vivenciar o gosto pelo silêncio.  
 
Lauro Lúcio Lima  

CELEBRAÇÃO PELAS VOCAÇÕES 
 

Na tarde do domingo (26/03), às 15h, tivemos a Celebração pelas 

Vocações Marianistas, preparada pelo Marinho e Irª. Gildete. Agra-

decemos a Deus por esta vocação, ouvimos o testemunho de alguns 

membros, rezamos a Deus que, pela intercessão de nossos Funda-

dores, suscite novas vocações para a Família Marianista. Encerra-

mos com a Eucaristia e nossa tradicional partilha.  

  

Lauro Lúcio Lima 

DIA 22 NA COMUNIDADE PERPÉTUO SOCORRO 

 

No dia 22 de março, reunimos as CLMs de Campinas, juntamente com outros 

membros da comunidade Perpétuo Socorro. O objetivo principal era rezar em 

comunidade e fazer conhecida a grande Família Marianista através dos fundado-

res. 

Iniciamos, convidando a todos para rezar a Profissão de Fé meditada. Posterior-

mente, falamos sobre a nossa missão, onde estamos e quem somos. Na se-

quência, foi lido e refletido um texto do Pe. Quentin, que fala sobre os Missioná-

rios e Missionárias de Maria através dos relatos de Chaminade. 

Foi uma riquíssima vivência, pela qual pudemos ouvir as palavras de Chamina-

de, que nos direcionam a viver as virtudes de Jesus e a colocar-nos em ativida-

de, contando sempre com a caridade de Maria em nossas orações. Após tudo 

isso, encerramos com uma partilha e a oração do fundador. 

 

Mauro Camporezi 
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NOTÍCIAS DE MARÍLIA 

FORMAÇÃO COM ROGELIO 

Estamos tendo a oportunidade, alegria e a satisfação, 
nestes últimos meses, de contar com a presença do Ir-
mão Rogélio, que tem partilhado seus conhecimentos e 
vivências dentro do carisma Marianista. Agradecemos a 
ele por estar enchendo as talhas da Família Marianista do 
Brasil, através de sua formação e de seu modo carismáti-
co de relacionar-se com todos. 

Claudia, CLM Marília 

ALEGRIA EM NOSSA FAMÍLIA 

 A Família Marianista do Brasil dá graças a Deus pelo SIM defi-

nitivo do Irmão Victor e da Irmã Gildete a Maria. Pedimos a Ma-

ria que continue abençoando-os e guiando-os em suas voca-

ções a serviço do carisma Marianista. 

Claudia, CLM Marília 

ASSEMBLEIA DE LEIGOS EM MARÍLIA E ORAÇÃO AO ESTILO DE TAIZÉ 

 

No dia 11/02, iniciamos nossas atividades das comunidades Leigas de Marília 
com uma Assembleia geral, fazendo memória do ano que passou, das ativida-
des desenvolvidas, com vídeos e partilha dos participantes e, a partir dessas 
memórias, traçamos nossas metas para este ano. Foi preparado um calendário 
da Família Marianista de Marília. As pessoas foram motivadas, para que se 
dispusessem a participar das atividades, tanto na preparação como no convívio, 
a partir de seus dons. Encerramos a assembleia com a partilha de um lanche e, 
ao final, recebemos amigos para um momento de Oração ao estilo de Taizé, 
atividade que continua na Comunidade Marianista de Marília. Este ano, já tive-
mos esse tipo de oração em duas ocasiões, sendo abertas a toda comunidade, 
o que tem proporcionado uma experiência nova e profunda. 

«No mais profundo da condição humana, repousa a espera de uma presença, o silencioso desejo de uma comunhão. Não es-
queçamos nunca que este simples desejo de Deus é já o começo da fé.» (Irmão Roger de Taizé) 

Claudia, CLM Marília 

FESTA PATRONAL DA FAMÍLIA MARIANISTA 

No dia 25/03, nos reunimos para festejar a solenidade 
da Anunciação do Senhor, festa Patronal da Família 
Marianista, com missa para toda a Família Marianista 
de Marília. As leituras foram duas cartas de leigas, 
relatando o amor a Maria, as dificuldades e as conquis-
tas, orando e acreditando no possível. Para encerrar, 
não puderam faltar os comes e os  risos ao redor da 
mesa. 

11º SÁBADO COM MARIA – O AMOR DE DEUS EM NÓS 

No dia 18/03, tivemos o 
primeiro Sábado com Ma-
ria deste ano, na residên-
cia dos Religiosos Maria-
nistas, com momentos de 
orações, meditações que 
foram motivados por músi-
cas, leituras, além do am-
biente bem preparado que 
favoreceu o clima de ora-
ção. Como sempre, o en-
contro foi aberto a toda 
comunidade. Tivemos a 

participação de cerca de 50 pessoas,  sempre há novos parti-
cipantes, uma oportunidade de fazermos conhecido o carisma 
marianista. Ao final, encerramos com chás e bolos, num mo-
mento de boa conversa que proporcionou um clima de confra-
ternização. Este Sábado com Maria foi o primeiro que também 
transmitimos AO VIVO pelas redes sociais 
www.facebook.com/marianistasbrasil).  

Claudia, CLM Marília. 
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NOTÍCIAS DE BAURU 

 

CLMs - Bauru 

 

Neste primeiro semestre, estamos tendo a oportunida-

de e o privilégio de participar de reuniões de formação 

com momentos de encontro e partilha. O irmão Rogé-

lio, está passando uns meses aqui no Brasil e se dis-

pôs a dividir conosco sua experiência e saber.  

Estamos nos reunindo no Projeto Caná, e os encon-

tros acontecem aos sábados à tarde, até o começo da 

noite, e depois, prosseguimos, no domingo, das 9 às 12 horas. Pensem em algo bom, criativo, dinâ-

mico, iluminador, fraterno..., e assim têm sido nossos encontros. 

Rogélio está vivendo a maior parte do tempo em Marília e, uma vez por mês, vem a Bauru, para estar conosco nesses momen-

tos especiais de formação. Esses encontros, além de nos proporcionarem um conteúdo maravilhoso de formação marianista, nos 

oferecem ânimo e esperança para novos desafios, além de momentos de convivência familiar e fraterna. Obrigada, Rogélio, você 

é especial! Estamos aproveitando muito. 

 

No primeiro encontro, o tema escolhido foi: “Crises e Deus” - 

relação da fé e adversidades. O segundo tema: Pastoral 

Escolar. Os dois aconteceram em março e início de abril. 

Ainda teremos mais três encontros: Acompanhamento Espiritual, 

Assessores e Animadores das CLMs e Comunicação visual 

(pastoral).  

 

Malu, CLM Manolo 

Consagração e Renovação 

Como em todos os anos, no dia 26/03, nós, da Fraternidade Irmão Manolo, nos reunimos para 

renovar e consagrar nossa Aliança com Maria. Prometemos  seguir seus ensinamentos  do  

“fazei tudo Ele vos disser”, e nos comprometemos também a imitar fé de Maria, fazendo-a 

conhecida e amada por onde passarmos. 

Pedimos  que, como em Caná, nossa comunidade seja um lugar de acolhida, partilha e amor. 

 

Verinha, CLM Manolo 
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A   P  C  

 

 

Caná na Universidade em Campinas 
 
Está acontecendo em Campinas, na Unicamp, 

o XIX Congresso Mundial de Educadores e 

Educadoras sociais. O Projeto Caná está par-

ticipando, pela primeira vez, através de duas 

colaboradoras, Fúlvia e Tati. Elas estão apre-

sentando um artigo e um banner explicativo sobre nosso modelo educativo. 

link do congresso: http://xixcongresso.aeessp.org.br 

Malu, CLM Manolo 

Recebemos o mímico Everton 
 

"Motivação significa mexer com o coração e a mente das pessoas e isso 

só é possível se lidarmos com elas honestamente."   Yoshio Kondo 

 

Essa frase diz muito sobre a pessoa do mímico Everton, que tivemos a alegria e 

a satisfação de receber no Projeto Caná. Foi um feliz encontro. A história de sua vida está refletida em 

sua arte. Passamos algumas horas ouvindo suas histórias, seus encontros e desencontros, tudo o que 

ele foi aprendendo e descobrindo sobre o “ser” e o “estar”. Sobrevive com o que lhe ofertam depois de 

sua apresentação. Ele tem uma energia e alegria que são contagiantes. Foi lindo, encantador, amoroso e delicado. Acredito 

que, a partir desse dia, nasceu uma amizade entre Everton e o Projeto Caná. 

 
Malu, CLM Manolo 

NOTÍCIAS  DE BAURU 

O Projeto Caná e nossas alegrias 

Março foi um mês com muitas atividades surpresas e surpreenden-

tes no Projeto Caná. Em virtude do Dia Internacional da Mulher, al-

gumas voluntárias se organizaram para cuidar com carinho do visual 

de algumas meninas. Dedicaram-se à manicure, cuidados com os 

cabelos, maquiagem e deixaram nossas meninas mais lindas do que 

já são. O grupo escolhido para receber tantos cuidados foi o que 

mais se dedica ao aprendizado de peças de artesanato e outros tra-

balhos manuais.  Deu muito trabalho, mas as meninas amaram. 

 

Malu, CLM Manolo 
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F  P   2017  .  

 

Em 2016, completamos 18 anos. Uma 
caminhada vivida na Fé de Maria, em 
Maria; de convivência com fraternos, 
missionários, evangelizadores pelos 
gestos, solidários. 

Rememoramos a Jornada Inicial, onde 
a atmosfera acolhedora já foi nos co-
municando o Carisma Marianista. Pin-
celadas da aquarela do que viria, ao 
descobrirmos o sentido do nome Maria. 

Celebramos com a intensidade, com a alegria de quem acredita; de quem é feliz na Família Marianista. Só louvores à caminhada 
iniciada em 1998, sob orientação do saudoso Padre Jesus, juntos com membros da São Sebastião. Começamos com 18 membros, 
construindo a Fraternidade que seria denominada Nossa Senhora do Pilar. Nossos assessores foram Pe. Jesus, Pe Paco, Pe Aoki 
e, hoje, a graça de termos Pe Angel, condutores da Espiritualidade Marianista.  

Nosso agradecimento a todos que comungaram conosco a trilha Marianista em algum momento da Fraternidade. Espaço rico de 
crescimento, autoconhecimento, de amizade, envoltos pelo Espírito, que é Vida. 

Noite de união e de partilha, nas lembranças que passavam como um filme, contando a história da Pilar.  Muita criatividade, muita 
espiritualidade perpassavam nas palavras, nas imagens, nos olhares de tudo que foi vivido. 

Com a bênção de Maria, seguimos em busca do carisma, nas pegadas dos fundadores Pe Beato Guilherme José Chaminade e 
Madre Adela. Parabéns, Fraternidade Pilar. A seiva da Videira nos frutifique. 

Por Maria, a Cristo. 

Olynda Bassan, CLM Pilar 

NOTÍCIAS DE BAURU 

 

 Busco-me...     (Olynda Bassan) 

Subo ao monte 
 Elevo-me à voz do silêncio 
Repouso minha alma, 
para orar o meu deserto... 
Emoções, dúvidas, inquietudes, 
qual vento que assovia Estações, 
na mansuetude do infinito  
 Transpasso-me, invado-me.  
Não sou bula “chek list” 
Não me defino, busco-me 
Sou alma inquieta, 

 
pulsando em sonhos 
Fico entre o que sou, 
e o que pretendo... 
Deus sobe comigo 
Guia-me nos atalhos  
e fendas de mim. 
Meu fecho de sustentação. 
Deslizando-me de Suas mãos 
 benditas, coloco-me de pé. 
Retorno aos meus dias 
Em missão.  

 

  


