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Nº 32 Abril 2018 ANO 8 

EDITORIAL 

 

 

Q uerida Família, desejo a vocês Paz e Bem!!!! 

Demorou mais do que desejávamos, para que nosso boletim informativo tivesse 

corpo novamente, e voltássemos a partilhar nossa vida e missão. 

Com alegria, aqui estamos. Por isso, prepararem-se, temos muito pra contar. 

Temos trabalhado muito na missão marianista de nosso país, mas também temos cuida-

do com carinho de nossa espiritualidade, de nossos encontros de família, de nossa formação e de nossos 

passos para o futuro. 

Nesses anos todos, acredito que tenhamos aprendido que é preciso celebrar a caminhada, fazer memória 

de nossa história e olhar com esperança para o que está por vir. Acreditamos também, que é preciso colo-

car água, dia após dia, nos jarros de nossa Família e Missão (compromisso e tarefa), sempre com esperan-

ça e fé, contando que a transformação em bom vinho quem faz é Jesus (graça e misericórdia). Para isso, 

contamos com a presença amorosa e inspiradora de Maria. Como nosso querido Padre Paco nos diz: “ A 

Família Marianista é de Maria”. 

Apesar de tantos desafios e desencantos que pairam sobre nosso país, temos vivido momentos muito sig-

nificativos de reflexão e diálogo em família. 

As palavras e atitudes de nosso querido Papa Francisco também têm nos orientado. Elas vêm de encontro 

com a Igreja que acreditamos e que queremos oferecer ao mundo, mais fraterna e acolhedora. 

Por tudo isso e com esperança e alegria no Ressuscitado, segue um pouquinho de nossa vida.  

Nosso boletim é pra ser lido e partilhado. Sejamos generosos na partilha. 

 

Abraço fraterno. 

 

Malu, CLM Manolo – Bauru 
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FORMAÇÃO COM PADRE LUÍS CASALÁ, 03 E 04 DE MARÇO 

 

Após a formação, nos dias 03 e 04 de março, inicia-se 

o retiro da Família Marianista com o mesmo tema 

“Habitar o silêncio”. Marcado pela presença, neste 

ano, das irmãs da América Latina (Argentina, Colôm-

bia, Chile e Equador). O retiro foi conduzido com mui-

ta profundidade, levando os participantes a momentos 

de reflexão profunda, descobrindo ou aumentando a 

prática dos silêncios. 

 Mario Leão, CLM VIGOR - Campinas. 

RETIRO DE FAMÍLIA MARIANISTA NO CENTRO MARIANISTA CANÁ – CAMPINAS DE 05 A 10 DE MARÇO DE 2018  
ASSESSOR: PADRE LUÍS CASALÁ 

TEMA: HABITAR O SILÊNCIO 

Nos dias 03 e 04 de março de 2018, reunidos no Centro Marianista Caná - Campinas, participaram da formação, baseada no 

livro HABITAR EL SILENCIO de LUIZ CASALÁ, SM: leigos, padres, irmãos e irmãs das CLM´s de Bauru, Campinas e Marília. 

Foram momentos de integração, formação e trocas de conhecimentos, onde o padre Luís transmitiu, com sua sabedoria e sim-

plicidade o valor dos silêncios na vida de cada um. Através 

de suas falas e músicas, os participantes puderam perce-

ber e reconhecer o Deus que habita no silêncio. O momen-

to foi tão rico que despertou o interesse em repetir, no pró-

ximo ano, este mesmo formato de encontro, dando possi-

bilidade de beber da mesma fonte a muitos que não pude-

ram participar da semana de retiro.  

Mario Leão, CLM VIGOR – Campinas 
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Faz parte da tradição marianista de Campinas a Ceia Pascal Cristã, que realizamos todos os anos, na Quarta-Feira Santa, preparando para viver o ápice do 
Ano Litúrgico, a Celebração do Tríduo Pascal, Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus Cristo, razão de nossa fé.  

CEIA PASCAL CRISTÃ – CENTRO MARIANISTA CANÁ 

CEIA JUDAICA – DIA 28 DE MARÇO - MARÍLIA 

A fé em Jesus é uma fé de peregrinação, de fazer caminho. Na Semana Santa, iniciamos esta peregrinação, recordando o que 
Jesus viveu com seus discípulos e amigos horas antes da entrega por amor. 

Recordando e fazendo memória do que o povo judeu celebrou quando da saída do Egito, Jesus reuniu-se com seus discípulos, e a 
Família Marianista de Marília reuniu-se nesta Quarta-Feira Santa, junto com amigos, para celebrar a catequese da Ceia Pascal. 

Junto com Maria, desejamos a todos uma experiência Santa nos próximos dias. Certos de nossa esperança na Ressurreição, que 
Deus nos conceda a graça de viver cada momento desses Dias Santos recordando, meditando, vivendo, silenciando e acolhendo o 
Mistério do Amor Total. 

Este ano, eu e o Luiz pudemos estar presentes na "Ceia Judaica", realizada pela fraternidade Irmão Manolo. Além da participação, tive-
mos a honra de representar os "papéis" de donos da casa. 
Ficamos muito felizes por poder estar vivenciando, mais uma vez, este momento de tanto simbolismo para nós, Marianistas. 
Reviver o sofrimento do povo judeu, antes da vinda de Jesus, é experimentar um pouco do significado da ceia na vida deles e trazer 
 tudo para nossa vida. 
É nos aproximar daquele momento tão ímpar e, de alguma maneira, vivê-lo em nossa vida. 
A celebração também nos permite praticar a acolhida, o carinho com o outro, a humildade tão necessários hoje, para irmos além,  
a presença de Deus em todas as nossas atitudes e desejos. 
Que possamos nos lembrar daquele momento, muitas vezes, antes da próxima Páscoa. 
 
Tereza, CLM Nª Srª do Pilar, Bauru 

CEIA JUDAÍCA CLM IRMÃO MANOLO ‐ BAURU 



 4 

 
Nº 32 Abril 2018 

ENCONTRO DE ASSESSORES E ANIMADORES DE CLMs BRASIL 

 

Em 8 de fevereiro de 2018, tivemos o nosso Conselho de 
Família do Brasil. Partilhamos a situação das nossas 
ramas e programamos as atividades comuns deste ano.  
Uma boa parte do nosso tempo e atenção estiveram dedi-
cadas a discernir o estado atual das CLMs. Acolhemos, 
principalmente, os anseios que vêm se manifestando nos 
últimos tempos, de definirmos melhor os serviços dos ani-
madores e assessores, assim como o processo para iniciar-
mos novas CLMs. Após todos estes anos de caminhada 
das CLMs parece que estamos no tempo oportuno de im-
pulsionar, decididamente, o protagonismo dos leigos nesta 
nova etapa. Para tanto, se pediu ao Domingos que fizesse 
uma memória da história da caminhada das CLMs, das eta-
pas e dos documentos que foram produzidos, e preparasse 
alguns materiais para o encontro dos animadores e asses-
sores em 2018.  

Foi elaborada uma pesquisa aberta a todas as CLMs e a 
todos os seus membros sobre os traços mais relevantes do 
serviço dos assessores e animadores, assim como as maio-
res dificuldades que os leigos enxergaram, para poder as-
sumir os mesmos. A participação foi muito boa em quanti-
dade e qualidade.  

Ao mesmo tempo, a Walderez fez a tradução da Carta da 
Equipe Internacional de começo de 2017: Ser leigo ma-
rianista em uma CLM. Este novo documento, providencial-
mente, apresenta uma síntese bem nuclear que poderia 
inspirar o nosso propósito. E no seu anexo mostra o passo-
a-passo sobre as novas CLMs. 

À medida que ia recolhendo e organizando as numerosas 
respostas recebidas, percebi que, além do tema do asses-
sor e animador, iam aparecendo outros temas e contribui-
ções como o ser e o protagonismo do leigo, a comunidade, 
as relações de família marianista, os conselhos, a missão... 

Também, na busca feita sobre os nossos encontros brasilei-
ros de CLMs e de assessores e animadores, emergiam, 
desde muito cedo, essas temáticas. E, simultaneamente, os 
documentos Internacionais, desde o Encontro Fundacional 
no Chile 1993, foram motivando, pondo luz e definindo os 
aspectos essenciais da vida marianista leiga nas CLMs. 

Assim, chegamos ao encontro de 7 e 8 de abril com dois 
propósitos básicos: estudar e debater a Carta da Equipe 
Internacional (2017) sobre o Ser leigo marianista nas CLMs 
e um primeiro rascunho de sobre Ser leigo marianista nas 
CLMS do Brasil. 

Na jornada do sábado, 7 de abril, tivemos um riquíssimo 
intercâmbio de experiências, considerações e sugestões 
sobre a Carta. Pareceu-nos muito oportuna, e até providen-
cial, para o momento atual da nossa caminhada, assumindo
-a como guia e critério, incluído o anexo sobre novas CLMs.  

No domingo, 8 abril, nos debruçamos sobre o Ser CLM no 
Brasil, dentro do âmbito internacional e  latino-americano 
(regional). Com a síntese das respostas recebidas, a tradi-
ção da nossa caminhada e em sintonia com as orientações 

internacionais,  entramos num rico, variado e profundo diá-
logo, do qual foi surgindo um acordo e comunhão muito 
grande sobre a primeira parte do que poderá ser nosso do-
cumento básico sobre Ser CLMs no Brasil. Ficaram bem 
delineadas: a Equipe Nacional das CLMs, as relações com 
as outras ramas e com os níveis regionais e internacionais. 
Os conselhos locais, as CLMs locais, a reunião comunitária, 
os projetos pessoais e comunitários, a formação, o serviço 
do assessor e do animador.  

Conseguimos também, numa primeira rodada, sinalizar os 
temas ou dimensões que teríamos que agregar para 
completar o nosso documento inspirador: missão, espiritua-
lidade, Maria, Fundadores...  

Mas, dada a excelente experiência da primeira consulta, 
achamos bom continuar com o mesmo processo. Assim, 
logo todos receberão uma nova consulta, com a esperan-
ça de que, no segundo semestre, possamos ter pronto o 
nosso Ser CLMs no Brasil, para a apreciação de todos. 

Gratidão a todos os que fizeram possível esta caminhada. 
Obrigado pela participação na pesquisa. Admiração e reco-
nhecimento aos assessores e animadores. 

Temos uma rica e sólida caminhada, temos pela frente uma 
nova etapa mais leiga, mais brasileira e, com a graça de 
Deus e a inspiração de Maria, fecunda e multiplicadora. 

Domingos Fuentes, SM 
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10 anos do novo espaço  Caná (I) D ez anos do nosso lugar tão sonhado, dese-

jado, trabalhado e, ao fim, realizado, Es-

paço CANÁ! Pois as atividades e o “sonho Caná” já 

tinham se iniciado 20 anos atrás!!!! Dez  anos de 

“Mosteiro” e mais 10 anos de “Barracão”, para não 

perder o jeito de como as crianças e adultos se referi-

am à nossa presença e missão no Ferradura Mirim. 20 

anos de presença constante e participação nas ale-

grias e tragédias desse povo, com o qual nos encon-

tramos um pouco sem pretensão, mas com o qual 

unimos a nossa caminhada marianista em Bauru. En-

contro, escuta das necessidades e anseios, diálogos, 

busca de soluções, organização de ações... Conquis-

ta e planificação dos lotes, luta e conquista da água 

e luz, que tanto melhoraram e transformaram a quali-

dade de vida das crianças, adultos e velhinhos. Quan-

to trabalho! Quanto sofrimento! Mas também, quantas 

alegrias! E no meio de tudo, quantas graças e prote-

ção de Maria! Quanta providência divina! 

Ao fundarmos a Associação Comunitária Caná, em 25 

março de 1995, na solenidade da Anunciação, já vis-

lumbrávamos e sonhávamos com um espaço ade-

quado para responder as necessidades de acolhida, 

acompanhamento e educação que pudessem contri-

buir ao crescimento e transformação das pessoas e 

da favela, o que vinha ao encontro também da tradi-

ção e missão marianista. 

O novo espaço Caná ou Projeto Caná, inaugurado 

em 2008, veio nos possibilitar o alargamento e diversifi-

cação das atividades, assim como o trabalho em  

jornada completa de segunda-feira aos sábados. O 

modelo de voluntariado não era mais sustentável nu-

ma ação educativa diária e permanente. Providenci-

almente, tínhamos iniciado uma pequena  parceria 

com a Unesp e com as SEBES, que, na nova situação, 

muito nos ajudaram a levar em frente a nova etapa, 

no novo prédio Caná: a profissionalização do trabalho 

educativo. 

Com ajuda do Departamento de Educação da Unesp 

e o suporte técnico e subvenção da Prefeitura Munici-

pal (SEBES), pudemos iniciar e garantir às crianças do 

Ferradura Mirim experiências grupais e de crescimento 

pessoal, lúdicas, artísticas, educativas, espirituais... O  

termo de colaboração com as SEBES nos permite ga-

rantir algo em torno de dois terços das nossas despe-

sas. Contando com os eventos para arrecadar fundos 

e alguns doadores  fiéis conseguimos ter também uma 

vida econômica saudável e sustentável.  

Termina por aqui o primeiro de uma serie de artigos, 

onde iremos contando a história do Projeto Caná. 

Domingos Fuentes, SM 

NOTÍCIAS DE BAURU 
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 A CLM Manolo reuniu-se com o Conselho de Leigos 
da Diocese de Bauru para uma breve partilha sobre o Ano Naci-
onal do Laicato, iniciado na Festa de Cristo Rei de 2017, com 
término previsto para a mesma data do ano de 2018, tendo 
como tema: Cristãos, leigos e leigas, sujeitos da Igreja em Saí-
da, a serviço do Reino. 
Na oportunidade, foi abordado o papel do Leigo no Brasil e no 
mundo, com ênfase no Documento 105 da CNBB. 
Foi uma ocasião muito propícia para refletirmos sobre o papel do 
leigo na sociedade, como membros que fazem parte deste corpo 
místico, que é a igreja, não somente no âmbito da atuação den-
tro das paróquias, mas também de levar a Igreja com o testemunho de fé àqueles que não têm acesso, os mais excluídos. 
Que o Senhor nos conceda a graça de buscar o sentido de nossa vocação de leigos com o testemunho coerente de nossa vida. 
 
Wando, CLM Irmão Manolo- Bauru. 

CLM RECEBE CONSELHO DIOCESANO DE LEIGOS PARA REFLETIR SOBRE O ANO DO LAICATO  

NOTÍCIAS DE BAURU 

NOTÍCIAS DE MARÍLIA 

A Família Marianista de Marília ofereceu, no fim de semana, de 16 a 18 de março, um retiro, durante o tem-
po quaresmal, com o tema REZAR E ORAR COM A MPB. Uma experiência de encontro com Deus, consigo 
mesmo e com o outro a partir da arte, da Música Popular Brasileira e da Palavra de Deus, utilizando a meto-
dologia dos Exercícios Espirituais de Santo Ignácio de Loyola – Silêncio e Acompanhamento. 

Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma faiá... 
principalmente porque sempre é tempo de recomeçar... 

O retiro terminou com o almoço no domingo. Que os parti-
cipantes possam, como no evangelho, deixar-se cair na 
terra como o grão de trigo, para dar mais Vida. 

Maria, nossa mãe e formadora, ajude-nos nesta missão. 

Claudia, CLM de Marília 

ORAÇÃO AO ESTILO TAIZÉ 

Neste ano, tivemos nossa primeira oração ao estilo de Taizé, em Marília, no dia 22 de feverei-
ro. Partilhou conosco nessa oração a Pastora Paula Trein da Igreja Luterana de Marília. Por 
meio desta visita, a Família Marianista foi convidada para, no encerramento da semana de 
oração pela unidade dos cristãos, organizarmos uma Oração ao estilo de Taizé, a qual será 
na Igreja Luterana de Marília, no dia 19 de maio, às 20h. Além disso, o Santuário Nossa Se-
nhora de Lourdes, em Garça, também convidou a Família Marianista de Marília para animar 
um tempo de Oração ao estilo de Taizé, que será no dia 15 de maio. 

Claudia, CLM de Marília 

NOITE DE ESPIRITUALIDADE 

A Ângela nos proporcionou, no dia 03/04, uma  
noite de espiritualidade com o tema noite escura. 
Fomos convidados a mergulhar dentro de nosso 
interior e a meditar, tendo diante de nós a ima-
gem de Nossa Senhora. Foi um momento muito 
forte, de muita paz. . 

Claudia, CLM de Marília 

Estrofe do poema “Noite 
Escura” de São João da Cruz: 

Oh! noite que me guiaste, 
Oh! noite mais amável que a 
alvorada 
Oh! noite que juntaste 
Amado com amada, 
Amada já no Amado 
transformada!  

O próximo Sábado 
com Maria está 
agendado para o dia 
05/05. 
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AGRADECENDO A DEUS O DOM DA VIDA 

Dia 28 de março, celebramos o aniversário de Luiz Guilherme, 12 anos de participação e presença na família marianista. Sua apre-
sentação à família foi durante a Ceia Pascal Cristã de 2006.            

E, no dia 07 de abril, celebramos os 60 anos de Fátima, tivemos a Celebração da Eucaristia, presidida pelo Pe. Paco, com a pre-
sença de seus familiares e membros das comunidades leigas marianistas e vários amigos. 

DIA DE ORAÇÃO PELA VOCAÇÃO MARIANISTA 
FESTA PATRONAL – ANUNCIAÇÃO A MARIA 

 
Dia 09 de abril de 2018, às 20:00 h, no Centro Marianista Caná, o Padre Alexandre Míssio celebrou, 
juntamente com as irmãs, leigos e convidados a missa de Anunciação a Maria, dia da Festa Patronal 
das Filhas de Maria Imaculada e também o dia de oração pelas vocações marianistas. Após a missa, 
tivemos o tradicional lanchinho!  

Mario Leão, CLM VIGOR - Campinas 


