Nº25

Maio 2015

ANO 5

EDITORIAL
Querida Família, com alegria e esperança que nos vêm do Ressuscitado, saúdo
cada um de vocês, com votos de que estejam vivendo na paz e em harmonia.
Mais uma vez, me pego pensando em que escrever para o editorial. Sempre
penso em escrever algo que seja otimista, que nos traga esperança, alegria,
sem descuidar do olhar crítico da realidade e dos acontecimentos que nos rodeiam. Depois de muito pensar, decidi dividir com vocês alguns trechos de uma
das homilias com que o Padre Lorenzo Amigo nos presenteia todas as semanas,
através de e-mail. Além de ler e rezar com elas, vou entendendo melhor o que
é se manter confiante e conectado com o evangelho e com a espiritualidade
marianista. Peço mil desculpas ao Padre Lorenzo, por fazer isso sem seu consentimento, mais o faço com muito respeito e admiração, na certeza de que
muitas pessoas de nossas comunidades poderão se inspirar e rezar. Aproveitem as boas novas de nosso Boletim. Rezem sempre pela Família Marianista e
se mantenham animados pela fé.
Abraço fraterno.
Malu, Animação Nacional
12/04/2015 - A vitória da fé - Lorenzo Amigo

“A experiência da crise atual nos faz ver que a fé cristã é um elemento fundamental
na construção da sociedade. Apesar termos sido enganados por homens que causaram a ruína a muitos, necessitamos continuar acreditando nos demais, necessitamos continuar acreditando que Deus quer o bem dos homens e que não nos deixa à
mercê dos poderosos.
São necessárias comunidades cristãs, nas quais se experimente o perdão e se descubra o Espírito, que nos empurra à missão para transformar nosso mundo.
A transformação do mundo é obra não de uma pessoa, mas da comunidade humana. Hoje necessitamos de comunidades confiáveis, nas quais seja possível o encontro com o Ressuscitado. Tomás só se encontrou com Jesus quando se integrou à comunidade. O Beato Chaminade queria oferecer ao mundo ‘o espetáculo de um povo
de santos’, pois hoje não basta a santidade individual. São necessárias numerosas
comunidades que façam presente o amor de Deus no mundo”
(1 Jo 5,1-6).
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Notícias de Marília
Primeira Missa da Família
no mês de março

CEIA JUDAICA EM 01/04

Retomando às reuniões da Família Marianista, estivemos reunidos
no dia 06 de março no claustro
da residência dos religiosos em
Marília.

Já se tornou tradição na Família Marianista de Marília
celebrarmos juntos a ceia
Judaica, mesclando tradições do judaísmo com a fé
Cristã

5º SÁBADO COM MARIA EM 25/04

Parece que foi ontem que
demos início aos Sábados
com Maria em nossa comunidade e já estamos no quinto.
O tema tratado foi a Oferta.
No Novo Testamento, a oferta
fundamental é o sacrifício de
Cristo que, em todas as mis-

MISSA DIA DO TRABALHO 01/05

sas, se oferece a Deus Pai
durante a oração eucarística.
O sangue expiatório da nova
aliança é o sangue de Cristo.
As ofertas dos fiéis nas missas
é o sinal de sua união com a
oferta universal de Cristo em
favor da humanidade.
A oferta que buscamos viver
é acreditar no propósito de
Deus em nossas vidas, e como
Maria ofertou-se gratuitamente, entreguemo-nos também
ao propósito divino, ofertando
-nos de corpo e alma.

Dia 1º, celebramos juntos a missa pelo Dia do
Trabalho.
“Colocamos nas mãos
de São José, tanto as
pessoas como as coisas. Somos filhos de Maria, ela é nossa glória e
nosso consolo. Mas
também somos filhos
de São José, e não é
pequeno o motivo da
confiança que nele
temos”. (Beato Guilherme José Chaminade ).

EQUIPE DE ANIMAÇÃO VOCACIONAL DA
FAMÍLIA MARIANISTA DE MARÍLIA

NOVA CLM – NOVOS
MEMBROS

E a Família Marianista de
Marília continua
crescendo, a nova CLM
das quartas-feiras (ainda
sem nome) tem dois
novos membros, a Ana e
o Benedito. Sejam bemvindos

Com a finalidade de buscar novas vocações para a família Marianista,
formamos a Equipe de animação Vocacional da Família Marianista de
Marília, sob a coordenação do Ir. Victor. Temos nos reunido semanalmente para traçar nossos objetivos e ações.
E dando nossos primeiros passos, vamos realizar no dia 30 de maio, o primeiro Sábado com
Maria, direcionado para jovens, tendo como
tema principal a Anunciação.
Pedimos as orações de todos para essa nossa
iniciativa, para que seja uma porta aberta
para novas vocações em nossa família.
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NOTÍCIAS DE CAMPINAS
“SER MARIANISTA”
Com o objetivo de nos tornarmos conhecidos, foram realizados, nos domingos do mês
março, encontros para a divulgação e formação sobre
nossos fundadores, sobre o
carisma e a missão da Família Marianista, que é composta por Comunidades Leigas
(CLM’s), Filhas de Maria Imaculada (FMI), Companhia de Maria (SM) e Aliança Marial (AM).
Iniciamos, situando no contexto uma apresentação sóciopolítica-cultural-econômica e religiosa que vivia a Europa e,
principalmente a França, berço dos fundadores e, relatos da
vida sobre Madre Adela e Padre Chaminade. Os participantes
puderam ter um bom conhecimento para entender quais os
motivos que levaram esses religiosos a ajudar o povo, após a
revolução francesa, de maneira especial os mais pobres e os
jovens, acabando por constituírem uma família que está espalhada pelo mundo todo. No quarto domingo, com o retiro, vive-

mos um pouco da experiência do carisma.
Com uma participação média de vinte pessoas e, o mais importante, por volta de 8 pessoas que não participam ainda das
CLM’s, acredita-se que, como primeira experiência, o objetivo
foi alcançado.
As palestras foram preparadas pela Irmã Gildete, Sheila e Marinho. (Mario Leão CLM Vigor Campinas)

Visita da Irmã Clara
No início de abril de 2015, esteve presente no Centro Marianista Caná em Campinas, a Irmã Clara, superiora geral das irmãs, residente em Madri. Os leigos participantes das CLM’s e convidados puderam estar na tarde do domingo, dia 12 de
abril, reunidos em uma agradável reunião, quando partilharam momentos de
vida e participação na caminhada marianista. Irmã Clara, sempre muito alegre e
acolhedora, com grande carinho, conversou com todos e pôde levar, em sua
bagagem, a admiração e o calor dos brasileiros. Após a reunião, houve o momento do tradicional lanchinho e a celebração da Santa Missa. (Mario Leão CLM
Vigor Campinas)
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NOTÍCIAS DE BAURU
20 ANOS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA CANÁ
No dia da Anunciação, se completaram 20 anos da criação da Associação
Comunitária Caná, ou simplesmente Caná...
Ufa! Vinte anos! Muita água foi colocada nas talhas! Quantas crianças, adolescentes e adultos passaram pelo Caná, e construíram oCaná!!! Quantos marianistas e amigos colocaram água e beberam o vinho que dá forças e nos impulsiona na caminhada!!!
Domingos, SM

Primeiros tempos

Que data linda para se comemorar.
Fico feliz de ter feito parte do
Caná. Foi um período muito importante na minha vida.
Teresa, CLM Pilar

Hoje

Gracias y enhorabuena por todos estos
años de entrega y
amor a los niños y
jóvenes de Bauru.
Maripe, directora.
Ana, Madrid

Sta

Que el Señor
siga acompañando tan bella
experiencia y la
haga próspera.
Lorenzo Amigo,
SM

Gracias por dejarme compartir este sueño con vosotros.

Recordar é trazer
ao coração tudo o
vivido nestes anos,
com gratidão.
Deus os abençoe
para que possam
seguir oferecendo
o melhor vinho.

Rogelio Núñez, SM

Zilda Maria, FMI

Tenho certeza que o Caná,
fez e faz de nós, mais” marianistas. Malu, CLM

20 años, un tiempo en el que se ha sufrido
esperanzadamente, se han dado pasos, se ha
hecho comunidad, se ha hecho Familia, se ha
hecho iglesia.
Un presente lindo y agradecido a la historia.
Un presente que sueña y construye un futuro
mejor.
Ezequiel H. Reggiani

Me alegra recibir
estas buenas noticias y con ellas el
motivo para dar
gracias a Dios y a
María por tu trabajo y entrega.
Leoncio, FSM

Es una ocasión
para dar gracias y
para mirar adelante con la misma
ilusión con la que
se empezó hace
veinte años.
Manque. SM, Provincial de España.
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20 ANOS ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA
Dizer Parabéns,! é pouco; fazer elogios, já os fiz todos; lembrar aqui tudo o
que
vocês fizeram de bom e de maravilhoso nesse Projeto, impossível... Peço a
Deus por todos vocês que emprestam
seus braços, suas mentes e seus
corações a esse trabalho abençoado,
mas árduo. Não é fácil trabalhar todas
as semanas durante 20 anos!

Quanta semente plantada e germinada, quanta gente alcançada, quanto
sorriso no rosto de tantas crianças e
suas famílias... e, por aí, vai... Parabéns!
Continuem animados com esta bela
missão.
Ana Lúcia, FMI

Doy gracias al Padre por el Proyecto
Caná y por cada uno de vosotros.
Gracias por la vida que habéis regalado con el Proyecto Caná, con María y
como María.
Pachi Canseco, SM

Wal, CLM Pilar

Siempre que llega Semana Santa
me acuerdo especialmente de vosotros. Hay vivencias que no se
olvidan nunca y una de ellas fueron los diez días que tuvimos la
suerte de compartir con vosotros.
Mónica, profesora El Pilar, Madrid

Visita do Núncio no Caná

Es siempre una alegría ver que un proyecto esta ya teniendo una historia tan
rica y llena de frutos. Estoy seguro que
muchos van a continuar recibiendo el
don de la fraternidad y de la cercanía y
un apoyo de tantas maneras, como le
fue durante estos últimos veinte anos.

Os acompañamos con nuestra
oración y nuestro agradecimiento por esa singular contribución
a nuestra misión marianista en
el mundo.
Manolo Cortés. SM, Superior geral.

André Fetis, SM

Jantar Fraternal

Via Sacra

Encenação de Natal

Esporte, leitura, dança, diversão

Festa Junina

Festa da Páscoa

Auto de Natal

Música

5
Eventos de sábado

Ação Fraternal

Voluntariado

Nº 25 maio 2015

DIA DA FAMÍLIA, DIA DAS MÃES
Como em cada ano, caprichamos nos convites e preparação do Dia da Família e das Mães. Sexta e sábado foram dias
de confraternização e agradecimento. Houve uma boa participação. Em alguns casos, se fez presente o pai, ou avôs...
aqueles que exercem, de fato, o papel de cuidado maternal.
Junto aos filhos, foram participando das atividades que estes costumam realizar. Desta forma, ficaram conhecendo o que
é oferecido aos filhos e tiveram também a oportunidade de voltar serem crianças por um dia. Coisa que agradeceram,
pois, na época deles, não tiveram todas essas oportunidades. Houve também apresentação de ballet e violoncelo, tudo
sob a responsabilidade das próprias crianças.
Concluímos com um almoço festivo, um magnífico hambúrguer na sexta-feira e macarronada com frango no sábado.
Pondo broche de ouro, desfrutamos de um delicioso bolo e sorvete. As mães ganharam uma flor e uma rosa confeccionada no Caná.
Domingos, SM

Projeto Caná

Despedida e agradecimento a um voluntário e amigo querido
A Associação Comunitária Caná,
Projeto Caná, agradece o imenso
carinho e dedicação de um dos
seus voluntários e amigos Takeru
Amano! Sua passagem por nós e
pelas crianças foi um presente de
Deus, que hoje o acolhe! A toda
família do Takeru, nossos sentimentos. Que Deus conforte a todos!
Irma Regina
Será difícil alguém dar o ponto certo nas batatas
fritas, só seguiremos fazendo, porque certamente é isso que você teria gostado, aliás, você continua presente em todos nós e no projeto Caná.
A sua presença delicada, serviçal e cheia de fé,
vai continuar nos inspirando.
Obrigado, amigo, olhe por nós...
Domingos

Fiquei emocionada e muito feliz em conhecer o Projeto Caná. E ainda
mais o trabalho realizado por toda a equipe, que é muito verdadeiro e
muito lindo!
Nem deveriam mais chamá-lo de projeto, pelo fato de ele já ser legítimo,
efetivo, fazer parte e estar incorporado à vida daquelas crianças,
adolescentes, jovens e comunidade.
O encanto e orgulho de tudo o que vi e ouvi, a doação ao trabalho,
entrega... a alma e a vida de vocês está ali. Com certeza, está! E assisti
desde a recepção feita por alguns de vocês, até a saída, quando o
Domingos estava na porta, dando tchau para cada um e cada uma que saía.
Vi adolescentes, jovens, adultos, idosos doando sua vida por uma causa e acreditando nela,
ou melhor, na diferença que ela pode fazer para aqueles que lá estavam.
Uma adolescente, linda, me contou que perguntaram a ela, se não se cansava em doar

suas manhãs de sábado ao trabalho, ela respondeu que recebia muito de lá,
aprendia muito, se sentia feliz e gratificada.
Emocionei-me e desejei que meus filhos estivessem lá também, vivendo a
experiência da entrega, da doação, solidariedade e amor, sem nada receber e,
principalmente, sem nada esperar. Apenas sentindo-se felizes em estar lá e ajudar,
de alguma forma, em ser fraterno.
Em um mundo onde assistimos a tantas coisas erradas, vocês me trazem a
esperança, a alegria e a tranquilidade de que o bem existe e é soberano. Como o
anjo que traz a "boa nova", vocês me anunciaram o bem, o amor, a fraternidade.
Quanto ao nome Caná, esse sim faz jus, pois se refere ao "lugar onde os milagres
acontecem", "lugar onde Jesus curou e transformou". Tenho certeza que ali
acontecem grandes milagres, grandes transformações e que várias feridas são
curadas.
Que Nossa Senhora continue guiando esse trabalho e intercedendo por todos os
que lá estão.
Forte e fraterno abraço.
Mirtes, amiga da Família Marianista
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"ENCONTROS DE ORAÇÃO E CONVIVÊNCIA NA CASINHA CHAMINADE"

Via Sacra das Mãos
O tema do mês de maio em nossa celebração foi a Via Sacra das Mãos, o qual foi trazido pela Olynda, de uma viagem que fez a
Minas Gerais: o escultor Lélio Colluccini, de Campinas, estava fazendo estudos para uma série de vitrais em uma igreja que receberia esculturas suas. Pintava nas costas de uma velha passadeira; nessa ocasião, foi visitado pelo Fr. José Carlos C. Pedroso,
que o entusiasmou a completar o trabalho e o adquiriu como estava, para a Capela do Seminário dos Capuchinhos em Nova Veneza, Estado de São Paulo. Isso foi em 1965. Atualmente, as gravuras estão em São João del Rei – MG.
Esta Via Sacra nos coloca diante das mãos de Jesus e de nossas mãos que, ora O ferem, ora O confortam. As mãos de Jesus nos
abraçam com força, quando Ele abraça a Cruz e nela entrega por nós Sua Vida. Há mãos que abençoam e consolam e há mãos
que batem, ferem, matam e amaldiçoam. Há mãos que escravizam e há mãos que libertam. Há mãos que se estendem em súplica
e há mãos que se abrem generosas. Outras se fecham egoístas. Há mãos que oferecem ternura e há mãos que distribuem bofetadas. Há mãos que derrubam e há mãos que levantam. A mão estendida é a paz oferecida. O aperto de mão é a amizade consolidada. Sem elas, não haveria abraços.
“Como são belas as mãos humanas! E como se tornam cruéis quando deixam de ser humanas! Elas constroem o mundo e com
elas, muitas vezes calejadas, o trabalhador ganha o pão de cada dia.”
Foi um momento único em que todos refletiram sobre nossas ações diárias, o que nos fez saborear a beleza das ilustrações e dos
textos do Fr. José Carlos C. Pedroso, que usamos na Via Sacra. Oxalá, isso nos aproxime cada vez mais do que o Senhor sonhou

para nós.
Tereza, CLM Pilar

Mãos que dão
Mãos que acolhem

Mãos que ajudam

vida

Mãos que aresistem

Mãos que se
Mãos que
Mãos que confortam

Mãos que se
comunicam
entregam

despem

Mãos que se
prendem

Mãos que suplicam

Mãos que lavam

Mãos sem medo

Mãos que assumem

Mãos que firmam
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