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Querida Família!
“Então é Natal! E o que você fez? Um ano termina e nasce outra vez.”
Com a graça de Deus tivemos um ano “abençoado por Deus e bonito por natureza.”
As celebrações do Ano Chaminadiano foram, a cada mês, se tornando momentos de encontro, oração e
partilha. Com elas, fomos descobrindo e redescobrindo detalhes da vida de nosso querido Chaminade.
Rezamos com ele, percorremos sua trajetória, conhecemos seus amigos, amigas, e seus sentimentos. Sua
vida de fé, seu amor à Maria, sua dedicação e presença junto aos jovens são traços de sua vida que devem nos inspirar e motivar sempre.
A sensação é de que nos tornamos um pouco mais íntimos da pessoa de Chaminade. Nossa amizade cresceu e nossa vocação marianista resultou mais viva e fortalecida.
Podemos afirmar que, se queremos, de verdade, contagiar a outros com nosso jeito de viver a fé e de ser cristãos, é necessário
estar intimamente ligados à Mãe e ao Filho, à sua missão e, ao mesmo tempo, procurar que nossas ações e reações exalem o tão
sonhado espírito de família que deve ser o fio condutor da Família Marianista.
Nesse cenário de alegria e ação de graças por tudo que vivemos, quero desejar a cada um de vocês, um lindo e santo Natal. Que
em nossas famílias reinem a paz, a harmonia e o amor. Que o Senhor nos conceda a graça de sermos tocados pela simplicidade e
ternura presentes no Presépio. Que essa contemplação transforme nosso olhar em direção aos outros e traga alegria em nosso diaa-dia.
Quero agradecer, de coração, a todos que dedicaram um pouco do seu tempo para nos enviar as boas novas de cada uma de nossas
comunidades.
Foi muito legal participar mais de perto de tudo o que foi acontecendo em 2011. Em especial, mais muito especial mesmo, agradeço à
Verinha e à Walderez pelo apoio e confiança na realização do nosso Boletim.

Feliz Natal!
Abraço Fraterno.
Malu, Animação Nacional

ENCONTRO E REFLEXÃO SOBRE A VIDA EM SANTIDADE
CLM BAURU - 18 de NOVEMBRO de 2011
Eu estou vivendo com muita intensidade e emoção a experiência
na família marianista de Bauru.
Fiquei emocionado quando, em procissão, caminhei dentro do grupo compacto dos membros da comunidade que seguravam nas
mãos uma corda. Esta imagem da corda me cativou e me ajudou
a orar. Avançávamos bem unidos ao ritmo de uma dança nordestina, três passos para frente e um para trás. Foi emocionante.
Quando nos apertávamos para passar por uma porta estreita, precisávamos muita atenção para não pisar na pessoa da frente. Bela
expressão de uma comunidade bem unida e forte, que caminha
com um único objetivo: a santidade.
Este gesto trouxe-me à memória duas lembranças de minha vida:
1ª- A santidade não se consegue de modo isolado, cada um por si
mesmo, senão em comunidade e comunhão de vida. É preciso
segurar a corda para não ficar sozinho e perder-se. Para isso, basta
não se afastar da pessoa mais próxima: por ela nos mantemos unidos a todo o grupo.
2ª- Isto é indispensável nos momentos difíceis da nossa vida: em vez de afastar-nos do grupo de
referência, é preciso confiar nele e se deixar orientar por ele como, por exemplo, quando escalamos
uma montanha íngreme e escabrosa. Neste caso, precisamos segurar firmemente a corda para não
tropeçar e, se tropeçarmos, não cair.
Boa inspiração para valorizarmos o projeto de alcançar a santidade no meio de uma comunidade.
A festa de Natal está próxima. Penso que é uma excelente oportunidade para nos preparar para
essa festa com alguma prática comunitária de oração e caridade nas quatro semanas do Advento.
Abraços fraternais em Jesus encarnado em Maria.
Cefe, sm
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...........E ACONTECEU O NATAL EM CANÁ !
Queridos e Queridas
Dia 07/12, à noite, o mistério de Natal aconteceu em
Caná, do Ferradura Mirim.
Mais uma vez, outra vez, as crianças e a equipe
Caná ofereceram aos pais, mães, avós, irmãos, primos, amigos e vizinhos a oportunidade de meditar,
aprofundar e celebrar o Natal de Jesus.
Desta vez, tentamos resgatar as tradições e raízes
autênticas e populares do Natal: Folia de Reis, o avô que conta à netinha as tradições
do Cartão de Natal, o Presépio, as Canções Natalinas... E, enquanto isso, vão sendo representadas as cenas bíblicas da Anunciação a Maria e a José, a ida a Belém e o Nascimento de Jesus.
Intercalando, como homenagem ao Menino Jesus, as apresentações das oficinas desenvolvidas durante o ano: Balé, Dança, Pintura, Canto e Instrumentos musicais, Teatro
e Palhaços, até o momento da apoteose final, onde os mais de cem artistas irrompem
na plateia cantando e dançando em homenagem à Família de Belém, que inclui um
bebezinho da comunidade, um pouquinho assustado com os cantos e luzes, mas consolado pelos pequenos artistas.
Ao final, o grande aplauso e o desejo de que, o verdadeiro Natal, feito de fraternidade,
amor, ternura e alegria, possa ir acontecendo durante estes dias todos.
E, atrás, vai ficando um ano todo de esforços, aulas, atividades, visitas, encontros, êxitos e alguns fracassos, muitas preocupações e alguns estresses, mas muitas e profundas
satisfações de ver como vão crescendo as crianças em saúde, bem estar e bem querer,
em responsabilidade e felicidade.
E ao menos, um pouquinho, foi Natal, o ano todo, aqui em Caná do Ferradura Mirim.
Tive a satisfação e felicidade de poder receber e ir cumprimentando, um por um, a todas as pessoas do Caná, do bairro, amigos e parceiros, e também de me despedir de cada um no final: abraços, sorrisos, apertos de mãos, beijos,
e em tudo, e em todos, aquele gesto de cercania e familiaridade, de paz e serenidade. E isso aí, é que é Natal.
A TODOS E TODAS que participaram diretamente ou
com o bem-querer e a oração, muito obrigado e que o Menino Jesus lhes traga a sua Paz.
Abraços
Domingos, SM.
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Retiro de Espiritualidade Marianista de Campinas
Foi com grande alegria que participamos do retiro de espiritualidade Marianista realizado no C.M.C. (Centro Marianista
Caná), em Campinas em 15/11/11, animado pelo Irmão
Domingos, um retiro onde pudemos perceber na oração o
“Sentir-se amado por Deus e amar”. Este retiro foi desenvolvido em 3 momentos: 1º momento – Vimos a oração segundo
Pe. Chaminade: os sentimentos de que Deus faz em mim
maravilhas, o deixar-se encontrar por Deus, o agir de Deus e
sua presença amorosa, bondosa e misericordiosa; 2º momento - uma descontração com a tomada de consciência
sobre o conhecimento da vida do Padre Chaminade, quando
pintamos alguns desenhos e pudemos nos expressar sobre
“o que conheci, amei e incorporei” neste ano em que celebramos os 250 de vida do Padre Chaminade; e o 3º momento −,
em que rezamos um terço, refletindo em cada mistério a vida
do Beato Guilherme José, desde seu nascimento até a sua
beatificação.
Agradecemos imensamente a disponibilidade do Irmão Domingos em ter transformado este dia, em um dia de oração,
reflexão e aprendizado, e que possamos levar para nossas
vidas os momentos deste retiro.
Mário, CLM Campinas

Assembléia anual da Família Marianista de Campinas
20/11/11
Realizada no C.M.C. (Centro Marianista Caná),
Campinas, com a presença das Irmãs Felisa, Ana Lúcia,
Fátima, Zilda, Deuzelina e Gildete) e integrantes das duas
CLMs Aliança e Vigor, iniciamos nossa assembleia anual
às 15:00h com orações, invocação ao Espírito Santo e
dinâmica de acolhimento. Tudo desenvolvendo-se em
um clima bastante tranquilo. Tivemos uma reflexão sobre
dois questionamentos e, em grupos compostos por irmãs
e leigos, dialogamos sobre o que nos une e o que eu busco na CLM e com que eu contribuo?
Avaliamos os eventos do ano de 2011, tais como:
retiro em família de janeiro de 2011 em Campinas, Ceia
Cristã Judaica, festa da pizza, peregrinação a Aparecida, Dia Mundial de Oração Marianista, Retiro de Espiritualidade Marianista em 15/11/11. Após momentos de partilha, em plenária, foram apresentados os resultados da
avaliação de cada grupo e projeções para 2012.
Sidney e Nega (Vigor) e Valdice (Aliança) deixaram a função da tesouraria que foi assumida por Mauro
(Vigor) e Salomé (Aliança); a secretaria continua com
Eliana (Vigor) até a confirmação de
possível indicado que ficou de confirmar sua colaboração.
Elaboramos um pré-calendário para 2012 e finalizamos nossa assembleia, agradecendo aos presentes, lembrando dos que não puderam participar e pedindo confiança
para a caminhada de 2012.
Mário, CLM Campinas
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NOTÍCIAS DE MARÍLIA

No dia 08 de dezembro, às
20:30 h, as Comunidades de São
José, de São João e jovens
reuniram-se em uma Celebração
Eucarística, para festejar seu
dia de fundação. Foi também
realizada uma confraternização,
com revelação de amigo secreto
e tudo. Foram momentos muito
agradáveis.

"No dia 24 de novembro, as comunidades de Marília se reuniram em
Ação de Graças realizando uma celebração que se iniciou na sala da residência dos religiosos marianistas com a leitura da Cláudia e Ângela de
um pouco de história e significado no Brasil e no mundo do dia de Ação
de Graças. Em seguida, fomos caminhando até a "cabana do silêncio"(*)
onde, após um pouco de silêncio, foram distribuídas frases que, lidas
por todos, incentivaram a manifestação de agradecimento que comoveu
e envolveu todos os presentes.
(*) A "cabana do silêncio" é uma construção rústica recente, na casa
dos religiosos marianistas, onde há apenas o telhado e uma imagem de
São José. Recebeu este nome por que a bíblia não faz menção a nenhuma frase deste Santo.
Angela, CLM Marília.

Notícias de Agen
Com grande alegria, envio meus fraternos abraços a todos.
Muitos não sabem e ficarão sabendo ao ler esta, e os que sabem perguntam: o que você esta fazendo
em Agen – França?
Respondo: dando um pouco de nossa pobreza (sabendo que somos poucas irmãs em Campinas) e «cumprindo o desejo manifestado por todas as irmãs da congregação de manter uma comunidade na casa fundacional…» (cf. Anexo II C.G 30). Em Agen, compartilho a vida de comunidade com seis
irmãs: duas francesas, três espanholas (uma está para o ano jubilar e as outras duas vivem há quase
trinta anos na França) e Regina (coreana, mas pertencente à província do Japão) retorna a sua província em janeiro.
O antigo convento das Filhas de Maria, em Agen, se transformou em escola e temos a comunidade ao lado. Com Regina, colaboro
na escola, ajudando no possível as professoras do maternal e acompanho algumas aulas com as crianças do ensino fundamental para
aprender o francês, como também, ocupo meu tempo em leituras e estudos concernentes à espiritualidade e colaboração nas tarefas domésticas da comunidade e, assim, me encontrarei até julho de 2012.
Estar na casa fundacional é uma graça e, ao mesmo tempo compromisso, pelo
qual devo reconhecer e agradecer imensamente esta possibilidade e oportunidade. Portanto, conhecer as fontes em sua originalidade e «encontrar formas criativas de ‘fazei o
que Ele vos disser’ e que possamos testemunhar no mundo que é possível estar unidos
em Família com nossa diversidade, além de nossas fronteiras nacionais ou culturais e
que esta realidade é um dom maravilhoso». (cf. C.G 30°p. 34).
Quero fazer um convite a quem desejar: existe uma pasta sobre a tumba de M.
Adela nomeada «Cartas do mundo a M. Adela» (foto abaixo), existem cartas de quase
todo o mundo, digo isso porque não existe nenhuma do Brasil, quem desejar escrever
uma carta a M. Adela, poderá enviar ao meu e-mail: demarian.pollon@gmail.com ou
correio normal: 17, Rue des Augustins – 47000, Agen, poderei imprimir e colocar na pasta com os devidos sigilos do autor. Creio que M . Adela se alegrará de receber alguma
carta do Brasil. Animem-se.
Unidos em oração, fraternalmente,
Irª. Denise Pollon, FMI
Atrás, da esquerda para a direita: Irª. Dominique, eu e Irª. Regina.
À frente: Irª. Paula, Irª. Clotilde, Irª. Lidia e Irª. Carmen

