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EDITORIAL

uerida Família Marianista, quisemos neste bole m, dar ênfase à

abertura do Bicentenário das Religiosas e Religiosos e ao nosso Encontro de Família Anual.
Vivemos em Campinas, no Centro de Espiritualidade Caná, momentos especiais, fazendo memória de um
caminho que tem sido construído com amor, dedicação, trabalho, entrega e espírito de família.
No sábado à noite, vemos a eucaris a, que foi pra lá de especial, com muitos símbolos e a presença de
amigos da Família Marianista. A capela estava repleta de gente agradecida e feliz por fazer parte dessa
história. Nossas queridas religiosas e Madre Adela foram o centro das atenções. Logo depois, vemos um
momento de convivência, regado com deliciosos pe scos e muitos encontros. No domingo, realizamos o
Encontro de Família, tendo Madre Adela como guia, inspiração e exemplo de fé encarnada na vida.
Vocês vão poder cur r tudo isso na sequência de fotos que estão a seguir.
Pensei muito antes de escrever esse editorial. Fiquei na dúvida, se deveria comentar somente as boas novas
que vamos tendo na caminhada, os momentos felizes que vivemos. Estamos celebrando o bicentenário, e
isso tem um signiﬁcado marcante em nossa vida, e realmente deve ser celebrado como “dom e graça”.
Porém, ﬁco pensando que todo o caminho percorrido foi construído com alegrias e tristezas, ganhos e
perdas, esperança e medo, harmonia e dissabores, enﬁm, tudo que acontece na vida de pessoas que, apesar
dos desaﬁos e dos medos, alimentam a fé com esperança, conﬁança e agradecimento. Assim ﬁzeram nossos
Fundadores e, assim, devemos fazer nós também. Por isso, o bicentenário nos convida a olhar para o futuro
com esperança, uma esperança que nos impulsiona a tomar par do, a ter opinião, a agir com jus ça, a nos
colocar no lugar do outro, a ter uma postura é ca, a cul var, em nosso meio, a fraternidade. Só, assim,
poderemos chegar no ﬁnal das celebrações do bicentenário com a certeza de que estamos no caminho
certo, um caminho agradável a Deus, a Maria e a nossos Fundadores.

Abraço fraterno,
Malu.
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COMEMORAÇAO DOS 200 ANOS DE FUNDAÇAO DA FMI
Parabéns pelos 200 anos de vida da rama das Filhas de Maria
Imaculada. Como é bom estar vivenciando este momento tão
importante com vocês, aprendendo a cada dia os valores, os
ideais, o carisma daquela mulher que, desde pequena, com
espírito missionário, acolheu Jesus e sua Mãe em sua vida, nas
suas atividades e no seu serviço aos mais pobres e aos jovens.
Hoje, mais do que nunca, sabe-se que neste mundo secularizado,
precisa-se deste trabalho de anúncio e de denúncia em nossa
Igreja, para que ela se torne cada vez mais acolhedora e
sensibilizada às necessidades de cada povo. A cada dia e em
cada lugar, em que se fazem presentes as Irmãs Marianistas, possam levar esta
esperança e sinal de vida. Como participantes da Família Marianista, só temos que
agradecer por este momento, pois também se renova em nossos corações o
sentimento de pertença e o compromisso de fazer Jesus conhecido, de amar e de
servir, para podermos caminhar em nossa missão. Obrigado à Família Marianista e as
Filhas de Maria Imaculada pelo acolhimento, há mais de dez anos, e que continuem
perseverantes na caminhada inspirada por Madre Adela, anunciando Jesus Cristo ao
mundo.
Dos amigos Mario e Eliana Leão.

Para mim, esta comemoração dos duzentos
anos foi uma magia, da qual pude fazer parte,
juntamente com a minha família e a grande família
Marianista. Foi uma celebração mágica com uma
preparação adequada para o evento e uma participação
envolvente. No domingo, para mim, teve uma emoção
ímpar. Fui agraciado ao ser escolhido para estudar a
nossa fundadora Adela, e a melhor coisa que aconteceu foi meu sim, pois
tive a oportunidade de viver a história da vida de Adela, através do estudo, e pude dividir esse
maravilhoso presente com a família Marianista. Foi uma mistura de emoções que, no final, sei que
contribuí para fazer conhecida nossa fundadora, de uma forma que as pessoas presentes terão outro
olhar à Madre Adela: o de beatificação.
Que Madre Adela, em seus ensinamentos e sua vida, possa interceder
por nós, e em sua congregação, para que esta cresça em sabedoria,
estatura e graça.
Dos amigos Mauro, Ordália, Murilo
e Luiz Guilherme Camporezi
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Momentos da Celebração Comemorativa do Bicentenário da FMI

Na celebração de fundação da FMI e início das comemorações do bicentenário de todos religiosos marianistas, em Campinas, no
fim de semana do dia 21/22 de maio, Marília participou, representada por seis leigos (Sérgio, Douglas, Ana, Ângela, Maristela e
Benê) e por todos os religiosos que estavam no Brasil (Pe. Fernando, Ir. Lolo, Gustavo e Victor).
No sábado, tivemos uma vivência de muito carinho em família, mas também uma manifestação emocionante de todo o apreço que
as pessoas de Campinas têm pelas religiosas marianistas. Estas, que são poucas, pareciam se multiplicar diante de nossos olhos
para atender a todos com zelo.
No domingo, a reunião foi conduzida com muita serenidade
pela Sheila, e os leigos nos contaram um pouco das
circunstâncias que afetaram a vida de Madre Adela. Depois,
com uma carta de Adela para cada pessoa presente,
pudemos,

nesta

abertura

da

festa

do

bicentenário,

experimentar os primórdios da inspiração desta fundadora
marianista.
O nosso agradecimento a todos os leigos e religiosas de
Campinas.
Com grande estilo, iniciou-se nossa grande festa!
Angela, CLMs de Marília

Muita Alegria e
Comemoração em
Família.
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ENCONTRO DE FAMÍLIA
Momento Inicial de acolhida e preparação

Aproveitando
a
ocasião
da
comemoração do Aniversário da
FMI, realizamos, no dia seguinte,
nosso Encontro de Família.
Tivemos a oportunidade de ver
uma apresentação histórica da
vida de Madre Adela, preparada
pelas CLMs de Campinas e
refletimos, em grupo, uma de suas
cartas.
Terminamos com uma
oração cantada de São Francisco
muito linda.

Momento de estudo e partilha nos grupos

Partilha Final

C

A

Momento de oração e reflexão

B

M

Em Marília, nos reunimos no dia 25 maio, as três comunidades leigas e os religiosos para
celebrar a abertura do bicentenário da maravilhosa inspiração dos nossos fundadores, com
uma vela feita especialmente pelo Gustavo, leitura de um trecho de carta de Adela pelo Victor
e missa celebrada pelo Pe. Fernando. Após a missa, os comes e bebes, como não poderia
deixar de ser!
Angela, CLM de Marília
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