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Nº 28 ANO 6 

  
 
 
 
 

Q uerida Família, apresentamos mais um boletim informativo. 

Em meio a muitos desafios, conflitos políticos e sociais, queremos partilhar 
frutos de nossa vida e missão. Como Marianistas, não devemos estar alheios aos acontecimentos, 
pois nosso carisma nos pede para sermos mulheres e homens atentos aos sinais dos tempos, 
presentes no mundo e na Igreja. Nosso “espírito de família” continua sendo a boa nova que 
podemos oferecer em nossos ambientes. Defender nossas opiniões, exercitando sempre o diálogo 
e o respeito.  Pensar em uma sociedade mais justa e fraterna vai muito além do que desejamos 
pra nós mesmos. É um exercício contrário a isso. É preciso sair de si, esvaziar-se, para enxergar 
o outro com os olhos de Jesus. Acha que é fácil? Claro que não, mais com certeza é possível. Vai 
além de pensar, falar, desejar, projetar... 

É preciso ouvir, fazer, transformar... 

É com esse espírito que apresentamos este informativo. 

Em especial, comunicamos  que nossas CLMs  têm uma nova equipe de animação. No início de 
março, tivemos nossa primeira reunião de animadores e assessores e um dos principais objetivos 
era fazermos uma reflexão e análise de como estão nossas comunidades, o papel de animador e 
assessor, e a partir disso, nomear a nova equipe de animação nacional. 

Ao longo desse boletim, vocês poderão conhecer a nova equipe e saber um pouco mais sobre nossa 
primeira reunião. 

A gora, preciso escrever na primeira pessoa, pois desejo expressar minha eterna gratidão por 
todos esses anos que me dediquei em animar as CLMs de meu país. Primeiro agradeço a Deus e a 
Maria, por me acompanharem nesse serviço.  Depois, a cada um da Família Marianista, pela 
confiança, presença amiga e colaboração. 

Foram anos que me ajudaram amadurecer, crescer, ponderar, amar e servir com alegria minha 
Família de fé. Confio plenamente na nova equipe de animação. Aprendi – descobri, que toda 
missão, devemos ter claro, que não é nossa, é de Deus. É Ele quem nos conduz.  

Gosto muito de uma frase do querido Padre Paco Barrio: “A Família Marianista é de Maria”. 
Com essa certeza,  vamos continuar colocando água nos jarros da Família Marianista do Brasil, 
pois, com  a intercessão de Maria,  Jesus estará constantemente transformando-a  em um bom 
vinho. 

Abraço fraterno, 

Malu – CLM  Manolo, Bauru 

EDITORIAL 
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MISSA CAMPAL NO TERRENO DO FUTURO COLÉGIO 
MARIANISTA EM BAURU 

Dia 12/03/16, primeira leitura 
do domingo, tirada do 
profeta Isaías 43,16-21: "Não 
relembreis coisas passadas, 
não olheis para fatos antigos. 
Eis que eu farei coisas novas, 
e que já estão surgindo: 
acaso não as reconheceis?" 
É só olhar para nosso 
encontro no terreno do futuro 
Colégio Marianista no 
Brasil. Escola particular para 
educação formal, 
compartilhando nosso saber 
fazer educação de qualidade. 
       Cefe 
(Ir. SM) Como Deus é maravilhoso! Numa 

semana cheia de tempos instáveis, 
tanto climáticos como sociais, 
encontramos um oásis de céu azul, 
sombra aconchegante e presença 
acolhedora de pessoas que partilham 
da mesma vida, dos mesmos ideais e 
da mesma esperança de ver nascer um 
colégio onde se poderá testemunhar o 
jeito Marianista de ser. Que Nossa 
Senhora caminhe à nossa frente nos 
desafios que virão. Da nossa parte, 
tentaremos encher as talhas e fazer 
"tudo o que Ele nos disser".  

 
Wando, Silmara e Chiara (CLM 

Manolo). 

A celebração da Santa Missa no terreno do futuro Colégio 
Marianista foi, não apenas um ato religioso, mas também 
profundamente simbólico. Foi uma “consagração” a Deus e 
a Nossa Senhora do terreno, da obra e de todo o trabalho 
que em anos futuros aí serão feitos. Fiquei muito contente 
de poder celebrar a “primeira missa” do futuro colégio. 
Deus e a sua Santíssima Mãe sejam louvados.  
         Angel (Pe SM)  

Nosso piquenique no terreno, onde será construído o Colégio, foi muito especial: desde a preparação, o encontro, 
a partilha, a missa, os alimentos preparados com tanto carinho, o ambiente, o verde, a terra fértil, a água, os 
pássaros... Estávamos em um lugar longe da correria, da pressa, do trânsito, da poluição. Tivemos a oportunidade 
de nos olharmos, de nos falarmos sem pressa, de observar a natureza, de desejar com toda nossa força que tudo 
dê certo na construção e na vida do novo Colégio Marianista -- o primeiro no Brasil. Que orgulho ser em Bauru! 
Caindo a tarde, a missa consagrou esse momento. 
“Em verdes pastagens me faz repousar. Conduz-me até as fontes tranquilas e reanima minha vida, guia-me pelas 
sendas da justiça por causa de seu nome... Sim, prosperidade e favor me seguem todos os dias de minha vida; 
habitarei na casa do Senhor, enquanto durarem meus dias”. 

        Tereza (CLM Pilar ) 

Si alguien me pregunta qué es lo que viví el sábado 12 en la finca en la que se va a 
construir el colegio, usaría estas palabras: Familia Marianista, somos 
misioneros,  estamos en camino, siempre SÍ, me siento agradecido, esto tiene muy 
buena pinta, siento el calor de la FAMILIA, ilusión, proyecto de futuro... 
Estoy a dos días de volar de vuelta para España. Echo la mirada atrás, miro lo que 
ha sido este mes y medio entre vosotros y no puedo hacer otra cosa más que 
agradecer a Dios por tantas cosas recibidas en este tiempo. Sentirse como en casa 
desde el primer minuto, tener la gran suerte de poder colaborar un poco en Caná y 
aprender tanto de lo que allí se vive, ir introduciéndome en el portugués, vivir con los 
hermanos de comunidad, asomarme un poco a la parroquia... todo ha colaborado a 
que haya disfrutado tanto de mi estancia entre vosotros, así que muito obrigado a 
todos. 
Nos vemos la próxima vez. Un abrazo fuerte.   

Lander (Ir SM)  

“Somos todos Missionários e a Missão é Transformar." 
 
Um Projeto Marianista, um sonho brasileiro que se transforma dentro de um oásis de pulmão verde na cidade de Bauru.  
Meu sentimento foi de gratidão a Deus, a Maria Santíssima e ao Beato G. José Chaminade!   
Fiquei várias vezes pensando em Chaminade, na sua alegria de ver aquele momento e de estar lá, naquela linda tarde 
de sol, junto àquela imensidão de verde. Ele que sempre foi um homem que olhou a realidade de frente e nunca teve 
medo dos desafios que a revolução francesa lhe impôs. Chaminade volta do exílio em1800 e imagina um jeito "diferente 
de ser igreja". Inspirado aos pés de Nossa Senhora do Pilar, escolheu os leigos como base para a nova evangelização.  
E nós, marianistas, naquela tarde, rezamos e pedimos a Maria Santíssima que nos ajudasse a fazer "Tudo o que Ele nos 
dissesse”, para nossa missão de estar a serviço dos jovens, dos mais pobres, sempre com alegria e na presença de 
DEUS. 

Que venha o Colégio Marianista de Bauru, um sonho que se torna realidade, em um lugar "lindo de se viver"! 
Foi uma tarde mágica, onde a alegria e o sorriso de cada um tornaram o ambiente ainda mais lindo!  
Que venham outras visitas ao "solo" do futuro Colégio. 
       Irma (CLM Manolo) 

"Dia feliz!  Dia esperado! 

 Dia sonhado!  

Não existe agente mais poderoso de 
transformação que a educação."  

  Vânia (CLM Manolo) 
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REUNIÃO DE  ANIMADORES E ASSESSORES 

Março, dias 05 e 06 de 2016 
 
Iniciamos refletindo sobre o papel do animador e 
assessor nas CLMs. 
Avaliamos as ferramentas que dão certo na animação 
e o crescimento das CLMs. 
Revisamos como estamos em cada cidade, tendo 
como luz, o documento "Ser em Comunidade", do 
encontro internacional na Filadélfia, e os alicerces de 
nossas CLMs: oração/fé  -   formação   -  missão  - 
animação. 
 
Depois de uma leitura orante sobre como estamos, 
vislumbramos para onde queremos ir. 
Tudo foi refletido, detectando nossas debilidades, 
nossas ameaças, nossas fortalezas e nossas 
oportunidades. 
 
Enfim, entre todos, concluímos que: 
Com e como Maria, adquirimos o olhar (coração) de 
Deus sobre o mundo, a Igreja, os outros e sobre a gente 
mesmo. 
Em comunidade, fortalecemos nosso espírito de família. 
Somos movidos pelo encontro com Deus e com os 
outros. 

Constantemente, estamos sendo animados e movidos 
pela liderança do nosso querido Papa Francisco. 
Queremos melhorar nossa pertença às CLMs, superar 
nossa falta de compromisso, dedicação, tempo e até 
passividade. 
 
Em seguida, demos um outro passo: nomear a nova 
equipe de animação das CLMs. 
Queremos agradecer de coração a disponibilidade da 
Sheila, Regina e Vânia. 
Desejamos a elas todas as bênçãos que vêm de Deus. 
 
Foram dois dias de reflexão, partilha, oração e 
convivência. 
As duas CLMs de Bauru estiveram presentes em vários 
momentos. 
Também conseguimos que tudo fosse feito e 
preparado por nós mesmos. 
 
A reunião aconteceu no Projeto Caná - Bauru, e alguns 
fraternos se dedicaram a preparar, com muito carinho, 
amor e alegria, todas as refeições. 
      
    Malu, CLM Manolo 
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Estou muito feliz por fazer parte da nova equipe. 

Sentimento de pertença, amor verdadeiro. 

Fiquei com sentimentos de que "somos" CLMs mais que simplesmente por cidade. 

Somos únicos, unidos em um só corpo. 

Estamos longe fisicamente, mas devemos estar perto em oração e deveres mútuos. 

Estou eufórica, não sabendo ainda o que fazer, por onde começar... 

Abraços.  

     Regina (Equipe de Animação Nacional) 

REUNIÃO DE  ANIMADORES E ASSESSORES 

Querida Família, 
Sinto-me feliz pela confiança que depositaram em 
mim. Sei que o desafio de animar é grande, diante 
de tantas coisas que temos a fazer em nosso dia a 
dia. Porém, sigo na confiança de que Maria não só 
nos chama, mas também nos capacita para a 
missão. Minha gratidão à Malu pela dedicação a 
esta Família, à Cláudia pelo tempo que 
caminhamos juntas e à Vânia e Regina pelo “sim” 
oferecido no início desta nova parceria. 
Que nossa nova equipe seja iluminada pelo Espírito 
Santo e tenha a proteção de nossos fundadores.  
Amém.  
  Sheila (Animadora Nacional) 

Queridos Fraternos! 

A Alma é que anima o corpo. Fazer parte da animação das CLMs é 

buscar tocar a alma desta família. Quero simplesmente dizer o meu sim, 

procurando seguir o caminho de Maria em meu chamado. Missão feliz, 

desafiadora, corajosa e amorosa. Já me sinto acolhida e abençoada 

por todos. Quero agradecer à Malu pela dedicação de todos estes 

anos, sempre acreditando na missão, também à Sheila e à Regina por 

fortalecer essa união. Peço aos nossos fundadores a graça de sermos 

fiéis ao espírito que eles nos legaram. “Julgamos que as pessoas felizes 

são gratas, porque têm aquilo de que gostam. Na realidade, as 

pessoas gratas são felizes, porque gostam do que têm”. Estou muito feliz 

e agradecida!    

Abraços.  
   Vânia (Equipe de Animação Nacional) 

           Sheila  -     Vânia    -  Regina -  Pe. Paco 

Cont. 

Família Marianista 
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CEIA JUDAICA 

PRIMEIRA REUNIÃO DE 2016 - FAMÍLIA MARIANISTA BAURU 

PROJETO CANÁ RECEBE PRÊMIO DE CONCURSO DO BANCO DO BRASIL  

No dia 20/03, a CLM Irmão Manolo, 

realizou na casinha Chaminade, a 

celebração da Ceia Judaica. Foi um 

momento muito especial, 

emocionante e festivo.  Todos 

começaram a semana agradecendo 

a Deus, por ter celebrado  este 

momento em família. 

  Verinha, CLM Manolo 

Iniciamos o ano novo, elaborando um calendário comum. 

Refletimos e avaliamos o que fizemos juntos em 2015, e lançamos alguns desafios para 2016. 

Daremos ênfase ao Bicentenário  e ao Ano da Misericórdia. 

       Malu, CLM Manolo. 

O Projeto Caná de Bauru, participou de um concurso patrocinado pelo Banco do Brasil, direcionado a projetos que venham 
favorecer a infância e a adolescência. 
Foram dias de correria, preparando o projeto e toda documentação que foi apresentada. 
Graças Deus, valeu muito a pena,  pois  entre muitas entidades sociais espalhadas pelo Brasil, fomos um dos escolhidos. 
No dia 11 de março, participamos, na UNESP,  da cerimônia de  entrega simbólica do cheque, e levamos algumas de nossas 
crianças que, na verdade, foram o ponto forte e emocionante do evento. 
Deram um show de simpatia e alegria. 
Com o prêmio, iremos implementar aparelhos de som e imagem,  faremos uma sala multimídia e um sistema de som em todo 
Projeto. 
Deixaremos o Projeto Caná ainda mais lindo e cuidado para nossas crianças. 
Valeu! 
             Malu, CLM Manolo. 
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MOMENTO DA COMEMORAÇÃO DA 
PÁSCOA NO PROJETO CANÁ 

PATROCÍNIO DO TIME DE FUTEBOL DO PROJETO CANÁ 

No sábado, dia 16/03, foi realizado  um almoço 
especial, no Projeto Caná. Foi preparado com a 
colaboração de nossos amigos e voluntários, que 
um sábado por mês estão presentes conosco, 
sempre fazendo um almoço diferenciado para as 

crianças. Ao final foram distribuídos ovos de 
Páscoa, feitos por eles mesmos. Foi um lindo dia de 
comemoração da Páscoa.  

   Verinha, CLM Manolo 

Querida Família Marianista de Bauru e 

toda Família Marianista Mundial. 

Faz algum tempo, venho treinando 

futebol com um grupo de crianças e 

adolescentes do Projeto Caná. Esse treino 

acontece aos domingos, à tarde, por 

volta das 14,00h. 

Em minhas férias, na Espanha, no ano passado, tive 

oportunidade de contar para minha família e amigos 

minha experiência de passar um tempo com eles 

jogando futebol. Falei do Projeto Caná e das 

crianças. Minha irmã e meu cunhado têm uma 

empresa que oferece residência para estrangeiros 

que vão para Salamanca estudar espanhol. Ficaram 

tocados com o que falei e mostrei, e ofereceram 

uma contribuição para comprarmos uniformes para 

todos. Eles encontraram assim, uma forma de 

gratidão por tudo que recebem com o trabalho que 

fazem. 

Eu, em nome do Projeto Caná, agradeço de 

coração a doação, e posso afirmar que nossa 

equipe de treino ficou muito mais bonita.  

CEFE, SM Brasil. 

. 
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NOTÍCIAS DE MARÍLIA 

 RENOVAÇÃO DOS VOTOS IR. VICTOR 

Retomamos nossas reuniões no ano de 2016 

com missa no claustro e renovação dos 

votos do Ir. Victor, dia 02/2/2016, junto do Ir. 

Domingos, novo superior do Setor Brasil, dos 

religiosos e dos pais do Ir. Victor.  

Nos dias 27 e 28 de fevereiro, realizamos a II edição 
dos Exercícios Espirituais para Jovens, com 
participação de 15 jovens de diferentes paróquias e 
movimentos eclesiais de Marília. Tomando por base os 
exercícios espirituais inacianos, os jovens 
experimentaram momentos de silêncio, meditação e 
diferentes métodos e maneiras de rezar, buscando ter 
um tempo para si mesmos com Deus, com Jesus e 
com Maria. Como no primeiro, os jovens 
demonstraram a necessidade e reconheceram a 

importância deste tempo para si mesmos. 

Os Exercícios são realizados pela Equipe de Animação 
Vocacional de Marília, assessorada pelo Ir. Victor e 
esta missão é uma oportunidade de, como família, 
doarmos nosso tempo e nossos dons, colocando-nos a 
serviço, como Maria, na cozinha, na organização e na 
espiritualidade. 

     Victor, Ir. SM 

EXERCÍCIOS ESPIRITUAIS PARA JOVENS 
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No dia 12 de março, a mesma Equipe de Animação Vocacional 
organizou, pela primeira vez, um Momento de Oração ao estilo Taizé. 
Compareceram jovens e adultos que não conheciam esta oração, e 
gostaram muito. 

Estes momentos de espiritualidade têm ajudado a fazer com que a 
Família Marianista e nosso carisma sejam conhecidos, tanto por jovens 
como por adultos e esperamos poder despertar vocações. 

      Victor, Ir. SM 

COMEMORAÇÃO DOS ANIVERSARIANTES 

DO MÊS  EM MARÍLIA 

PROGRAMAÇÃO PARA  ABRIL EM PROGRAMAÇÃO PARA  ABRIL EM PROGRAMAÇÃO PARA  ABRIL EM 
MARÍLIAMARÍLIAMARÍLIA 

23/04/16 – às 19,30 h – Momento de 
Oração ao estilo de Taizé 

30/04/16 – às 19,30 h – Sábado com 
Maria 

No mês de fevereiro, comemoramos os 
aniversários do Pe. Paco, Maristela, 
Alessandra e Sérgio, com missa, partilha 
de bolo e boa conversa. 

MOMENTO DE ORAÇÃO  NA COMUNIDADE MARIANISTA DE MARÍLIA 


