
Em tempo de quaresma, que é tempo de reflexão e de ação concreta, nos deparamos este ano 
com o tema escolhido pela Igreja, “Fraternidade e a Vida no Planeta”. 
Atualmente, o assunto Meio Ambiente não pode mais ser discutido sozinho. Ele evoluiu e, hoje, 
quando falamos do mesmo, falamos em Sustentabilidade que, se formos traduzir de maneira sim-
ples, podemos dizer que: 
Ações Sustentáveis são aquelas Ecologicamente Corretas, Economicamente Viáveis, Socialmente 
Justas e Culturalmente Diversas. 
Olhando esta definição, não encontramos nela todos traços da nossa Vida Marianista? 
Nos últimos anos, práticas de sustentabilidade tornaram-se parte da estratégia de um número 
crescente de empresas, governos, ONG’s, cientes da necessária relação entre retorno econômi-
co, ações sociais e conservação da natureza e, portanto, do claro vínculo que une a própria pros-
peridade com o estado da saúde ambiental e o bem-estar coletivo da sociedade. 
E nós, o que estamos fazendo neste sentido? 
O questionamento vai desde práticas efetivas e incorporadas à nossa vida, até de quanto estamos 

divulgando tudo isso, atrelado à nossa vocação. 
Com certeza, fazemos muito, e este muito já representa um pressuposto essencial para um futuro sustentável, ajudando, 
desta forma, a trazer o conceito de sustentabilidade da teoria para a prática. Mas acho que podemos fazer mais e melhor, 
pois isto sempre é possível. 
Fazemos  coleta seletiva? optamos por produtos retornáveis, recicláveis,  com baixo impacto ambiental?   consumimos cons-
cientemente? colocamos a sustentabilidade nos nossos planejamentos?  colocamos os projetos sociais como prioridade em 
nossa vida?  somos justos economicamente com os que nos rodeiam?  preferimos o Ser ao Ter?  divulgamos amplamente 
nossas ações?  
Se praticamos essas ações, somos coerentes com nossos princípios e, com certeza, os que estão conosco, na nossa Família, 
na nossa casa, em nossos projetos, nos imitarão. 

Tereza - CLM Pilar 

Querida Família Marianista 
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SUSTENTABILIDADE NA VIDA MARIANISTA 

 

Com alegria, estamos enviando à Família Marianista, o segundo número do Boletim Informativo do Brasil. 
Ele começa a ser mais que um veículo de informações, pois contempla  textos que nos ajudam a pensar, refletir, rezar e 
nos alegrar. 
A equipe que está organizando a publicação do Boletim, convida cada comunidade a se animar e escrever algumas linhas, 
contando algo da vida marianista de sua cidade. Não é necessário nenhum furo de reportagem, ou algo espetacular. Os 
pequenos acontecimentos, as coisas simples, e a singeleza das pessoas nos ensinam muito e, às vezes, nos revelam por 
onde e como devemos caminhar.  
Nosso  pequeno  Boletim quer ser um  meio   de comunicação e,  aos poucos,  dar  rosto às coisas que fazemos como 
Família Marianista.  
Enviem-nos  fotos, notícias,  ou  simplesmente um comentário  que  queiram partilhar  com toda nossa Família. 

Agradecemos de coração todos aqueles que se alegraram conosco com o primeiro número do Boletim e, carinhosamente, nos deram dicas de 
como melhorar o formato e as fotos. 
Estamos nos esforçando para melhorar nesses quesitos, porém, somos iniciantes, e sem muitas artimanhas na arte de 
redação e impressão. Tenham certeza de que tem sido uma alegria estar mais perto de todos e espalhar um pouco da 
vida marianista do Brasil. 
Que este Ano Chaminadiano traga muitas bênçãos e graças a toda  Família Marianista. 
“Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar”. 

Malu - CLM Irmão Manolo 

Projeto Caná de Bauru está na WEB 
 
É com muita alegria que convidamos a todos os amigos e colaboradores, a visitar e difundir o Site do Projeto Caná. Vale a 
pena conferir, ele está lindíssimo: www.projetocana.org 
Quem já teve a oportunidade de conhecer o Projeto Caná ao vivo e a cores, poderá conferir que o site ficou com nossa 
cara. Foi uma espera longa, mas compensou. Conseguimos estampar nossa alegria nas cores e fotografias. 
A Família Marianista deve comemorar essa boa notícia. 
Com certeza, o site irá colaborar com a  visibilidade do Projeto e levará nossas conquistas e alegrias a todos os cantos do 
planeta. 
Confiram e alegrem-se conosco. 



Há três anos, quando o Papa Bento XVI anunciava em Sidney (Austrália) o local que receberia a Jornada 
Mundial da Juventude, para o distante ano de 2011, não passava pela cabeça de quatro jovens brasilei-
ros que lá estariam, para ter essa experiência de fé com a Igreja, com a juventude e com a Família 
Marianista juvenil, espalhada pelo mundo.  
 Nos dias antecedentes à JMJ, 150 jovens marianistas, principalmente da Europa, participarão 

de Fortes (www.fortes.marianistas.org). 
 No próximo mês de agosto, entre os dias 6 e 22, Fernanda Saggioro, Thaíssa Caroline G. Coppi, Irª. Denise 
Pollon, FMI e Ir. Victor Augusto Ferreira de Aguiar, SM, representando a Família Marianista brasileira, estarão nos 
lugares fundacionais (Bordeaux e arredores, além de Zaragoza) para celebrar os 250 anos do nascimento de nosso fundador, e em Madri, 

para junto ao Papa, viverem a XXV Jornada Mundial da Juventude, encontro que espera reunir por volta de 2 
milhões de jovens. 
 Ao longo desses meses, os jovens de Bauru se preparam e se desdobram para buscar recursos para as 
viagens aéreas das duas jovens leigas. Elas se animam cada dia mais com a proximidade da viagem e da vivência 
desta experiência em família nos “lugares sagrados”, onde nasceram, viveram e receberam de Deus a inspiração o 
Beato Guilherme José e Madre Adela de Trenquelleón. Também estarão em Madri, reunidos no Colégio Marianista 
Amorós cerca de 300 jovens marianistas, vindos dos países onde a Família Marianista está. 
 Animemo-nos como família a participar deste encontro de forma espiritual e, 
principalmente, esperando os frutos, representados nestes quatro jovens que Deus, 
Maria e nossos fundadores reservam para nossa família espiritual no Brasil. 
 Junto com algumas delegações latino-americanas “alimentaremos” desde já o 
blog http://fortesejmj11.blogspot.com, onde escreveremos nossas expectativas e ex-

periências no mês de agosto. Visite-nos e se torne seguidor. 
 Um abraço a cada um@.  

 Ir. Victor -  SM 
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 Fortes e JMJ 11 

O Encontro da comunidade de jovens marianistas de Bauru surgiu, a partir da vontade dos mesmos em 

partilhar momentos de oração e de vida. Assim, nos reunimos no feriado de carnaval. 

Houve momentos de oração, reflexão, interação, atividades culturais relacionadas ao carnaval, filmes e 

discussões sobre os temas. 

Estes dias foram intensos, pois ficamos todos juntos na Casinha Chaminade, por quatro dias, do ama-

nhecer ao anoitecer. Convivemos com personalidades diversas, vivenciando rotinas diferentes, aprendemos a ceder em alguns momentos 

como, por exemplo, na elaboração do cardápio para as refeições, em que cada um tem suas preferências.  Buscamos o consenso e passamos 

a aceitar melhor o próximo, respeitar as opiniões dos outros e ser mais flexíveis.  

Amar ao próximo como a si mesmo requer exercitar a nossa paciência diante das mais ásperas dificuldades, procurar dar o exemplo, respei-

tar a liberdade alheia e não nos omitir. 

Os momentos por nós vivenciados mostraram-nos a dificuldade que se apresenta quando vivemos em 

comunidade. Observamos que muitas vezes priorizamos nossas vontades, entrando em confronto com a 

diversidade.   

A experiência proporcionada pelo encontro deixou-nos mais preparados para conviver com diferentes 

opiniões e fortaleceu vínculos de amizades entre os jovens participantes.. 

Ana Vera - Comunidade Jovem Marianista 

Encontro de Carnaval 

Integração Comunidade Jovem  Marianista e CLM Irmão Manolo  

Nesse Ano em que se comemora o 250° aniversário do Beato Guilherme José Chaminade, foram pro-

postos a nós, jovens que buscam um sabor diferente em nossa vida, encontros com a participação de 

leigos e irmãos marianistas, os quais possuem um caminho trilhado em nossa espiritualidade familiar, 

ajudando-nos no conhecimento interno sem limites para o amor e a convivência com o próximo.  

Esses impulsos que recebemos com orações e mensagens nos ensinam a partilhar experiências, fazen-

do com que cresçamos na fé, junto à nossa Mãe Maria, conseguindo pensar e  acreditar além do que 

imaginamos, gerando força de espírito e motivação, fazendo desses momentos nosso jeitinho especial 

de levar a vida, conhecendo, amando e servindo, como Maria, nos diversos ambientes nos quais esta-

mos: Universidade, trabalho, família... 

Thaíssa - Comunidade Jovem Marianista 
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3ª Celebração do Ano Chaminade 

Dia 18 de março, cele-
bramos com nossos 
amigos e a Família 
Marianista o 3º mês do 
Ano Chaminadiano. 
Realizamos uma cami-
nhada no interior da 
Casinha Chaminade, 
com momentos para 
relembrar, refletir, 
rezar e cantar, em 

agradecimento por nossas vidas e nos fazer presentes, acolhendo a 
palavra de Deus. 
No primeiro momento, evocamos as raízes, origens e vivências da 
nossa fé e vida como marianistas. Para animar este momento, utili-

zamos um baú com 
alguns objetos pesso-
ais, gentilmente cedi-
dos por alguns amigos. 
Foi um momento muito 
emocionante pelas 
lembranças que fize-
ram parte da vida e da 
caminhada das pessoas 
que deram seus depoi-
mentos.  
No segundo momento, 
lembramos do “SIM de 

Chaminade, Maria e José, ao chamado de Deus”. Especialmente, 
lembramos na figura de José, homem de poucas palavras, que passa 

quase despercebido na história. Destacamos que José nem chega a 
dizer Sim ao cha-
mado de Deus, pois 
o anjo nem lhe fala 
diretamente, senão 
em sonho, mas ele 
confia, sem questi-
onar, e “faz”. Lem-
bramos que Chami-
nade escolheu a-
crescentar José ao 
seu nome. 
Num terceiro mo-
mento, partilhamos 
nossos obstáculos, dificuldades, momentos de cruz, de crise, soli-
dão, tudo aquilo que mais nos deixa vulneráveis em nossa caminha-
da de fé. 
E no último momento, partilhamos, pedimos e agradecemos pela 
superação de obs-
táculos e dificulda-
des, sobretudo, na 
nossa vida de fé. 
Foram momentos 
significativos que 
trouxeram lem-
branças e sauda-
des, com muita 
oração, meditação 
e emoção. 

 
 

Verinha - CLM Irmão Manolo, Bauru 
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COMEMORAÇÕES ANO CHAMINADEANO EM BAURU 

E  viva nosso Beato!!! 

Em sintonia com a Família Marianista do mundo 
todo, aqui em Bauru, celebramos os 250 anos de 
vida do nosso querido e venerado Chaminade. 
Celebramos uma missa no domingo, dia 10/04/11, 
na Paróquia Maria Mãe do Redentor, com a pre-
sença do senhor Bispo e de toda a comunidade 
local. 
Foi tudo preparado com muito carinho e nos míni-
mos detalhes. A celebração foi lindíssima, com 
vários símbolos e cantos marianistas. 
O Irmão Domingos preparou uma apresentação 
de slides com várias fotos, e narrou momentos 
importantes e significativos da vida do Beato 
Guilherme José Chaminade.   
Com a graça de Deus, conseguimos celebrar em um ambiente acolhedor e fraterno, 
onde cada palavra e cada gesto proporcionava momentos de oração e alegria. 
Demos graças a Deus pela vida e dom de Chaminade, que junto com suas amigas  
Adele de Batz de Trenquelléon e Teresa Maria de Lamourous, deu vida à 
inspiração que teve em Zaragoza, oferecendo à Igreja um novo jeito de 

evangelizar, onde leigos e religiosos viveriam em espírito de família 
e seriam colaboradores de Maria em sua missão de oferecer Cristo 
ao mundo. 
Que nosso espírito de família e nosso amor a Maria e a Jesus sejam 
nossa peculiar contribuição à Igreja e ao Mundo. 
 
E viva o Beato!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Malu - CLM Irmão Manolo 



A comemoração do 250º aniversário de nascimento do nosso fun-
dador deu-se em dois dias, 08 e 10 de abril, em que ocorreram 
duas missas e uma peça de teatro. Tendo transcorrido assim: 
No dia 08 de abril, foi celebrada uma missa em família, na resi-
dência dos religiosos, com a presença de membros das comunida-
des leigas de São José e São João. Após a missa em família, os 
membros das comunidades leigas realizaram um teatro sobre a 
vida de nosso fundador. Houve a participação de membros de am-
bas as comunidades. Foram tratados aspectos da vida de nosso 
fundador que a maioria dos envolvidos desconhecia e, com a ence-
nação, acreditamos que ficarão gravados na memória de todos. Foi 
uma experiência muito boa, de convivência e, também, muito diver-
tida para a plateia, e para os envolvidos. Atendendo pedido, o Pe 
João Carlos se manifestou sobre o teatro: 
"No desafio entre A IMPROVISAÇÃO e O RECADO... venceu am-
plamente O RECADO". 
  
    O teatro sobre a Vida e Missão do nosso Beato Guilherme 
José Chaminade, representado pelas CLMs de Marília-SP, foi − ao 
meu entender − um verdadeiro sucesso. Os diversos momentos da 
vida do nosso Fundador nos fizeram lembrar e reviver a infância, a 
juventude, as dificuldades pelas quais passou o Pe Chaminade e as 
suas fundações de Congregados, Religiosas e Religiosos Marianis-
tas. Tudo isso, com poucos atores e atrizes, que tinham que se 
"dobrar" na interpretação dos diversos momentos da representa-

ção. Alguns dos personagens foram convidados a atuar "na hora e na 
marra"... Nem por isso, "desmereceram" o conjunto que  ensaiou 
durante vários dias... Com tema tão conhecido e encarnado, não foi 
difícil sintonizar com o resto dos atores mais experimentados. Eu, 
e acho que também todos os espectadores, passamos um momento 
muito agradável. Espero que esta representação, sendo a primeira, 
não seja a última... Realmente, no desafio entre a improvisação e o 
recado, venceu amplamente o recado. PARABÉNS !!! 
   Cordialmente, 

  Pe João Carlos Manrique, s.m. 
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CELEBRAÇÕES EM MARÍLIA 

No dia 04 de março, realizou-se a Celebração Eucarística com os 
religiosos, as duas fraternidades e alguns da fraternidade jovem. 
Foram momentos muito espirituais, onde meditamos sobre a vida 
de Chaminade e algumas partilhas foram feitas. Após, realizou-se 
uma confraternização e comemoramos os aniversários do mês. 

No mês de março, dias 24 e 25, realizou-se, nas dependências 
do Barracão, um bazar beneficente pelos membros das frater-
nidades leigas, cuja renda foi destinada à própria instituição. 

No dia 18 de março, nova celebração com missa e confraterni-
zação para celebrar a festa de São José e, do mesmo modo, no 
dia 25 de março foi celebrada a Anunciação de Maria. 

COMEMORAÇÕES DO ANO CHAMINADEANO E NOTÍCIAS DE MARÍLIA 

Aniversariantes 
destes meses: 
05/03 – Roberto; 
31/03 – Paulo; 
04/04 – Cláudia; 
06/04 – Sueli; 
19/04 – Elisângela. 

No dia 10 de abril, domingo, a missa na Comunidade São 
Vicente de Paulo contou com a presença do Bispo da Dioce-
se de Marília, Dom Osvaldo Giuntini, em comemoração aos 
250 anos de nascimento de nosso fundador. Na homilia, o 
bispo falou da importância da presença dos religiosos Mari-
anistas na diocese de Marília, mencionou o trabalho ines-
quecível do Padre Jesus em Tupã, o importante papel do 
Padre Fernando como educador, diretor do Seminário e, 
posteriormente, na Fajopa. Expressou sua admiração e 
gratidão aos Marianistas religiosos, ressaltando a impor-
tância da devoção especial à Maria na Igreja. 

Notícias direto do Japão 
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FESTIVIDADES DO 250º ANIVERSÁRIO DE NASCIMENTO DO BEATO 
GUILHERME JOSÉ CHAMINADE 

 
No dia 27 de março de 2011, em Tókio,  nosso amigo do coração, Padre João Batista Aoki celebrou  
sua posse como Superior Regional do Japão.  
Vejam abaixo trecho de uma carta que ele nos escreveu: 
 

“Queridos amigos Marianistas. No dia 27/03/11,  durante a missa do 3º. Domingo da Quaresma, aconteceu a cerimônia 

de minha posse. Devido às consequências do terremoto e do tsunami, e especialmente pelo problema na usina nuclear, a 
celebração foi feita entre os marianistas das duas comunidades de Tókio, as representantes das Irmãs Marianistas, repre-
sentantes das CLMs e meus dois irmãos de sangue.  
Após a homilia e o juramento, os irmãos marianistas da região me cumprimentaram um por um.  
Senti firmeza e, ao mesmo tempo, a grande responsabilidade. 
Queridos, peço-lhes que rezem continuamente por todos nós e especialmente por todos aqueles que mais precisam da 
Força do Alto e da solidariedade humana.” 
Padre Aoki 

 

 


