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Edição Especial Dezembro 2015 

EDITORIAL 
 

 

 

 

Q uerida Família Marianista, com a graça de Deus, estamos chegando ao 

final de mais um ano. 

Logo, teremos a oportunidade de acolher a chegada do Menino Jesus. 

 

“Bendito é Aquele que vem, Aquele que vem, em nome da luz.” 

“Bendito é Aquele que tem, Aquele que tem a paz.” 

“Nosso Senhor Jesus.” 

 

Que bom, Senhor, termos consciência  do seu infinito amor e sua eterna misericórdia. 

2015 foi um ano que vivemos em meio a desafios, decepções, desafetos, injustiças, violências, desamor. Mas também 

vivemos superações, boas novas, nascimentos, renovações, alegrias. 

 

Por isso, neste Natal, devemos focar nosso olhar na simplicidade da manjedoura, colocar nossa atenção num Deus que 

se faz criança e vem em nosso encontro.  

 

Devemos renovar nossa esperança, alimentar nossa alegria, acreditar no que nos ensinou Santa Tereza:  

“Tudo passa. Só Deus basta”. 

 

“É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz.” 

“Tantos anos se passaram, desde que Jesus nasceu. Da mensagem que Ele trouxe, muito pouco se aprendeu.” 

 

Por tudo isso e apesar disso, é que devemos acreditar que Ele não desiste de nenhum de nós.  Jesus acredita que 

podemos dar a volta por cima. Acredita e espera que o amor nos mova, que nossa fé e esperança prevaleçam sobre 

nosso desânimo e nossas incertezas. 

 

Sendo assim, vamos juntos com Maria, sem medo, ouvir e “fazer tudo o que Ele nos disser”. 

 

“A voz do anjo sussurrou no meu ouvido. 

E eu não duvido, já escuto seus sinais. 

Que Tu virias numa manhã de domingo. 

Eu Te anuncio nos sinos das catedrais. 

Tu vens, tu vens, eu já escuto teus sinais.” (Anunciação – Alceu Valença) 

 

F eliz Natal e um Ano Novo com paz e harmonia. 

Abraço fraterno. 

  Malu, Animação Nacional 
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Passou-se mais um ano e, neste, a Família Marianista em Marília cresceu significativamente em número, mas o que mais 

se sente, se percebe, é o quanto nossa união se fortaleceu, o quanto fomos medrando. Deixando-nos, realmente 

formar no ventre de Maria. Nascendo em cada encontro, vivendo pequenos natais individuais e coletivos.  

 E dessas Comunidades, diversas iniciativas para fora da Família Marianista, em um serviço de doação nos 

trabalhos como, por exemplo, organização de Sábados com Maria, Exercícios Espirituais para Jovens etc., para 

partilhar esses constantes natais que permeiam esta Família. 

 Parece que o ano todo houve uma força, um pensamento que nos inspirava secretamente, algo como a frase 

de Santo Agostinho: “Do que adiantaria que este nascimento ocorresse sempre, se não fosse para ser realizado 

dentro de mim? Que isto ocorra dentro de mim é o que interessa”. 

 As Comunidades Leigas Marianistas de Marília desejam a toda Família Marianista um Feliz Nascimento! 

 

MENSAGEM DE MARÍLIA 
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Então, podemos e devemos ter um olhar  de esperança, de confiança, de calma, de silêncio algumas vezes, e de fé. 

 

Acredito que é preciso pôr na balança também aquilo que foi bom neste ano, e, com certeza, foram muitos momentos: saúde, 

companheirismo, estarmos juntos na missão, alegria do convívio, animação. Com certeza, saboreamos cada momento desses. 

 

O resultado dessa “pesagem” foi favorável às coisas boas. Devemos acolher isso em nosso coração. 

 

Desejo a todos um Natal de alegria, renovação, de comemoração à vinda do Cristo Jesus e um Ano Novo de muita saúde, esperança e 

alegria. 

 

Tereza, CLM Nossa Senhora do Pilar 

N atal, final de ano. Tempo de fazer um balanço de 

um ano inteiro. 

 

Para nós, brasileiros, ano difícil. Muitos de nós temos amigos 

que estão em um momento crítico com finanças, perda de 

emprego, redução de oportunidades, e outras tantas coisas. 

 

Mas a vida é cíclica, e sabemos que isso vai passar. A 

diferença é como cada um de nós tem passado e irá passar 

por toda essa situação. 

 

Como marianista, acredito que seja mais fácil, se olharmos 

com convicção para o nosso carisma: atitude de Maria, jeito 

de Maria diante das dificuldades, das incertezas. 

A FRATERNIDADE PILAR DESEJA UM FELIZ 
NATAL E UM ANO NOVO DE MUITA SAÚDE 

E ALEGRIA! 

MENSAGEM DE BAURU 
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MENSAGEM DE BAURU 

MENSAGEM DE CAMPINAS 

O Natal Chegou! 

 
 Mais uma vez, a humanidade ajoelha-se diante do mistério: 

 
 “... e o verbo Se fez carne e habitou entre nós...”. 

 
Os anjos o adoram  e cantam sua glória. 

 
Os pastores e os reis o adoraram e  ofereceram-lhe seus presentes. 

 
 Não gostaria de vir comigo para,  juntos, adorá-lo também? 

 
 Com este convite, 

 
                              Desejo-lhes um feliz natal e um ano novo, 

 
                             Repleto de todas as bênçãos do senhor. 
  

Um braço bem forte. 

 
           Pe. angel, sm 
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QQUEUE  NESTENESTE  NNATALATAL, , 

AQUELAAQUELA  MAGIAMAGIA, , 

GUARDADAGUARDADA  DURANTEDURANTE  

TODOTODO  OO  ANOANO, , ESTEJAESTEJA  

PRESENTEPRESENTE  NOSNOS  

CORAÇÕESCORAÇÕES  

DAQUELESDAQUELES  QUEQUE  

FESTEJAMFESTEJAM  

OO  AMORAMOR. .   

A A TODOSTODOS, , NOSSOSNOSSOS  

DESEJOSDESEJOS  DEDE  MUITAMUITA  

ALEGRIAALEGRIA, , SAÚDESAÚDE  EE  

PAZPAZ!!  

COMUNIDADESCOMUNIDADES  

LEIGASLEIGAS  DODO  BRASILBRASIL  
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