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EDITORIAL  

Victor, SM: Religioso maria-

nista brasileiro na Espanha 
 
Victor, religioso marianista, iniciou, 
no mês de setembro, uma nova 
etapa de sua formação. A formação 
de um jovem, que pretende ser 
religioso marianista, tem duas eta-

pas: um noviciado de dois anos e um juniorato, 
cuja duração depende do processo de assimilação 
do carisma da Congregação e da capacitação pro-
fissional para a missão. 
 
Victor já fez o noviciado no Chile e agora está na 
etapa do juniorato. O nosso Conselho Provincial 
considerou conveniente oferecer ao Victor um mo-
mento forte de formação. É para isso que Victor foi 
a Valência, onde está a nossa casa de formação da 
Província Marianista da Espanha. Poderá, assim, se 
aprofundar na espiritualidade marianista e colabo-
rar no departamento de Psicologia do colégio que 
temos nessa cidade. 

Como Família Marianista, podemos ajudá-lo com 
nossas orações nesta etapa de sua formação. 

Pe. Paco, SM 

Antes de me despedir, deixo ao sambista mais novo,  
o meu pedido final… 

 
Me piden que, antes de regresar a España, escriba unas líneas sobre mi 
visita a la Familia Marianista de Brasil. Quiero aprovechar esta oportunidad 
para agradecer a todos los que una vez más me habéis abierto las puertas 
de vuestras casas y comunidades. Gracias Campinas, Bauru y Marilia. 
Han sido unas semanas intensas de visitas, entrevistas y reuniones. Me 

habéis permitido asomarme a vuestra vida y sumarme como uno más a vuestras actividades, 
encuentros y celebraciones. 
 
Me llevo a casa bien aprendida la melodía que anima vuestro caminar marianista. Espero 
haberme contagiado algo del ritmo y la pasión, el cariño y la alegría que ponéis en todo. Una 
melodía que no debe parar, porque habéis nacido para ella. La Familia Marianista de Brasil es 
portadora de un tesoro, que no solo no debe dejar morir, sino que tiene la responsabilidad de 
hacerlo llegar a muchas más personas. Personas que, como nosotros, quizá descubran que 
en la Familia Marianista está su casa, su lugar en la Iglesia y en el mundo. ¡Abrid las puertas, 
invitad! Nuestra sociedad y este tiempo, necesita de “lugares Madeleine” como los que soñó y 
animó nuestro fundador. Espacios construidos de un tejido comunitario profundamente hu-
mano y religioso. Donde el clima que se respira sea acogedor y exigente al mismo tiempo, 
espacios para la oración, la formación y la misión. 
 
Y a los más jóvenes, mi última petición: apasionaros de vuestra vocación marianista. Tenéis 
un lugar en esta gran comunidad y un futuro por construir... ¡Haced lo que el Señor os diga! 

 
 
 
 
Rogelio Núñez, SM 

Querida Família, enfim chegamos à primavera. Estação das flores, das cores, dos dias ensolarados e noites 
estreladas. 
Já estamos nos aproximando do final do ano, tempo de correrias, encerramentos e avaliações, preocupações e 
angústias com vários planejamentos e projetos para o próximo ano... Tantas coisas que, muitas vezes, nos deixam 
mais cansados e ansiosos. 
Por isso, quero propor a todos e todas que parem por alguns minutos e dediquem seu precioso tempo à leitura de 

nosso boletim. É para você que escrevemos, que pensamos em cada detalhe, cada foto. Nele está nossa vida, nossa missão, 
nosso jeito de expressar o carisma marianista. 
Estamos nos preparando para mais uma Jornada Mundial de Oração Marianista e este ano, em especial, realizaremos ao mesmo 
tempo, nosso Encontro de Família. Será em Campinas, nos dias 12 e 13 de outubro, no Centro de Espiritualidade Caná, onde 
vivem nossas queridas irmãs marianistas. Serão dois dias de oração, encontro, convivência, música, tudo pensado para, mais uma 
vez, aproveitarmos a oportunidade de fortalecer nossos laços de família e construir pontes com um alicerce verdadeiro. 
Família se encontra, convive, reza junto, sonha junto, celebra junto. Enfim, tantas coisas que nos animam na caminhada. Cada 
um de nós é responsável em motivar a participação de todos de nossas comunidades. É um tempo forte para a Família 
Marianista. Neste ano, rezaremos pelo Japão, pela Família Marianista desse país, e teremos a oportunidade de descobrir a 
devoção e carinho à Virgem Bombardeada, cuja imagem está em Nagazaki. 
Estamos recebendo várias comunicações sobre o Encontro Internacional de CLMs e o Encontro de Família, que será no Peru, 
logo no início de 2014. 
Aproveitem os momentos de oração em comunidade e reservem um momento para rezar por esses encontros, rezar por todos 
aqueles que estão dedicando seu tempo para preparar tudo que será vivido em Lima. 
Desejo uma ótima leitura. 
Desfrutem de tudo o que está recolhido aqui. É vida. E vida marianista. 
Abraço fraterno, 
 
Malu, Animação Nacional 
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PROJETO CANÁ PARTICIPA DA FESTA DO SANDUÍCHE BAURU E REALIZA  
O SEU TRADICIONAL JANTAR FRATERNAL 

 
Nós, da diretoria da Associação Comunitária Caná, mais um grupo enorme de voluntários e voluntarias, 
participamos da grande Festa do Sanduíche Bauru, que aconteceu no mês de agosto, aniversário de nossa 
cidade, e envolveu um número grande de entidades sociais que participaram com a venda antecipada dos 
vales do Sanduíche Bauru e nos dias da festa, na preparação e entrega do mesmo. 
Foram cinco dias de muito, mais muito trabalho. Primeiro, foi o esforço para aprendermos a técnica, pois 
tínhamos que derreter o queijo na água, depois aquecer o sanduíche na chapa e entregá-lo aos clientes. 
Foi uma verdadeira, mais doce, loucura.  
A barraca do Projeto Caná ficou conhecida por ser a mais simpática e por ser a que mais entregava sandu-
íches por dia.  
Somos imensamente agradecidos, em primeiro lugar a Deus, que está conosco sempre, nos orientando e 
animando, e depois, a todas as pessoas que, gratuitamente, colaboraram conosco. Foram 40 voluntários 
envolvidos em cinco dias de festa. Formamos uma rede de solidariedade. Em meio a todo esse trabalho, 
conversávamos com as pessoas que paravam em nossa barraca e se interessavam em saber quem éramos 
e o que fazíamos no Projeto Caná.  

A renda dessa festa será dividida entre todas as entidades que participaram. Ainda não sabemos quanto será, mais já foi confirmado que foram vendidos em torno de 
25.000 sanduíches.  
É a segunda vez que fomos sorteados para participar desse evento, e temos muito claro por que nos empenhamos nessa 
atividade.  Primeiro, porque temos consciência que devemos participar ativamente da vida econômica do Projeto Caná e não 
medimos esforços para isso. Estamos envolvidos nesse evento da cidade de Bauru, não somente como diretoria da Associa-
ção Comunitária Caná, mais também como Família Marianista. Esse é o fio condutor que nos anima e impulsiona. Sentimos 
que o Projeto Caná é a “menina dos olhos” de nossa Família em Bauru e que, através dessa missão, nos aproximamos de 
muitas pessoas, grupos, empresas, enfim, espalhamos nossa sementinha do bem em muitos ambientes. O segundo motivo, 
esse mais particular, é que acredito que quanto mais trabalhamos juntos, mais fortalecemos e estreitamos nossos laços de 
família. É como se nosso cansaço fosse vencido pela esperança e alegria. 
Foi muito bom nosso envolvimento nessa festa, que é muito popular em nossa cidade, e conseguirmos fazer presente, atra-
vés de nosso trabalho, o Projeto Caná e a Família Marianista.  
 

Os meses de agosto e setembro foram meses de muito trabalho. 
 
No dia 14 de Setembro, mais uma vez, colocamos nossa energia para realizar o tradicional jantar 
fraternal,  em prol do Projeto Caná, onde reunimos quase 400 pessoas, numa noite de muitos en-
contros, comida, música e alegria. 
Tudo é preparado com muito carinho, começando pela equipe que prepara os alimentos, depois, 
todos os que arrumam e enfeitam o salão, os que colocam as bebidas para gelar, os que se prepa-
ram para servir e estar atentos a cada detalhe e a cada necessidade. 
Isso, sem falar em tudo que pensamos e preparamos muitos meses antes. Como formiguinhas, 
vamos trabalhando na venda dos convites, nas lembrancinhas para os convidados, enfim, em mui-
tos detalhes que estampam o jeito marianista de ser e de fazer. 
Novamente, fomos agraciados com a colaboração de muitos voluntários. Pessoas que se dispõem 
a nos ajudar e a colocar um pouco do seu tempo para o Projeto Caná. Este ano, em especial, tive-

mos a colaboração de muitos jovens e a presença e colaboração do Irmão Rogelio, vice-provincial dos religiosos. Além deles, colegas de trabalho da Irma e da Márcia 
também estiveram nos ajudando. Todos trabalharam o tempo inteiro dançando e sorrindo. Somos imensamente agradecidos por tudo que recebemos e que com cari-
nho depositamos nas “talhas” do Projeto Caná, para que Deus transforme em um bom vinho. Aliás, Ele já transformou, e acredito que vamos colher muitos frutos de 
todo esse trabalho e dedicação.  

 
   Malu, Animação Nacional 
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VIVÊNCIA DA JMJ EM CELEBRAÇÃO NA CASINHA CHAMINADE  

 
No  mês de agosto, a coordenação da celebração ficou a cargo da Fraternidade Pilar. 
Como na semana anterior, os nossos jovens haviam estado na Jornada Mundial da Juventude no Rio de 
Janeiro, escolhemos o evento como tema. 
Os nossos queridos fraternos Gonçalo, Irma, Victor, Cefe e Gabriel, dividiram a vivência que tiveram na 
JMJ com todos os presentes. 
Na oportunidade, pudemos saber dos bastidores da JMJ, através dos relatos sobre a preparação que foi 
feita, como o encontro em Campinas com os jovens marianistas da América Latina, a Acolhida do cario-
ca (hospedagem, alimentação, logística) e a participação propriamente dita na presença do Papa Fran-
cisco. 

Foram depoimentos lindos que deixaram a todos emocionados. Podemos destacar algumas palavras que mais vezes apareceram nestas falas: 
ALEGRIA, PAZ, AMOR, PEREGRINOS, VOLUNTÁRIOS, SILÊNCIO, BELEZA, FRANCISCO. 
Os números da JMJ 2013 também são interessantes: 3,7 milhões de pessoas de 175 países, 60 mil voluntários, 260 grupos de catequese espe-
cializados em 25 idiomas, 100 confessionários, 4 milhões de hóstias distribuídas, 6,5 mil jornalistas de 57 países. 
Ficaram muitas coisas lindas, e algumas frases extraídas dos pronunciamentos do Papa Francisco, gostaria de destacar: 
 
“Um jovem que não protesta não me agrada. Porque o jovem tem a ilusão da utopia, e a utopia não é sempre negativa. A utopia é respirar e 
olhar adiante”; 
 
“Não tenham medo de ir e levar Cristo para todos os ambientes, até as periferias existenciais, inclu-
indo quem parece mais distante, mais indiferente. O Senhor procura a todos, quer que todos sintam 
o calor da sua misericórdia e do seu amor". 
 
“Uma belíssima expressão da fé do povo é a ‘Hora da Ave Maria’ [...]. Lembra-nos de um aconteci-
mento luminoso que transformou a história: a Encarnação, o Filho de Deus se fez homem em Jesus 
de Nazaré." 
 
“A Igreja, quando busca Cristo, bate sempre à casa da Mãe e pede: Mostrai-nos Jesus. É de Maria 
que se aprende o verdadeiro discipulado. E, por isso, a Igreja sai em missão sempre na esteira de 
Maria." 
 
Tereza, CLM Pilar, Bauru. 

Missa Celebra�va da Família Marianista e Comunidade da Paróquia Maria 

Mãe do Redentor 
 

A comunidade e a família Marianista estiveram presentes no dia 15/9, na Paróquia Maria 
Mãe do Redentor, em uma missa celebrativa a Maria, e também, de confirmação dos 
votos do Irmão Gonzalo. Tivemos a especial presença do vice-provincial Rogelio, que 
esteve visitando a Família Marianista do Brasil, neste mês de setembro, e pôde participar 
conosco de vários eventos marianistas. Após a celebração, foi realizada uma confrater-
nização para os presentes. 

Jovens em  Campinas 

 

AGRADECIMENTO 

Gostaria de agradecer 
as orações de toda a 
família Marianista pela 
recuperação de minha 
mãe, que, graças a 
Deus, depois de passar 
por momentos muito 
delicados, está muito 
bem. Obrigada a todos.. 

Claudia, CLM  Marília. 

CELEBRAÇÕES EM MARÍLIA 

   Missa na Comunidade São Vicente de Paulo 

No dia 18/08, as Comunidades 
Leigas Marianistas de Marília 
animaram a missa da Comunida-
de São Vicente de Paulo em co-
memoração à Assunção de Maria. 

         Celebração na Residência Marianista 

 Dia 06/09, primeira sexta-feira do mês, 
como de costume, houve a celebração na residên-
cia dos religiosos e aproveitamos para comemorar 
o retorno da Espanha do nosso querido Pe. Paco, 
que partilhou as notícias trazidas de lá. 
   Claudia, CLM Marília 

CELEBRAÇÕES EM BAURU 
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No dia 04 de julho de 2013, estivemos mais uma vez reunidos em 
família, para realizarmos a festa julhina no Centro Marianista 
Caná, com muita alegria, comes e bebes, e a animação da Irmã 
Zilda, empolgando a quadrilha e o bingo, passou horas nos diver-
tindo. Neste ano, contamos também com a presença do Padre 
Ventura, que sempre está rodeado de crianças fazendo suas má-
gicas, que atraem também os adultos. Estiveram presentes parti-
cipantes das CLM´s de Campinas, as Irmãs Zilda, Fátima, Denise, 
Gildete e amigos.  

                    Mario Leão, CLM Vigor. 

     Pré-Jornada Mundial da Juventude  
 
Acolhemos em nossa casa, de 12 a 30 de julho, um grupo de jovens da Diocese de Agen, França, no intuito de 
realizarem a pré  e pós jornada mundial da juventude em Campinas.  
Não só recebemos 25 jovens, mas os acolhemos com seus sonhos, desejos e projetos de conhecerem as irmãs 
marianistas em outra parte do mundo, pois conhecem M. Adela ou já ouviram falar, sabem da fundação das irmãs 
em Agen, mas, o que fazem em outra parte do mundo? Por exemplo, no Brasil? 
Eram 23 jovens e 3 padres que os acompanhavam. Partilharam nesses dias a alegria, as orações diárias, euca-
ristias, reflexões, festa junina e a vontade de trabalhar e, assim, fizeram a pintura da capela Bom Pastor no bairro 
próximo ao Centro Marianista. Também houve um momento de apresentação e intercâmbio com o grupo Ibero-
americano. 
Continuaram com a participação na semana missionária, organizada pela paróquia Sagrada Família. Houve uma 
boa acolhida com momentos orantes, músicas, intercâmbio, visita às famílias de algumas comunidades, e missa 
de envio para o Rio, onde participaram da JMJ de 23 a 28/07. 
Voltaram muito agradecidos, contentes da acolhida recebida, alguns com vontade de ficar ou promessa de voltar.  
Agradecemos também a experiência enriquecedora, na qual vivemos, e não foi tão difícil, com a ajuda e clima de 
fraternidade de alguns leigos e funcionários que estiveram conosco nesses dias. Valeu, Maria, João, Vera, Dete, 

Jorge, Creuza,  Sr. Lázaro, Cidinha, Eliana, Marinho, Paulo, 
Sheila, Chicão, Helena, Denize, Nega e Otair.    
 
      Irmãs Marianistas, Campinas 

A quadrilha toda animada  

O povo  O arraiá  

Irmã Zilda no sorteio do bingo Padre Ventura e a criançada  

Festa Julhina de 2013 no Centro Marianista Caná 

Pintura Comunidade Bom Pastor Fachada da Comunidade Bom Pastor com seus 
membros, jovens franceses e Ir. Denise 

  Semana missionária na Paróquia  

Apresentação de Capoeira 

Quadrilha 

CELEBRAÇÕES E ENCONTROS DE CAMPINAS 


