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EDITORIAL  

PRESÉPIO DA RESIDÊNCIA DOS RELIGIOSOS 

MARIANISTAS DE MARÍLIA  

PRESÉPIO DA PREPARAÇÃO DO ADVENTO DA CLM 

IRMÃO MANOLO DE BAURU  

Em todos os cantos do mundo, as pessoas têm um novo semblante, a natureza, uma nova cor, o 
ar um novo cheiro, as luzes, um novo colorido, e tudo para acolher a chegada do “Menino Jesus”. 
Essa é certeza e a alegria que temos. Ele vem, e virá sempre. Esse Pequenino chega de mansi-
nho, com simplicidade, trazendo paz e amor. Ele, sua Mãe Maria e seu pai José nos ensinam que 

o espírito de família e a verdadeira comunhão precisam ser cultivados, e que o amor fraterno é 
sempre nossa melhor escolha. 
 
Nesse último boletim de 2012, aproveitamos para enviar nossas mensagens de Natal e nossos 
votos de um Feliz Ano Novo a toda Família Marianista. 
Tivemos um ano abençoado. Celebramos em família os 25 anos das CLMs com muita participação 
e alegria.  No meio de tudo que foi vivido, planejado e desejado, nem tudo saiu do jeito que que-
ríamos, mas sinto que crescemos e amadurecemos em nossos laços de família, pois, pela graça 

de Deus, reconhecemos e experimentamos  o “vinho bom”, as boas sementes e os bons frutos.  
 
Agradeço de coração a todos e todas que colaboraram e se dedicaram muito para que a vida 
marianista do Brasil chegasse a muitos lugares, e que nosso jeito de viver a fé, animados por 
Maria, fosse conhecido e partilhado. 
Agradeço a Deus o privilégio de poder “beber” dessa fonte. 
 
Desfrutem da leitura e divulguem em cada canto marianista nossos votos de Feliz Natal e um 

Ano Novo repleto de paz e bem.  
 
      
            Abraço fraterno.   
  
 
      Malu, Animação Nacional 

Sim! É Natal. Vida e alegria estão no ar.  
Eu quero lhe dizer que isto é pra você,  

o menino Jesus que traz sua luz  
pra encher o mundo de paz.  

Nasceu e ensinou o valor do amor entre nós.  
       Mesmo longe de Belém, sua vida chega aos nossos corações.  

Brasil! Vem comemorar porque Jesus nasce aqui também.  
Brasil! Vem comemorar porque Jesus nasce aqui também. 

 
             (Trecho música: Natal Brasileiro –  Letra de  

       Ana Luiza de Geus) 
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Mensagem de NatalMensagem de NatalMensagem de NatalMensagem de Natal    

 
“Não me cansarei de repetir a vocês que sejam homens e mulhe-
res de fé. 
Construam-se como homens e mulheres de fé. Sem fé, não realiza-
remos todo o bem e, se o fizermos, será sem nenhum mérito da 
nossa parte” (Ecr.F.436) 
Com estas palavras é que iniciamos a nossa reflexão de Final de 
Ano, nos unindo a todos aqueles que vivem a espiritualidade Mari-
anista, desejando paz. Que a esperança permaneça no coração 
d.que o menino Jesus nasça em nossos corações, para que possa-
mos tentar desenvolver, praticar as virtudes, que nossos fundado-
res nos deixaram como ensinamentos. 
Que Maria possibilite que deixemos par trás os temores, as angús-
tias, os medos e nos ensine a ser fortes, animadores e promotores 
da paz e anunciadores da pessoa de Jesus. 
Que neste ano da Fé, possamos dedicar um pouco mais de tempo 
de nossas vidas e levar ao próximo o amor, a gentileza, a caridade, 
a solidariedade, para podermos acolher aqueles que estão à mar-
gem.  
Com este espírito de confiança, desejamos a todos um FELIZ NA-
TAL, cheio de harmonia e paz e a certeza de um mundo melhor!  
É o que desejamos a todos! 
 
    Família Marianista  - Campinas  
     CLMs e Irmãs  

NO CAMINHO....     2013NO CAMINHO....     2013NO CAMINHO....     2013NO CAMINHO....     2013    
    

Com o término do ano de 2012, fazemos um olhar de re-
trospectiva, para avaliar o “tudo de bom” e para ver 
“aquilo que podia ter sido melhor” para mais um ano que 
termina e outro que se inicia. Em 2011, vivemos intensa-
mente o Ano Chaminadiano e iniciamos 2012 com a pro-
posta de continuar a rezar e nos aprofundarmos ainda 
mais na história e vida de nosso Beato Guilherme J. Cha-
minade. Em nossas celebrações mensais, em nossos en-
contros semanais e em diversas atividades que realiza-
mos neste ano, tenho a sensação de que conseguimos, 
principalmente, Viver o Espírito Marianista em Comunida-
de. Um ano de algumas conquistas, um ano caminhando 
juntos, a serviço da missão da Igreja, sendo fiéis ao cha-
mado que ELA nos faz “Atentos ao que Ele nos disser”, 
para seguir sendo missionários de Maria, levando seu 
nome até onde Ela nos leve para estender o Reino. Um 
ano de crescimento! Para mim, em especial, fica marcado 
o dia 15/09/2012 em que celebramos os 25 anos de CLMs 15/09/2012 em que celebramos os 25 anos de CLMs 15/09/2012 em que celebramos os 25 anos de CLMs 15/09/2012 em que celebramos os 25 anos de CLMs 
no Brasil.no Brasil.no Brasil.no Brasil. Revivemos e conhecemos a história de muitos 
irmãos e irmãs, leigos e leigas, sua caminhada e seu en-
contro com MARIA. Foram momentos particularmente 
emocionantes e com a certeza de que, se deixamos 
“alguns planos pelo caminho”, não foi por falta de Fé ou 
de Compromisso. Ser família é caminhar juntos, e mesmo 
que, às vezes, fique parte de alguns projetos no caminho, 
o “outro” está no caminho. É a certeza de que, no cami-
nho, podemos encontrar os desafios, mas não podemos 
desistir dele, não podemos desistir de ser Família: ou so-
mos agora ou não seremos. Nosso irmão Manuel Madueno 
(S.M.), em seu livro O Caminho da Comunidade Marianis-
ta, escreve que não há Vida Cristã sem comunidade, e 
cita as palavras de Chaminade: “A ideia está clara: é im-
possível viver toda a riqueza e a existência da vida cristã, 
se não for em comunidade. Os marianistas de hoje, leigos 
e religiosos, temos que voltar a aprofundar esta convic-
ção e nossas motivações, para viver em comunidade.” 
Esse  é meu desejo para o ano de 2013, que possamos 
superar nossos desafios “em Comunidade”, inspirando-
nos no amor e entrega a “MARIA”. Que a nossa alegria em 
servir e o nosso amor em conviver possam ser também 
nossa razão de ser Marianistas. Agradeço imensamente a 
DEUS e a Maria Santíssima por este ano que termina. Feliz 
Natal. Que venha 2013, renovando nossa esperança, nos-
sa alegria e a certeza da nossa disposição de servir e  
estar juntos. 

    
Feliz Natal !!!Feliz Natal !!!Feliz Natal !!!Feliz Natal !!!    

    Feliz Ano Novo !!!Feliz Ano Novo !!!Feliz Ano Novo !!!Feliz Ano Novo !!!    
    

Abraços  FraternosAbraços  FraternosAbraços  FraternosAbraços  Fraternos    
    
    
    

                                   Irma, CLM Irmão Manolo - Bauru  
    

MENSAGEM DE NATAL 

 

Alguns dizem que o mundo vai acabar, uns desejam que o mundo 

acabe, outros traçam planos... Nada disto importa! 

Contam que, no momento daquele magnífico nascimento, o mundo 

silenciou; perpassa os evangelhos a presença silenciosa de Maria. 

Que todas as turbulências se calem, trazendo a plenitude contida 

naqueles silêncios para o Natal e o Novo Ano de toda Família Mari-

anista. 

  Ângela - CLM São João - Marilia 
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CELEBRAÇÕES E EVENTOS EM FAMÍLIA 

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO 

Visita de Leiga Marianista 
do Canadá em Bauru 

Nestes dias que antecedem o Natal, 
tivemos a alegria de receber aqui em 
Bauru, uma leiga marinista canadense, 
também portuguesa e também brasileira, 
Urania. Ela vive no Canadá há 38 anos, na 
cidade de Winnipeg, e está em São Paulo 
visitando sua família. Seu esposo, Carlos, 
é brasileiro. Convivemos um final de se-
mana, e sua presença nos trouxe muita 
alegria. Agradecemos a Urania pela dis-
ponibilidade e atenção.  A partir desse 
encontro, tenho certeza, que Winnipeg 
estará mais próxima do Brasil. 
  
 
 
 Malu, Animação Nacional 
 

.  
 

ADVENTO CLM BAURU 

AUTO DE NATAL 

Estes encontros do advento estão sendo, para mim, mo-
mentos de silêncio, escuta da palavra de Deus, através da 
bíblia, encontro comigo mesmo e com os outros, na pro-
fundidade do mistério do Natal e sua preparação. Esta 
foi realizada, atra-
vés da pintura a mão 
de figuras alusivas 

ao Natal. Orar e pintar: um jeito novo de fazer oração. 
Os pintores de ícones também faziam assim. Eu convido 
vocês a experimentar esse jeito de fazer oração: uma 
música de fundo, silêncio, escuta da palavra de Deus e 
deixar-se conduzir pelo Espirito Santo.  
FELIZ NATAL E ANO NOVO cheio de cores e vida.  

    Cefe, S.M 

No dia 14 de dezembro, mais uma vez, tivemos a satisfa-
ção de poder realizar, no Projeto Caná, o Auto de Natal, 
encenado pelas 
crianças que fre-
quentam diariamen-
te as atividades do 
projeto. Foi um 
momento muito 

emocionante, pelo desempenho delas e pela presença dos 
pais e amigos que as prestigiaram. Nesse dia, o Menino 
Jesus se fez presente no Projeto Caná.   

 

   Verinha, CLM Irmão Manolo  

Na sexta-feira, dia 07/12/12 nos reunimos para a festa da 
Imaculada, data que, segundo nosso fundador, é a mais im-
portante para as CLMs. 
Nossa comemoração começou assim: 
Nossa missa se dividiu em 3 partes: 
1º na cabana São José, onde ouvimos a 1ª leitura, sobre a 
serpente que representa nossos pecados. Fomos convidados 
a refletir sobre eles... Havia uma imagem de Maria com vá-
rias palavras sobre a mesa como fé, graça, paciência, fidelidade, humildade, força, paz, delicadeza, 

amor etc. Pegávamos uma palavra que estava presa a um palito e a uma vela azul, que simbolizava Maria,  acendíamos nela nossa confiança e íamos 
até uma segunda vela, vermelha, que simbolizava o mal, a serpente. No mundo, temos escolhas a fazer entre o bem e o mal e cravávamos nela nossa 
palavra simbolizando que, com Maria, somos capazes e ela sempre nos fortalece, e dizíamos a frase: Com a luz e o (a)... (palavra escolhida)  que 
recebo de Maria, eu enfrento a minha serpente e não deixo aflorar em mim seus sentimentos. E assim, um por um, todos fizemos este gesto e par-
timos para o segundo momento. 
Na área da churrasqueira, onde ouvimos a segunda leitura e algumas frases do nosso fundador, houve um breve momento para partilharmos nossos 
sentimentos até ali. Ouvimos o evangelho do dia e seguimos caminhando e cantando para o momento mais sublime, o da “Eucaristia”.   
Foi no gramado, no centro da casa que nos reunimos em volta do altar e partilhamos do Cristo vivo, nossa fortaleza. 
Temos consciência que Maria sempre vai nos moldando, a cada dia. Tudo o que fazemos sai com simplicidade de Maria e a cada dia somos mais cons-
cientes da importância do leigo Marianista. 
E para finalizar a grande festa, nos reunimos no salão branco onde houve amigo secreto e os comes, é claro. 

O espírito de Maria invade cada um de nós e, a cada reunião, missa 
ou visita na casa dos Marianistas, temos a certeza que somos lei-
gos Marianistas de coração. 
 
Feliz Natal! 
Que Jesus e Maria sejam nossa salvação. 

 

   Paulo e Regina – CLM São José. 
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Ir. Manuel Campo, SMIr. Manuel Campo, SMIr. Manuel Campo, SMIr. Manuel Campo, SM    
Por: Pe. Boaventura Barrón, SMPor: Pe. Boaventura Barrón, SMPor: Pe. Boaventura Barrón, SMPor: Pe. Boaventura Barrón, SM    

Hoje se cumprem 20 anos da morte do Irmão Manuel Campo ("Manolo"), religio-
so marianista (Companhia de Maria). 
Procedente da Espanha, chegou ao Brasil em 1975, para colaborar na paróquia 
de S. José de Gália, da diocese de Bauru. Em 1990, foi transferido à paróquia 
de S. Judas Tadeu de Tupã  
Era uma pessoa extremadamente caritativa. Nunca negava um favor que pudes-
se realizar. Sempre alegre e simpático, ganhava o coração de todos os que o 
conheciam.  

Os parentes de um rapaz espanhol, preso na prisão de Hélio Gomes, no Rio de Janeiro, solicita-
ram seus serviços. Deram-lhe um dinheiro para financiar os gastos jurídicos. Manolo se prontifi-
cou imediatamente e fez a longa viagem de Tupã ao Rio. De coração singelo e não desconfiava de 
ninguém. Entrou na prisão para cumprir sua missão e falou com o preso.  
A partir deste momento, tudo é mistério.  
Passado um ano, após a chacina de garotos de rua na favela de Vigário Geral e na Candelária, por 
confissão de um policial, soube-se que Manolo foi sequestrado por dois policiais, dois agentes da 
prisão e um detetive. Levado a um lugar escondido, assassinaram-no e o jogaram num rio, depois 
de abrir seu ventre. 
Manolo sabia que sua missão era arriscada. Mas, homem de coração nobre e singelo, sempre acre-
ditava na bondade interior dos outros, até dos elementos marginais da sociedade.  
Talvez alguém pense que foi ingênuo e bobo. Digam-me, é bobagem acreditar na palavra de Jesus: 
"Quem perder a sua vida por causa de mim, a encontrará"?  
Que glória a de Manolo, quando no Julgamento final escutar a voz do Filho de Deus: "Vinde, ben-
dito do meu Pai! Recebe em herança o reino que meu Pai te preparou desde a criação do mundo. 
Pois eu (Jesus) estava na prisão, e tu foste me visitar".   
Será que podemos venerar Manolo como santo? Resposta: Quem ama como Jesus é santo. E Je-
sus falou: "Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida por seus amigos". 
Por isso, não é proibido pedir graças a Deus por meio de Manolo.  

 

 

 

 
Natal, 
Na obscuridade, apareceu uma luz tênue, um alento frágil e puro do recém-
nascido, encarnado em Maria por obra do Espírito. 
Que maravilha ante nossos olhos! 
Que inabarcável mistério! Que chamado à fé!  
Aquele que no mundo é frágil, é escolhido para confundir os fortes. O todo-
poderoso na fragilidade de uma criança! Um banquete para os sentidos, a mente 
e o coração, uma imagem que se me apresenta e deixa sua marca em mim. 
Me  aproximo com os braços abertos para recebê-lo, e todo meu ser se faz 
acolhida, disponibilidade… fé! 
Olhar e olhar, me deixar atrair, fascinar, me impregnar totalmente por esta luz 
e esta graça. 
Que eu me transforme à semelhança d’Aquele que vem a mim no colo de sua 
mãe! E que minha vida, minhas ações, minhas palavras, meus gestos irradiem 
esta nova luz, … porque “a vida se manifestou: nós a vimos e damos testemu-
nho” (1Jo 1, 2a). Não é, por acaso, disto que de omundo estava sedento? 
Hoje esta criança tem apenas meus olhos, minhas mãos, meu coração, meus 
lábios, para fazer-se conhecida, amada e servida. 
Que meus olhos, minhas mãos, meu coração, meus lábios transmitam a luz 
humildemente recebida e contemplada, que se dissipem obscuridades e angús-
tias, medos e violências, catástrofes e prantos, dúvidas e divisões…! 
A luz chegou até nós, a luz de Deus. 
Que ilumine a toda a humanidade! 

 
          Feliz Natal a todos!    
              Merry Christmas to all !     
              Feliz Navidad a todos! 
    
 

 Conseil Mondial de la Famille Marianiste   
           World Council of the Marianist Family 
           Consejo Mundial de la Familia Marianista, 
                                   Roma, 2012 
 

 
 

 

Se a luz da fé é a Palavra de Deus, e, se por esse motivo, a Palavra 
adorada vem habitar entre nós, então, entendemos que a fé… é, precisa-
mente, a união de Jesus Cristo conosco; uma união que chega até o ponto 
de nos transformar em Jesus Cristo. Pela fé, pensamos como pensa Jesus 
Cristo, é Jesus Cristo quem se une ao nosso coração.   [G.J. Chaminade – 

Novena Meditação: Retiro de 1818] 
 

 
Acessem em nosso site,  a mensagem do Conselho Mundial,  com uma adapta-
ção em ppt, realizada pelo irmão Domingo Fuentes. 
Acesse: http://www.marianistasbrasil.org 

Desejamos a todos,   um 
Feliz Natal  e um Feliz 
Ano Novo !  

Equipe de Edição. 

Malu Wal 

Verinha 

No princípio, existia a Palavra e a Palavra estava junto de Deus, e a Pala-
vra era Deus. 

Tudo existiu por meio dela… Nela havia vida, e a vida era a luz dos homens; 
a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. [João 1] 

Mensagem de Natal do Conselho Mundial 

 da Família Marianista 


