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Chegamos à metade de 2011 e, nesse tempo, já percorremos um lindo caminho de celebrações, encontros, orações, retiros e ações espe-
ciais desse ano dedicado ao nosso Fundador. 
Em nossos Boletins, temos desfrutado, através da leitura, de fotos,  o que cada cidade tem preparado com carinho para esses encon-
tros. Temos visto muita criatividade e alegria. 
Em nossa reunião de assessores e animadores refletimos e avaliamos como tudo isso tem contribuído para nossa formação e 
“revitalização” do carisma marianista.  
Agradecemos a todos que estão colaborando conosco, enviando artigos e fotos relacionados à vida de cada comunidade. A chegada do 
Boletim em nossa caixa de entrada tem sido motivo de alegria. 
Podemos afirmar que nossa comunicação melhorou e que devemos assumir o compromisso de que tudo isso chegue aos ouvidos de cada 
um da Família Marianista do Brasil. 
Desfrutem e nos mantenham presentes nas orações. 
“Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar.” 
      Malu – Animação Nacional CLM 

Notícias da reunião do Conselho Ampliado de Família e  
Encontro de Assessores e Animadores. 

Desde o final do ano passado, esta-
mos animando e cuidando com mais 
atenção do Conselho Ampliado da 
Família Marianista do Brasil. Em 
nossas avaliações sempre destaca-
mos a importância que o Conselho 
de Família tem em nossa caminhada 
como  Família Marianista. 

Como nos reunimos duas vezes ao ano para a reunião de assessores e 
animadores (CLM), aproveitamos a ocasião e dividimos a reunião em duas 
partes: primeiro dia, Conselho Ampliado de Família e, no segundo dia, 
Animadores e Assessores. 
No começo do mês de junho, dias 4 e 5, estivemos reunidos em Bauru e 
tivemos a alegria de ter a presença do Irmão Rogelio, Vice-Provincial da 
Espanha que, nessa data, estava no Brasil, visitando as comunidades de 
nossos irmãos religiosos e participando da vida da Família Marianista do 
Brasil. 
Aproveito o Boletim Informativo  para comunicar o que refletimos e pla-
nejamos nesses dois dias de reunião. 
Desde o final do ano passado, tínhamos programado realizar durante o 
ano, em comemoração ao Ano Chaminadiano, duas ações em família: 
- A primeira seria a peregrinação ao Santuário de Aparecida, em 18 
de setembro de 2011.  
- Segunda, Caminhada  Orante com a Juventude Marianista. 
 
Para a peregrinação ao Santuário de Aparecida, está programado sair, 
pelo menos, um ônibus de cada cidade: Campinas, Marília e Bauru. 
Teremos, no Santuário, a participação especial em uma das missas e tam-
bém faremos em um dos auditórios da Basílica, um encontro de Família. O 
tema central será refletir e orar, motivados pela proposta do mês de 
setembro do nosso calendário. Também aproveitaremos a oportunidade 
para ouvir a partilha dos jovens que nos meses de julho e agosto partici-
parão da peregrinação Fortes e das Jornadas Mundiais da Juventude em 
Madrid. 
Tínhamos planejado uma experiência  com os jovens em um dos caminhos 
que existem no Brasil, conhecidos como caminhos da fé. Porém, a proposta 
inicial se tornou inviável, devido ao alto custo e também à quantidade de 
dias que teríamos que dispor para realizá-la. Decidimos, então, realizar 
algo mais simples em cada cidade e oferecer aos jovens algo que se encai-
xe  ao tempo e aos recursos que temos.  
 
Outros assuntos que tratamos: 

Desde o segundo semestre de 2010, formou-se a  equipe de animação 
vocacional da Família Marianista do Brasil.  As irmãs de Campinas junto 
com alguns leigos das CLMs, há algum tempo, já se dedicavam, preparando 
encontros, orações, retiros, com a finalidade de vivenciar com os outros 
grupos,  elementos de nosso carisma. Agora, com a graça de Deus, essa 
equipe foi ampliada e tem representantes das três ramas de nossa famí-
lia. Está composta por 02 religiosas, 02 religiosos e 4 leigos. É mais uma 
oportunidade que temos de trabalhar, pensar, agir, orar e decidir em 
família. É um exercício que devemos fazer, mesmo que, em alguns momen-
tos, possa parecer mais difícil, porém,  nos faz mais marianistas. 
A nova equipe de animação vocacional, elaborou um folder para preencher 
a necessidade que tínhamos de um material que nos apresentasse e falas-
se um pouco quem somos. Esse folder, aos poucos, será conhecido em 
todas as comunidades. Essa equipe fez a proposta que, em cada cidade, 
exista um núcleo de animação vocacional, e esse será um novo desafio de 
todos e de cada um.  
Voltamos a refletir sobre uma ação missionária em Família. 
Somos poucos, temos muitas coisas por fazer, mais esse desafio deve 
estar presente nas reflexões que fazermos em nossas comunidades. É 
algo novo que precisamos, como família, encontrar caminhos, possibilida-
des e  respostas às inquietudes que estão presentes no coração de alguns 
de nossos irmãos e irmãs. 
O irmão Rogelio, que esteve presente o tempo todo, nos animou muito com 
suas palavras acolhedoras e motivadoras. Dentre tudo que ele partilhou  
conosco, o que mais ficou ressoando em mim foi que,  há coisas que temos 
que fazer. E que muitas vezes a “nova bella” surge a partir de  nossa fra-
gilidade.  
 
Temos que nos animar com isso e celebrar sempre as pequenas coisas que 
vamos experimentando no caminho. 
Viver em comunidade e em 
família é uma graça, mas 
também um caminho a ser 
percorrido. Não tem receita 
nem está pronto. Temos o 
exemplo de vida e fé de 
nossos fundadores e sabemos 
que um elemento que não 
pode faltar é o amor sincero 
e fraterno. 
 
Malu – Animação Nacional 
CLM 



Celebrações da Família em Bauru 
 
Nas últimas celebrações de abril e maio, as duas CLMs de 
Bauru se dedicaram a compartilhar com a comunidade 
momentos de oração e meditação.  
Quero destacar uma frase da nossa querida Wal: “a intimi-
zação da oração não precisa ser solitária nem árida, para 
alcançar seu intento”...  
Acredito que estamos conseguindo, nessas celebrações  
coletivas,  fazer a interiorização e a manifestação do caris-
ma  marianista. 
Por que não dizer? estamos aprendendo a rezar com a 
vida de  Chaminade.   
Quanto mais conhecemos  de sua vida, descobrimos mais 
detalhes  que nos levam a refletir nossa missão como  ma-
rianistas.  
 
    Verinha, CLM Ir. Manolo, Bauru 
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"No dia 15 de maio passado, a Família Marianista de Marília se reuniu em oração pelas vocações, dia chuvoso 
que se abriu em sol para permitir que fizéssemos uma procissão pela residência dos religiosos, rezando um ter-
ço, proclamando nos momentos dos mistérios frases de nosso fundador, Beato Guilherme José Chaminade, pre-
paradas pelo Pe. João Carlos, Cláudia, Mário e Carminha. Ao final, rezamos orações escolhidas pelo Ir. Lolo e a 
Oração Vocacional. Encerramos este dia com uma deliciosa confraternização."  
 
         Ângela, CLM S. João de Marília 

 

FMI – 195 ANOS 
“Para que Jesus seja conhecido, amado e servido”. (Adela) 

 

No dia 25 de maio comemoramos 195 anos de nossa fundação. 
Neste ano, fomos animadas por M. Joëlle (Superiora Geral, FMI) em 
sua circular às religiosas, e à luz da exortação Verbum Dominum de 
Benedito XVI a abrir-nos à Palavra, a deixar-nos modelar pelo Espírito e, 
pelo nosso “sim”, entrar em Aliança com Maria. 
“Esse sim que nos compromete a colaborar na missão maternal de 
Maria a serviço de nossos irmãos e irmãs. 

... Tratemos de viver cada vez mais conscientes de nossa Aliança com Maria: essa é nossa vocação”. 
A festa foi realizada dia 22 de maio com a celebração da Eucaristia, presidida pelo Pe. Fernando, rodeadas da 
presença amiga de nossos irmãos e CLMs. 
Que o Beato Chaminade e M. Adela intercedam por nós 

 
Irmã Denise, FMI 

EVENTOS DA FAMÍLIA MARIANISTA EM CAMPINAS 

Celebrações da Família em  Marília 
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EVENTOS DA FAMÍLIA MARIANISTA DE BAURU 

 

 

Dia 19/04, numa ação educativa e cultural, levamos algumas 
crianças do Projeto Caná, para ver a  encenação da Paixão de 
Cristo e apresentação de um coral, realizada no Parque Vitória 
Régia. As crianças estavam muito animadas e assistiram com 
muita atenção. 
 

 
Dia 22/04,  houve 
a Via Sacra, no 
bairro Ferradura 
Mirim, da qual 
participamos, 
junto à comunida-
de local e algu-
mas crianças do 
Projeto Caná. A 
Via Sacra foi 
conduzida pelo 
padre Boa Ventu-
ra. Lembrando o 

tema da Campanha da Fraternidade, foram carregadas placas  
escritas pelas crianças com mensagens de preservação da natu-
reza e pedidos de cuidado e prevenção da dengue. Estas placas 
foram fixadas nos terrenos baldios ao redor do Projeto Caná.  

No dia 10/05, as crianças do Projeto Caná, 
receberam a visita de atletas da Seleção 
Brasileira de Pólo Aquático, que almoçaram 
com elas e passaram alguns momentos jun-
tos. Foi uma oportunidade de elas conhece-
rem os atletas da seleção e saberem mais 
sobre o esporte, além de ser um estímulo 
para as crianças praticarem esportes. 
 
 
No mês de maio, tivemos dois momentos com mães de crianças do Proje-
to Caná. Um dos momentos foi durante a semana com a realização do 
“Dia da Família no Projeto Caná”, onde cada criança levou um represen-
tante da família. Foi realizada uma gincana e depois um piquenique cole-

tivo. Outro momento, foi no sábado, onde 
cada criança também levou um represen-
tante da família para tomar o café da 
manhã com eles e depois assistiram a 
uma apresentação em homenagem às 
mães. 

Atividades do Projeto Caná 

    Um jantar bem Marianista    
 

Em um espaço bonito, acolhedor e com toda estrutura necessária, realizamos, em 14 maio de 2011, o nosso 4º Jantar Fraternal do 
Projeto Caná. 
 
Esse evento tem o patrocínio de uma rede de Supermercados de Bauru, Confiança, a qual doa  os alimentos, e todo o lucro é rever-
tido para a instituição que realiza o jantar e fica responsável por toda organização. É o 4º ano que o Projeto Caná é selecionado e 
organiza esse evento, que começou com a necessidade de arrecadar fundos para os trabalhos e manutenção do Projeto Caná. 
Como nos anos anteriores, o mesmo foi realizado nas dependências da Universidade do Sagrado Coração, cujo refeitório, anual-
mente tem sido um espaço “Marianista”. 
 
Acolhida, serviço, disposição são a energia vital desse dia! É isso que tem regado o “sucesso”  desse evento. Estar juntos leigos, 
religiosos, amigos e familiares é ter a convicção de que estamos vivendo um espírito Missionário, conforme pediu nosso fundador  
Be.  Chaminade há 250 anos... 
 
Depois desses 4 anos, podemos dizer que a “ênfase” desse acontecimento já não é mais, exclusivamente, o lucro financeiro. Ele 
faz parte, sim; é importante e necessário, mas, neste ano, observamos que temos um público participante “fiel”. São quase as mes-
mas pessoas dos últimos 4 anos, são pessoas de distintas idades e posições sociais, nem todos têm a mesma motivação religiosa 
que  nós, Marianistas, mas fazem parte de uma legião de amigos/as da Família Marianista que se fazem presente pela amizade, 
pelo carinho e  comprometimento com a Missão 
Marianista em Bauru. 
 
Também temos aqueles que servem de várias 
formas: colocam o tempero com uma sabedoria e 
conhecimento que tornam o “alimento” muito 
elogiado pelo sabor, e há os que “acolhem” com 
o nosso jeito especial de ser, sem falar no 
“batalhão” dos que servem, limpam mesas e 
chão, exercendo a máxima: “Fazei tudo o que Ele 
vos disser“! 
 
A ajuda, assim como a presença de todos foram  
essenciais para o sucesso do jantar. 
 
Fica o nosso especial muito Obrigado. 
 
Que nossa grande mãe MARIA nos  inspire sem-
pre!!! 
 
 
 Irma Souza, CLM Irmão Manolo, Bauru 
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Nós, da CLM Manolo, em nosso planejamento para 2011, decidimos como um dos temas de nossa formação, fazer uma experiência de leitura 
orante da Bíblia, acompanhados e orientados pelo pessoal do CEBI (Centro de Estudos Bíblicos) de Bauru. Acompanham-nos nossos amigos e 
irmãos de caminhada, Roberto, Vera, Luciana e Sueli. 
O que era para ser somente 04 encontros, será ampliado para 01 encontro por mês. 
Além do pessoal do CEBI, convi-
damos a Vânia, que já pertenceu 
à nossa CLM e que desde o ano 
passado está caminhando conos-
co no Projeto Caná. 
Gentilmente, a Luciana nos 
prestigiou, escrevendo para 

nosso informativo, e colocou lindas fotos de um dos momen-
tos que passamos juntos, como segue abaixo. 
 
“Dia 05/06/2011 a equipe do CEBI Bauru esteve reunida 
junto à Fraternidade Irmão Manolo, dando continuidade aos 
trabalhos já realizados em outros 2 encontros. Esta série de 
encontros visa apresentar um panorama geral sobre o livro da 
Bíblia, sua linha histórica, geográfica, personagens conheci-
dos, bem como apresentar o método de estudo bíblico do 
CEBI. 
Neste encontro, trabalhamos a organização dos livros na 
Bíblia e saboreamos diversos pequenos textos que nos auxili-
aram perceber qual era a realidade vivida pelo povo na Bíblia. 
Nossa proposta, agora, é realizar encontros mensais, a fim de 
olharmos mais de perto os vários livros da Bíblia. E o desafio 
é: encontrar as mulheres que aparecem, fazendo a história ao 
lado de Maria que, com seu sim, mudou toda a história da 
humanidade!” 
ia da humanidade!” 
 
Luciana, Equipe CEBI 

CLM Manolo em contato com a Bíblia através do CEBI  

Embarco quarta-feira (29/6) para Madrid. Como sabem, juntamente com a Thaíssa, a Fernan-
da e a Irª. Denise, peregrinaremos aos nossos lugares fundacionais. Não só nós, mas todos da 
família marianista do Brasil, de um modo ou de outro estará conosco em nossas lembranças, 
em nossas partilhas e sobretudo em nossas orações. Encomendo a cada um suas orações para 
esta peregrinação possa ser um marco, não só em nossas vidas, mas também de toda a Família 
Marianista do Brasil. 
 

Antes de viajar, fizemos quase que o impossível para, pelo menos, deixar no ar o novo site Marianistas Brasil. 
Ele já está disponível no endereço: www.marianistasbrasil.org . Podem entrar e visitar. Um pena que não con-
seguimos recheá-lo antes da viagem. Mas, com certeza poderá ser um ponto de encontro familiar, com temas 
de formação, espiritualidade, artigos, fotos, vídeos e notícias de nossa família brasileira. O cadastro News-
letter na parte inferior direita do site já está funcionando. Cadastrem o e-mail de vocês nesta área, para 
receberem as atualizações automaticamente. 
 
Além disso, criamos um blog-diário onde compartilharemos, quando seja possível, as nossas experiências e 
encontros. O endereço do blog é: http://fortesejmj11.blogspot.com/. Entrem, visitem. É uma ferramenta 
que pode ser dinâmica. Cada um que entrar pode escrever comentários, curtir nas redes sociais e seguir re-
cebendo, no e-mail, as últimas atualizações.  
No nosso site há um link para o blog.  
Acessem! 
Bom, então, são duas ferramentas que temos: 
 www.marianistasbrasil.org 
http://fortesejmj11.blogspot.com/ 
Um grande abraço a todos, e até a volta! 
Victor Augusto Ferreira de Aguiar, sm 
 

 Queridos Irmãos da Família Marianista. 


