
Festa Da Anunciação — Festa Da Família Marianista 

Acredito que tudo é “providência” 
de nosso bondoso Deus. Sendo 
assim, Ele “providenciou” que o 
Conselho de Família Mundial ti-
vesse a feliz idéia de unir essas 
festas, proporcionando a toda 
Família Marianista, momentos de 
oração, de encontro, de contem-
plação, de alegria e de celebra-
ção, com cantos, danças, símbolos, 
gestos e demonstrações de amor 
e apreço. 
Aqui em Bauru, nos reunimos com 
amigos da FM e dedicamos algu-
mas horas para rezar e contem-
plar. Na Casinha Chaminade, 
montamos a “sala de estar” de 
(com) Maria.  Como acolhida, 
dançamos a música da Anuncia-

ção, com passos e gestos de dança 
circular. Depois, ouvimos o texto da 
anunciação e fomos enfeitando a 
“sala de estar” com o que ressoava 
em nosso coração. Cantamos várias 
vezes: Na casa de Nazaré, um sim 
ecoou sereno, na casa e Nazaré, 
Deus mesmo se fez pequeno. Como 
se estivéssemos colocando quadros 
nas paredes da casa, fomos pen-
durando o que não falta na casa 
de Maria e que não pode faltar 
na Família Marianista. As paredes 
ficaram repletas de expressões 
como acolhida, confiança, entrega, 
alegria, simplicidade, humildade, 
presença, silêncio, partilha, oração, 
amizade, bom humor...  

Foi abrir a janela e deixar a luz do 
céu entrar: “O luz do Senhor, que 

vem sobre a terra, inunda meu 

ser, permanece em nós.” Fortaleci-
dos com nossa oração, novamente 
formamos uma roda e dançamos 
com muita alegria. 
 
 Malu, Animação Nacional 
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Consagração à Maria CLM 

Irmão Manolo - Bauru  

Novos Integrantes da CLM Manolo, que 
depois de 1 ano de participação e 
preparação, fizeram pela primeira vez 
a consagração à Maria. 

Wando, Silmara, Vânia e Cefe 

Nossas pequenas integrantes,  também quise-
ram fazer simbolicamente a consagraram à 
Maria. 

Chiara ( filhas do Wando e da Silmara ) e 
Luisa (filha da Inês e do Osni) 

Gostaria de dar Graças a Deus pelo seu infi-
nito amor, manifestado no gesto delicado de 
nos inserir na FM, amando-me independente-
mente de meus vícios e limitações, um 
amor gratuito que tem o único desejo de nos 
possibilitar viver a vida e a fé em plenitude, 
abrindo-nos para ir ao encontro do próxi-
mo a exemplo de Maria, com humildade, sin-
ceridade e verdade. 

Obrigado por tudo. Que o Pai, o Filho e o 
Espírito Santo sejam sempre glorificados pela 
Imaculada Virgem Maria. (Wando) 

Dou graças a Deus, Jesus 
e Maria que nos amaram 
primeiro. (Silvana) 

Quero, através da minha aliança com 
Maria, seguir seus ensinamentos e 
doar minha vida e meus dons, a servi-
ço daqueles que deles precisarem. 

Peço a Maria que nossa família per-
maneça sempre unida, "sendo um só 
coração, uma só alma".  (Verinha) 

Maria, estou aqui por 
tua Graça. 

Aumentaste em mim a 
Fé que me impulsiona 
a viver com o outro 
em Espírito de Famí-
lia. (Marcia Alquati) 

Que, como Maria, 
eu tenha suas atitu-
des e possa dar 
Jesus ao mundo. 
(Cefe) 

Agradeço a acolhida de todos neste ano que passamos mais próximos, 
em que podemos sentir a presença de Maria nos guiando para Jesus. 

Desejo a todos que as ações do nosso cotidiano sempre se transformem 
em oração. É o que tenho buscado: ficar todo o tempo em oração. Peço 
a Maria muita luz pra guiar meu caminho na realização da minha missão 
e a todos vocês. Caros irmãos, por favor, me ajudem a permanecer nele.  

Muito obrigada por tudo, serei imensamente grata para sempre. 

Beijos no coração de todos. (Vânia Moreto) 

Meu / Nosso Magnificat 
Renovo a minha Aliança 
com Maria (Domingos 

Consagração e Renovação 
 

Como ressonância da Festa de Família, 
renovamos  nossa Consagração à Maria. 

Maria, ajude-nos a fazer de nossa comunida-
de, um lugar de acolhida, partilha e amor. 

Que a serenidade da Casa de Nazaré, esteja 
presente em cada um de nós. 

Beijos 

Malu 
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Deixo aqui, uma mensagem, para que possamos 
refletir o fiat de Maria: o seu SIM:   

Fiat Voluntas Tua.  

Sim! “Faça-se em mim a tua vontade”. 

 

Eis a resposta daquela simples menina-mulher da 
pobre cidade de Nazaré, quando foi "eleita" por 
Deus, para ser portadora do Mensageiro da PAZ. 

Com um simples SIM, abriu a porta para o cami-
nho da Salvação, tornando-se mediadora entre 
seu povo e Deus. 

Quando diz: "faça-se em mim sua vontade", se 
abandona sem reservas em Deus, pois já sonhava 
os sonhos d’Ele, se tornando obediente e fiel. E, 
somente aquele que vive nessa sintonia com Deus 
pode dizer tais palavras com total convicção. 

Peçamos a Maria a graça de sermos obedientes 
às palavras do Senhor e, assim, da mesma forma 
que ela, possamos responder aos apelos de Deus 
para o mundo de hoje e, com o nosso SIM sem 
reservas e com prontidão, possamos ser realmen-
te “mãos visíveis” de Nossa Senhora. 

 

Abraços fraternos a todos. 

A Cristo por Maria. 

 

Gustavo Pollon Sá Freire (Comunidade Marianista 
de Marília) 

  

No dia 25 de maio, a comunidade Marianista 
de Marília realizou na capela da residência 
Bto. Guilherme J. Chaminade, a festa 
“patronal” de nossa família: a Anunciação de 
Maria e a Encarnação do Verbo. 

Começamos a comemoração com a celebra-
ção Eucarística, presidida pelo nosso querido 
Padre Paco, o qual nos dirigiu sábias pala-
vras a respeito dessa grande ocasião do SIM 
de Maria, ressaltando as palavras do Santo 
Padre: “Maria em seu cântico, não disse que 
está contente, porque Deus viu sua virginda-
de, sua bondade e sua doçura, mas sim, por-
que o Senhor olhou a HUMILDADE de sua ser-
va, sua pequenez”. (Papa Francisco, março 
2014). 

Logo em seguida, comemoramos e 
“bebemoramos” em clima de fraternidade, 
para encerrar essa data tão importante den-
tro de nossa Espiritualidade Mariana que foi 
comemorada por todos com muita fé e devo-
ção. 

Festa “Patronal de Nossa Família: Anunciação de Maria e a 

Encarnação do Verbo 

Marília 



No dia 25 de março de 2014, foi celebrada 
com muita alegria, a festa da Anunciação de 
Nosso Senhor Jesus Cristo, dia em que o evan-
gelho ( Lc 1, 26-38) faz refletir sobre o sim de 
Maria; da mesma forma, celebrou-se em Famí-
lia o dia de Orações pela Família Marianista. 
Reunidos no Centro Marianista Caná para a 
Santa Missa, presidida pelo Padre Alexandre, 
participaram integrantes das CLMs de Campi-
nas e as irmãs marinistas (FMI). 
Momentos de reflexão e partilha revelaram 
para os presentes que o “Verbo se fez carne 
e habitou entre nós e nós vimos a sua glória”  
e a caminhada da Família Marianista no  pro-

jeto de Deus, seus desejos, anseios e metas, vi-
venciando juntos o mesmo carisma. Como gesto 
concreto, cada rama irá rezar para outra rama, 
durante um mês, para crescimento e perseveran-
ça, e que esse gesto possa despertar mais voca-
ções marianistas; a CLM Vigor fará suas orações 
para a rama AM (Aliança Marial), a CLM Alian-
ça para a FMI (Filhas de Maria Imaculada) e as 
irmãs, pelas CLMs e SM (Sociedade de Maria).  
 
 (Mario Leão CLM Vigor-Campinas). 
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