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O IRMÃO PROVÍNCIAL ESCREVE …

1 de Agosto e 2013 

Querido irmãos e amigos, 

Nos meses passados eu tive a oportunidade de 

estudar os direitos da criança em detalhes e 

participei dum workshop com os líderes das 

escolas também a cerca dos direitos da criança. 

Os participantes fizeram sessões sobre este 

tema com os professores em suas escolas. Eu 

acredito isto ser imperativo para nós. Nós 

precisamos refletir mais profundamente sobre  

os direitos de todas as pessoas com quem 

trabalhamos. Muitas dessas pessoas são pobres 

e normalmente os pobres nunca têm voz. Nós 

temos que tornar-nos as suas vozes. 

Uma compreensão dos princípios do 

Ensinamento Social da Igreja Católica (ESC) são 

uma grande ajuda para nós. Quais são estes 

ensinamentos?  

1. A dignidade da pessoa humana. 

2. O bem comum 

3. A solidariedade 

4. A subsidiariedade 

5. Opção pelos pobres 

A dignidade da pessoa humana: 

O ser humano é feito à imagem e semelhança 

de Deus. Isto implica ter uma liberdade 

fundamental e dignidade que são os direitos 

básicos da pessoa. Reconhecendo esta imagem 

nos nossos vizinhos, a ESC rejeita todo sistema 

que reduz as pessoas a unidades económicas 

ou dependência passiva como poe exemplo 

explica João XXIII no Pacem in Terris (1963) e 

João Paulo no Laborem Exercens (1981). No 

último texto, João Paulo enfatizou que o 

trabalho aumenta a dignidade de pessoa 

humana. O trabalho tem prioridade sobre o 

capital, e os trabalhos e trabalhadores 

(incluindo mulheres), tem direitos.  

O bem comum 

As pessoas existem 

como parte da 

sociedade. Todo 

individuo tem a 

responsabilidade de 

partilhar e promover 

o bem comum da comunidade e o direito de 

beneficiar deste bem estar. As autoridades 

públicas existem para promover o bem comum 

e fazer com que nenhuma população fique de 

fora. Em Sollicitudo Rei Socialis (1987), João 

Paulo II aponta a necessidade da conversão a 

partir das estruturas de pecado em direcção a 

solidariedade e a importância da opção pelos 

pobres. 

A solidariedade 

Como membros de uma família humana, temos 

a obrigação de promover os direitos e 

desenvolvimento das pessoas nas comunidades 

e nações. Todos somos responsáveis para 

todos; e em particular os ricos têm grande 

responsabilidade para com os pobres. Os 

cristãos devem esforçar-se para a justiça 

internacional. Cf. Paul VI Populorum Progressio 

(1967).  
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A Subsidiariedade  

Todo poder e tomada de decisão na sociedade 

devem ser ao níveis compatíveis com o bem 

comum. Subsidiariedade significa que o poder 

deve começar de baixo para cima, mas também 

pode significar apropriar-se do poder a partir 

de cima. O balanço entre a subsidiariedade 

vertical e a solidariedade horizontal são 

vencidas por referência para o bem comum. No 

Quadragesimo Anno (1931), Pius XI criticou os 

abusos do capitalismo e comunismo e enfatizou 

a unidade entre o trabalho e o dinheiro. 

Opção pelos pobres 

Ista 

chamada 

tem sida 

tomada 

com nova 

urgência e 

como 

consequê

ncias da acção pastoral. Fidelidade a Cristo 

significa ver Ele acima de todas as faces dos que 

sofrem e dos magoados. Cf. John Paul II no 

Sollicitudo Rei Socialis (1987) e Centesimus 

Annus(1991). A segunda encíclica contém uma 

análise dos principais acontecimentos do século 

passado, sempre afirmando a dignidade 

humana, os direitos humanos, a justiça ea paz. 

A queda do marxismo não significa uma vitória 

para o capitalismo. 

Por que colocar a ênfase na ESC? 

Temos que aplicar estes princípios na nossa 

organização das escolas e comunidades. 

Por sermos pessoas intelectuais não podemos 

tirar vantagem sobre as pessoas que trabalham 

connosco. 

Devemos ser visto como simples e pobre e não 

como pessoas ricas na comunidade escolar. 

Temos que ser justos com os salários. 

Devemos cuidar dos fracos e dos menos 

afortunados. 

As minhas experiências em torno 

da Província? 

Em muitas lugares, o que me surpreendeu é a 

pobreza das pessoas que vivem à volta das nos 

escolas e comunidades Eu me pergunto o que 

afeta o nosso estilo de vida em relação aquelas 

pessoas. Como é que elas olham para nós?. 

Somos vistos como latifundiários? Não digo que 

estamos vivendo no luxo, mas estamos muito 

melhores que as pessoas que nos rodeiam. 

 Eu perguntei algumas comunidades o salário 

que pagamos aos funcionários das nossas 

comunidades. Algumas delas pagam bem, mas 

outras não pagam bem, e isto não é justo. 

Temos que fazer com que os nossos 

funcionários tenham um salario aceitável ao 

custo de vida. A igreja também tem muitas 

coisas a dizer sobre a justiça no salário dos 

nossos trabalhadores. Nas nossas comunidades 

temos refrigerantes, 

vinho e cerveja e todos 

os bens e depois 

dissemos que não temos 

dinheiro suficiente para 

os nossos funcionários. 

Para ajudar seus 

reflexos sobre estas questões, aqui estão alguns 

textos da escritura: Romanos 4:4, Tiago 5:4, 

Levítico 19:13, Jeremias 22:13; Malaquias 3:5, 1 

Timóteo 5:18, Lucas 10:7, Colossenses 4:1, 

Lucas 3:14, Mateus 20:1 e 15, Mateus 10:10 e 

Gênesis 30:20-34. 

Irmãos, por favor, refletir sobre essas questões. 

Vamos nos tornar "especialistas em direitos das 

crianças e de todas as pessoas". Faça 

Champagnat orgulhoso de nosso amor pelos 

pobres.  

  

Solidariedade em ação - 
Maristes Bleues em Aleppo, Síria 
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Rio de Janeiro: Sexta-feira 19 de julho  

Saudações do Rio de Janeiro onde acontece o encontro 

internacional da juventude Marista, que conta com a 

participação de 4 membros da Província da África Austral, 

entre eles: Ir. Leonard Brito (zimbabuiano), Lalitha Mtetwa 

(zimbabuiana), Sílvio Albino Agostinho André (angolano) e Ir. 

José Ebo João Francisco - Richa (angolano). O encontro vai de 17à 22, e antecede a Jornada mundial da 

juventude que vai de 23 à 28 de Julho.  

Este é um acontecimento histórico na congregação Marista, que está reunida no Colégio São José de 

Tijuca no Rio de Janeiro, com a participação de 300 membros entre Irmãos, alunos maristas, leigos 

maristas e voluntários, provenientes de 40 países e 25 províncias Marista do mundo. Esta é uma 

experiência de partilha e crescimento na internacionalidade marista, fazendo assim acontecer o sonho 

de Champagnat. 

O encontro tem como lema: "Change - faça a diferença" e o motto: " Ide e fazei discípulos em toda 

terra" -Mat.28,19. 

Fazem-se presente neste encontro os conselheiros gerais Irs. Ernesto Sanchez( o Ir. que fez a abertura 

na ausência do Ir. Emilio Turu, que só juntou-se no dia seguinte por motivo de cancelamento de vôo), 

Antonio Ramalho, Mike De Waas, e John Klein. Estão presentes também o superior provincial da 

província anfitriã, Vice provincial da província de Porto Alegre e outros conselheiros províncias das 

província do Brasil e não só.  

 Como a expressão do discípulo: "Como é bom mestre estarmos aqui", também ressoa as mesmas 

palavras nos lábios de todos os jovens maristas do mundo inteiro, e não há coisa mais bonita do que 

encontrarmo-nos como irmãos e partilharmos o mesmo ideal de Sõa Marcelino Champagnat. 

Que o mundo inteiro Marista siga esta grande alegria com orações, e que Jesus, Maria e Champagnat 

abençoem-nos todos. 

  

ENCONTRO INTERNACIONAL dos JOVENS MARISTAS 
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VISITA AO DISTRITO DA MELANÉSIA 

Como preparação para a conferência geral, os provinciais e superiores de distritos foram convidados a 

visitar uma província diferente ou distrito. Felizmente eu fui convidado a visitar o distrito da melanésia. 

Depois das dificuldades na obtenção do visto, eu parti no dia 24 de Junho do corrente ano numa longa 

viagem que durou 24 horas de voo, sem contar as horas no aeroporto. Quando entrei no voo , no porto 

de Moresby, Papua Nova Guinea com uma população de 6,3 milhões de habitantes, a viagem foi longa 

e parecia que pisei no inverno de 30 graus. Papua Nova Guinea é uma área do mundo que foi muito mal 

afetada pela Segunda Guerra Mundial e se pode ver os monumentos desses factos. 

Demorei um dia para pagar o jacto e fui para a ilha de Bougainvillia 

com uma população de 230000 de habitantes onde há uma 

comunidade marista responsável de uma escola em Mabiri. Daí 

começamos a caminhar para a ilha de Buca. De repente apareceu um 

Land cruiser que deu-nos boleia. O motorista era um antigo aluno 

marista. Daí apanhamos um Ferry boat para atravessar uma canal um 

canal que está entre Buca e Bougainvillia, em 5 minutos de depois 

pegamos outro Land Cruiser para Mabiri. Isto fez-me lembrar 

os meus dias no south Nyanza. 

O que me encantou todo o tempo foi a vegetação Um paraíso 

amoroso de plantas e mutos pomares! A plant lover’s 

paradise! A great area is still natural forests. I became excited 

at the number of wild orchids growing in the trees. No one else 

seemed too excited by the sights so I kept my thrills of sight to 

myself. 

Depois de 3 horas de viagem chegamos a comunidade. O ir mão Ken o superior do distrito e eu fomos 

bem recebidos pelos membros da 

comunidade. Quando chegou a 

hora do jantar, sentamos ao redor 

da mesa e durante a refeição 

conversamos muito até quase a 

hora de ir a cama. Os irmãos têm 

um espirito pronto de 

hospitalidade 

No dia seguinte mostraram-me a 

escola, conversei com os 

estudantes e participei da missa. 

A escola tem 3 níveis e a 

arquitetura da mesma é muito 

interessante: As construções 

típicas desta área são feitas de 

peças compridas de madeira e 

isto faz com que a casa se 

mantenha arejada. Depois 

partimos para Awara 
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 Depois regressamos para o porto Moresby para 

descansar e depois para Madang. Madang está ao 

longo da costa norte da Papua Nova Guinea. Lá os 

irmãos dão aulas na universidade da Palavra Divina. 

Mostraram-me o porto da cidade com a sua história 

especial. O Japoneses invadiram e capturaram 

Madang e não encontraram resistência durante a 

Segunda Guerra Mundial em 1942. Em Setembro de 

1943, as forças Australianas fizeram uma forte campanha para recuperar o Finisterra Range e Madang. 

A cidade foi capturada em Abril no dia 24 de 1944. Durante a ocupação a cidade foi virtualmente 

destruída e tinha que ser reconstruida mais tarde. 

 Visitei o postulantado de Honiara com uma população de 560.000 

habitantes. Visitei também a costa de Visale e fiquei surpreendido com a 

maravilha desta ilha. Também fiquei impressionado com o trabalho dos 

irmãos e o estilo de vida simples que vivem. No meu regresso para o porto 

Moresby tive problema do visto. Há muita coisa que podia contar que 

podia fazer a carta longa. 

 Agradeço o irmão Ken 

e os irmãos do distrito 

da Melanésia pela sua 

hospitalidade e as boas 

vindas nas suas comunidades. Senti-me realmente 

em casa. Especial agradecimento aos irmãos do 

distrito do porto Horesby pela sua ajuda, 

hospitalidade durante a minha visita. Parabéns aos 

irmãos no seu espirito marista e o maravilhoso 

trabalho feito por eles no distrito. A vida marista 

naquela parte do mundo está viva. 

 

  

 A Conferência Geral no mes de Setembro. 

 O nosso irmão falecido KIZITO BUTE 

 Parentes de nossos irmãos e os enlutados:  
Ir Peter Justen; Ir Victor Chomba, Ir Auxensio Dixon, e Ir 
Patrick Bwalya. 

 Nossos Irmãos que trabalham em áreas violentas: por 
exemplo por exemplo Síria, RD Congo, África Central 

 Nossa doentes e idosos (Irmãos, família ou amigos). 
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AMOR AO TRABALHO 

Love of work, a legacy of simplicity. Brothers 

Boston on the left and Misheck on your right 

with hoes in their hands. Just in front of them 

the sweet-potatoes - the work of their hands. 

Early this morning, they were asked to dig out 

all of them and replace the tilled piece of land 

with maize shortly before they complete their 

novitiate.  

No one can question that our novices come 

from the areas where subsistence farming has a 

central place. Ever since they have been here, 

they have demonstrated that they come from 

farming homes. If there is a legacy we shall 

remember them by at the novitiate, the top 

most will be the work of their hands in the 

garden. Bravo brothers for reminding us that 

our apostolate ought to be more than being 

teachers and catechists.  

St. Marcellin concurs with you when he wrote, 

“If it were only a question of teaching children 

secular subjects, the Brothers would not be 

necessary; if our only aim were to give religious 

instruction, we could confine ourselves to being 

simply catechists. But we aim at something 

better; we want to give them a Christian spirit 

and Christian attitudes and to form them to 

religious habits and the virtues possessed by a 

good Christian and good citizen. If we are to do 

these things, we must be teachers; we must live 

in the midst of the children; and we must have 

them with us over a long period.”  

With the qualifications we may have in the 

future, love of manual work may sound 

degrading to our noble profession as teachers. 

Yes, as consecrated men we need to be 

counter-current, just like our Founder who 

never saw work as a degradation of his clerical 

state but was competent in a number of trades 

(Simeon Banda, fms, Matola, Mozambique) 

Celebrando o Dia Mundial dos 

Refugiados 

The picture shows a group of novices with 

Auxiliary Bishop John Charles at Amparo parish 

on the occasion of World Refugee Day (20 

June). “We felt united as one family with our 

brothers and sisters who are refugees in 

Mozambique. We praised the Lord in diverse 

languages.” 

13 Aug 1987 Baptista Fernando Mulila 

14 Aug 1981 David Kachoka 

20 Aug 1983  Patrick Banda 

21 Aug 1975 Tomás Sawayenga 

23 Aug 1968 John Katumbi 

24 Aug 1947 Joe Walton 

25 Aug 1945 Luis Sobrado 

27 Aug 1976 Joseph Nsambo 

29 Aug 1964 Raphael Mariso 
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Uma vista do OCEANO PACÍFICO – 

um extrato do Boletim do Distrito da Melanésia  

 

Intervista com o membro da Comissão - BR NORBERT MWILA  

1. Tell us about yourself. Where do you come from? What is your work? 

I am Bro. Norbert Mwila, from the Province of Southern Africa, Zambian in origin, but now working in 

Mozambique which is a part of our Marist Province of Southern Africa. My current ministry is formation 

at the level of Novitiate. 

2. What does it mean for you to be a brother today? 

It is to live fully and vibrantly the call to Marist life as originally intended by our 

founder, St. Marcellin, within the reality of our times. We face tough challenges in 

facing a more rapidly changing world in an age of high levels of technology. How 

do we understand and live out our Marist spiritually now in a meaningful way? 

3. Is the animation of the animation of vocations initial formation an important 

mission for the Institute? How should we go about doing it, in your opinion? 

Judging from what I see in terms of initiatives that are taken and are still being explored, the Institute 

sends out a clear signal that animation of vocation and initial formation occupy a special place of 

Comissão Internacional Marista para IRMÃOS HOJE 
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concern as vital and a particular priority. Unless the Marist way of life is passed on to the current and 

up-coming generations, it risks diminishment. 

It’s a basic and primary responsibility of every brother to play a key role in encouraging and giving a 

supportive role to those considering Marist life either as brothers or as lay persons. The latter have a 

different way of living out the Marist spirituality and call in our present day. 

4. Almost 200 years from the foundation of the Institute, what are the challenges for the brothers, 

today?  

St. Marcellin’s deep sentiment is still strongly felt right through to the 21st century. “We need 

brothers.” And even much more when the nurturing of faith and developing it in the lives of the young 

people is so critical.  

An added element of widening our understanding Marist spirituality is to equally support the section of 

the lay Marist vocation among people who feel similarly attracted to our way of life but not being 

brothers. 

One can be a Marist without being a brother in the sense of a call. While promoting brotherhood life 

style we equally encourage the Marist laity as another form of a call. 

5. Are the challenges taken on by Marcellin still relevant? 

They are, and this is realized in Marcellin’s thinking: “All the dioceses fall 

under our plan.” It is a special special understanding that embraces a call to 

be brothers for the Institute and not only one’s particular geographical 

area. Our Founder had a much wider and global view. 

5. What particular experiences of the brothers of your region could be an 

example for the Institute? 

That the young people and the underprivileged have a special place of 

consideration in our ministry. Schools, learning institutions and parishes 

make up basic places to meet up with young people. Additionally, moments of sharing and celebrating 

together special events like retreats, seminars and feasts like Champagnat Day are regarded as 

moments to share our lives together as Marists.  

  NÃO PRECISA ORAR ANTES DE COMER !!

Joãozinho e sua família estavam tendo o jantar de domingo na casa 
de sua avó. Todos estavam sentados à volta da mesa, a comida 
estava sendo servida. 

Quando Joãozinho recebeu o seu prato, ele começou a comer 
imediatamente. 

'Johnny! Por favor, aguarde até que dizemos a nossa oração. ", disse 
sua mãe. 

'Eu não preciso ", respondeu o menino. 

"É claro que você precisa fazer para orar." sua mãe insistiu. "Nós sempre dizemos uma oração antes de 
comer em nossa casa." 

"Essa é a nossa casa." Johnny explicou. "Mas esta é a casa da avó e ela sabe cozinhar!!' 



 

9 

 

 LEMBRANDO O ANIVERSÁRIO DE NELSON MANDELA – 95 anos! 

St Henry’s Marist College, Durban 

 

SPECIAL PATRONS OF THE BROTHERHOOD 

ST. FRANCIS OF ASSISI 

1182-1226 (Feast: October 4). Francis was the son of a wealthy cloth 

merchant. He was gallant and chivalrous throughout his life, but he 

regretted his misspent youth and experienced a deep conversion after 

a long illness as a prisoner-of-war. Francis began living simply and 

caring for the sick, especially lepers. Many of his early companions 

joined him in a life of penance and service. In 1209 his community was 

approved as the “Friars Minor.” Although he was never ordained, it 

was the long-standing custom in the Middle Ages that a brother-

superior of a religious community could read the Gospel, preach, and 

wear a deacon’s dalmatic while assisting at the sacred liturgy. 

  

Ligando as mãos e lembrando o ícone nacional - 18 de julho de 2013 
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SOMETHING TO THINK ABOUT 

The Miserly Beggar 

The king was to pass by a beggar's hut and the man was beside himself with excitement, not because he 

was about to see the king but because the king was known to part with expensive jewels and huge 

sums of money when moved by compassion. 

He saw the king's chariot just as a kindly man was filling his begging bowl 

with uncooked rice. Pushing the man aside, he ran into the street, shouting 

praises of the king and the royal family. 

The chariot stopped and the king beckoned to the beggar. 

"Who are you?" he asked. 

"One of the most unfortunate of your subjects," said the beggar. "Poverty 

sits on my doorstep and follows me about like a dog. I haven't eaten since yesterday afternoon!" 

"Have you nothing for your king except a tale of woe?" said the ruler, putting out his hand. "Give me 

something." 

The beggar, astonished, carefully picked 

up 5 grains of rice from his bowl and laid 

them on the king's outstretched palm. 

The king drove away. The beggar's 

disappointment was great. He raved and 

ranted and cursed the king again and 

again for his miserliness. Finally, his 

anger spent, he went on his rounds. 

When he returned home in the evening 

he found a bag of rice on the floor. 

"Some generous soul has been here," he 

thought and took out a handful of rice 

from the bag. To his astonishment there 

was a small piece of gold in it. He 

realised then that the bag had been sent 

by the king. He emptied the rice on the 

floor, feeling sure there would be more 

gold pieces in it, and he was right. He 

found 5, one for each grain of rice he 

had given the king. 

"It is not the king who has been miserly," 

thought the man, sadly. "If I had been 

generous and given him the whole bowl 

of rice, I would have been a rich man 

today." 
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 ADEUS - Irmão Luis García Sobrado  

Luis trabalhou no Zimbábue e Zâmbia por mais de vinte anos antes de se tornar 

o primeiro Reitor do MIC em Nairobi. Depois de sete anos neste post, ele foi 

eleito como Conselheiro Geral no Capítulo de 1993. Durante este prazo, ele se 

tornou um membro da Província recém-fundada da África do Sul (1999). De 

2001 a 2009, foi Vigário Geral ao Ir. Seán Sammon. Sua apostolado missionário 

continuou depois, quando foi nomeado como superior da seção Ásia da missão 

ad gentes. Seu mandato lá agora terminou, e ele pediu para voltar na província 

de Compostela. Depois de um período sabático, é provável que ele oferecer-se 

para mais três anos de trabalho na Ásia. OBRIGADO LUIS para o seu tempo de 

serviço na nossa província, no MIC, e ao Instituto maior. Que o Senhor abençoe 

você e seu futuro ministério. 

 

 

 
  

Irmãos Maristas vivendo em grande perigo ... neste Ano da Fé 

Leia tudo no site http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2892  

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=2892
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JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE (JMJ) – Delegação de Ndalatando  

Irmão Euclides Nangolo foi convidado para ser um dos líderes da delegação de jovens da diocese para 

Rio de Janeiro. Na semana anterior à JMJ em si, o grupo passou um tempo sendo hospedados em 

famílias e participando de uma série de atividades em preparação para o evento. 

Carta do Ir. Euclides Nangolo 21 de julho 

Na foto está em primeiro lugar a Via Sacra e na 

segunda foto a familia que me acolheu, posso 

dizer que estamos no melhor lugar do Brasil, 

pois é aqui, no Guará, onde nasceu o primeiro 

santo brasileiro, Frei Gauvão! No nosso menu 

de actividades, temos muita reza e também 

visita as pessoas da região. No dia 22 iremos ao 

Rio de Janeiro onde estaremos com os Jovens 

de todo mundo, junto do Papa.  

(Euclides Nangolo fms) 

A familia que me acolhe é muito boa e muito 

religiosa, sai de uma comunidade e me 

encontro noutra comunidade, estou bem.  

Do resto são constrangimento de peregrino, 

planificamos de uma maneira e as coisas no 

local parecessem ser de outra, por isso é 

necessário muita atenção e capacidade de 

mudança. (Euclides Nangolo) 

 

 

 

Irmão José Quintas (AN), Peter Zulu (ZA), Ignatius Matemba (MA) e Mark 
Chikandwe (MA) – Segundo profissão dos votos – Lilongwe 28 de Julho de 2013 


