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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de Junho de 2014 

Queridos Irmãos e Amigos, 

Quando tiverem em mão este boletim, estarei 

na França. Desde 19 de Maio, fui em 

peregrinação, com os Irmãos Jude Pieterse e 

Tomás Sawayenga, em primeiro lugar á Roma, e 

agora em L' Hermitage. Juntamente com um 

número de leigos das nossas escolas na África 

do Sul, temos vindo a respirar o espírito de São 

Marcelino, o seu carisma, que é tão especial 

para nós como maristas. Estou muito feliz por 

estar aqui agora enquanto me preparo para a 

festa do nosso fundador e de uma maneira 

especial - antes de celebrar 125 anos de 

presença marista em Joanesburgo. 

O 6 de Junho, festa de São Marcelino, é uma 

ocasião em que podemos fazer um balanço da 

nossa vida Marista e examinar se temos sido 

fiéis ao sonho de Marcelino. Não há nenhuma 

necessidade de escrever algo novo sobre o 

tema, pois temos muitos documentos bonitos 

que mostram-nos e encorajam-nos a trilhar o 

caminho seguindo o sonho de Marcelino. O 

Papa Francisco também diz algumas coisas 

importantes que também podem apoiar-nos 

em viver o sonho de São Marcelino. 

Por isso, limitar-me-ei a partilhar convosco 

alguns extractos da "A Alegria do Evangelho" 

(Papa Francisco, Novembro de 2013), dos "Nos 

passos de Marcelino Champagnat "; e das 

nossas "Constituições". Antes do dia de 

Marcelino Champagnat, procure algum tempo 

para ler essas passagens, reflicta e partilhe o 

fruto da leitura e reflexão em comunidade. Esse 

processo vai nos ajudar a discernir se estamos 

em sintonia com o sonho de Champagnat. 

 

 

  

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net  
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A mãe de Gabriel Rivat apresenta seu filho (12 anos de idade) 

ao Padre Champagnat. Ele viria a se tornar o Irmão François. 

Espero que ao ler todos estes artigos 

tenhas percebido a importância de 

ensinar aos alunos sobre a nossa 

preocupação de eles terem mais 

conhecimento sobre a sua fé. 

Precisamos examinar os nossos 

programas de educação religiosa 

para ter certeza se estão de acordo 

com o sonho de São Marcelino.  

Desejo a todos boas festas de São 

Marcelino.  

                               

 

mailto:provsec@globemw.net
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DISCÍPULOS DE MARCELINO CHAMPAGNAT 

1. Marcelino Champagnat é a fonte e a raiz que 

dão vida à Educação Marista. Os tempos e as 

circunstâncias mudam, mas a sua visão e a sua 

dinâmica espiritual vivem nos nossos corações. 

Deus o escolheu para levar a esperança e a 

mensagem de amor de Jesus para as crianças e os 

jovens da França do seu tempo. É também Deus 

quem nos inspira a fazer o mesmo, onde vivemos 

hoje. 

9. Em fins de outubro de 1816, Marcelino 

Champagnat foi chamado à cabeceira do jovem 

Jean Baptiste Montagne, que, na idade de 17 

anos, morria sem jamais ter ouvido falar de Deus. 

Nos olhos daquele rapaz, vislumbrou o clamor de 

milhares de crianças e jovens que, como ele, eram 

vítimas de trágica miséria humana e espiritual. 

Esse acontecimento moveu-o à ação. 

10. No dia 2 de janeiro de 1817, Marcelino 

Champagnat reuniu seus dois primeiros 

discípulos. Logo, outros se uniram ao grupo. La 

Valla tornou-se, assim, o berço dos Irmãos 

Maristas. Uma maravilhosa aventura espiritual e 

educacional se iniciava na pobreza humana e na 

confiança em Deus e em Maria. 

26. Nutria-os com espiritualidade apostólica 

baseada na experiência da Presença de um Deus 

amoroso e fiel, em uma vida comprometida, 

tendo Maria como Modelo e Mãe, e em um 

espírito fraterno vivido em comunidade. Iniciou 

os seus Irmãos no amor de Jesus manifestado no 

Presépio, na Cruz e no Altar, não apenas como 

elementos para a contemplação pessoal, mas 

para lembrar-lhes que estavam chamados a 

expressar o mesmo sentimento nas suas vidas. O 

seu amor pelos pobres é modelo para aqueles 

que se dizem “Maristas”. 

Somos Semeadores da Boa Nova 

69. Para Marcelino Champagnat, o núcleo da 

Missão é “fazer Jesus Cristo conhecido e amado”. 

Ele considerava a educação como um meio para 

levar as crianças e os jovens à experiência de fé 

pessoal e de fazê-los “bons cristãos e virtuosos 

cidadãos” 

70. Nós, como seus discípulos, assumimos a 

mesma Missão, inicialmente ajudando as crianças 

e os jovens, sem nos importar com a fé que 

professam ou a etapa da sua busca espiritual, a 

tornarem-se pessoas integradas e de esperança, 

com profundo sentido de responsabilidade social 

para transformar o mundo ao seu redor. Ajudar a 

crescer em humanidade é parte integrante do 

processo de evangelização. Os Educadores 

Maristas, promovendo os valores evangélicos por 

meio das nossas iniciativas, participam da Missão 

de construir o Reino de Deus aqui e agora. 

Page 83: Em cada canto do mundo, existem 

milhares de crianças e de jovens cujas vidas estão 

sendo tocadas por nós. Como Educadores 

Maristas, experimentamos as alegrias e as 

dificuldades em trabalhar com eles. 

Reconhecemos o bem que podemos fazer. 

Acreditamos no seu futuro. 

 
  

Extratos de MISSÃO EDUCATIVA MARISTA: 

Um projeto para o nosso tempo 

O Berço do Instituto  (renovado 2013) 

LA VALLA  

Quinta-feira, 02 de janeiro de 1817 

Os dois primeiros Irmãos entram 

"no berço do Instituto":  

Jean-Marie Granjon (Ir Jean-Marie) 

e Jean-Baptiste Audras (Ir Louis), 

com idade 23 e 14 ½ respectivamente. 
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264. A primeira motivação para evangelizar é o 

amor que recebemos de Jesus, aquela 

experiência de sermos salvos por Ele que nos 

impele a amá-Lo cada vez mais. Com efeito, um 

amor que não sentisse a necessidade de falar da 

pessoa amada, de a apresentar, de a tornar 

conhecida, que amor seria? Se não sentimos o 

desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos 

de nos deter em oração para Lhe pedir que volte 

a cativar-nos. Precisamos de o implorar cada 

dia, pedir a sua graça para que abra o nosso 

coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e 

superficial.  

 Colocados diante d’Ele com o coração aberto, 

deixando que Ele nos olhe, reconhecemos 

aquele olhar de amor que descobriu Natanael 

no dia em que Jesus Se fez presente e lhe disse: 

«Eu vi-te, quando estavas debaixo da figueira!» 

(Jo 1, 48). Como é doce permanecer diante dum 

crucifixo ou de joelhos diante do Santíssimo 

Sacramento, e fazê-lo simplesmente para estar à 

frente dos seus olhos! 

Como nos faz bem deixar que Ele volte a tocar a 

nossa vida e nos envie para comunicar a sua 

vida nova! Sucede então que, em última análise, 

«o que nós vimos e ouvimos, isso anunciamos» 

(1 Jo 1, 3). A melhor motivação para se decidir a 

comunicar o Evangelho é contemplá-lo com 

amor, é deter-se nas suas páginas e lê-lo com o 

coração. Se o abordamos desta maneira, a sua 

beleza deslumbra-nos, volta a cativar-nos vezes 

sem conta. Por isso, é urgente recuperar um 

espírito contemplativo, que nos permita 

redescobrir, cada dia, que somos depositários 

dum bem que humaniza, que ajuda a levar uma 

vida nova. Não há nada de melhor para 

transmitir aos outros. 

 

01/06/1972  Lourenço Sapalo  

05/06/1976  Jacob Mutingwende  

09/06/1933  Fernand Dostie  

09/06/1975  Tarcisio Postingher  

09/06/1989 Steven Chinsolo  

(novice adm. 2013) 

11/06/1973  Stephen Phiri  

13/06/1964   

 

14/06/1958  Simeon Banda  

14/06/1990 Manuel Simão  

(novice adm. 2014) 

17/06/1984  Dominic Nyoni  

25/06/1983  Peter Zulu  

25/06/1984  Davy Mbasela  

26/06/1956  Pedrinho Tambosi  

27/06/1984  Carlos Catole  

30/06/1990 Celestino Ngonjo  

(novice adm. 2014) 

Um extrato do Evangelii Gaudium (A alegria do Evangelho) pelo Papa Francisco 
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Marcelino Champagnat, nosso modelo 

81. O Padre Champagnat encarna o zelo 

apostólico que sabe dar respostas adequadas a 

problemas concretos. 

Sente-se chamado a formar religiosos para a 
educação cristã dos pequenos camponeses, dos 
quais ninguém se ocupa. Para ele, a missão do 
Irmão consiste em ajudar as crianças e os 
jovens a se tornarem "bons cristãos e bons 
cidadãos”. Homem de fé, acredita primeiro na 

oração que torna dócil o coração dos alunos. O 
exemplo e a presença prolongada são 
elementos importantes da pedagogia Marista 
que ele assim resume: "Para educar bem as 
crianças é preciso demonstrar-lhes amor.” 

Irmãos Maristas, animados de igual zelo, 
continuamos o carisma do Fundador 
respondendo aos anseios e às necessidades dos 
jovens de hoje. 

 

 

Como discípulos de Marcelino Champagnat olhamos para 

o futuro com audácia e esperança … 

  Cremos na permanente atualidade do carisma de 

Marcelino Champagnat. 

 Cremos na nossa parceria na missão como 

Educadores Maristas. 

 Cremos na nossa vocação para o apostolado das 

crianças e jovens, com especial amor pelos pobres e 

excluídos. 

 Cremos na nossa Missão de orientar as crianças e os 

jovens nos valores humanos, na construção de um 

mundo melhor, e de fazer Jesus Cristo conhecido e 

amado. 

 Cremos que, como Maria fez com Jesus, para educar 

as crianças e os jovens é preciso, antes de tudo, amá-

los, e amá-los igualmente. 

 Cremos no valor da educação integral oferecida nas 

nossas instituições escolares. 

  Cremos no significado da nossa presença 

esperançosa e criativa entre as crianças e os jovens, especialmente os mais abandonados, em 

todas as nossas ações apostólicas. 

 

  

Um extrato de nossas CONSTITUIÇÕES ... 

Um extrato da MISSÃO EDUCATIVA MARISTA: (p. 83) 
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 Para o nosso Instituto, os IRMÃOZINHOS DE MARIA, inclusive leigos 

e todos os nossos associados.  

 Para paz no mundo, especialmente na SÍRIA, ÁFRICA CENTRAL, 

SUDÃO e NIGÉRIA.  

 • Para os nossos FALECIDOS e para os enlutados, por exemplo, Ir. 

Patrick Bushilya perdeu o pai durante o mes de maio..  

 • Para AQUELES QUE NOS PEDIRAM para oração: por exemplo,Ir.  

Peter Zulu (MIC primeiro ano) cujo pai està hospitalizado na Zâmbia. 
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 SER COMO CRIANCINHAS …… 

Durante a sua recente visita à nossa Comunidade em Uitenhage, o Irmão Joseph, nosso 

Provincial convidou o meu Irmão Chris e eu para dar alguma notícia para boletim 

informativo mensal. O Irmão Joe tem uma ligação afectiva com Uitenhage pois ele foi 

criado nesta cidade. Aqui, ele começou a estudar da iniciação até terminar os seus estudos 

primários no mesmo edifício onde está situado o mesmo imóvel onde agora vivemos. 

As Irmãs Dominicanas, agora aposentadas, foram os seus primeiros professores e sua 

tradição ainda está viva através de uma equipe de pessoas muito dedicadas e cristãos leigos. Em poucas palavras 

a boa formação que recebeu na escola (e da sua própria família) ainda persiste com o passar do tempo entre as 

crianças que agora frequentam a mesma escola situada numa parte diferente da propriedade original. 

Para ilustrar o presente momento, vamos falar de duas crianças actualmente na Escola Primária do Convento: 

Amy- Leigh e Michael, ambos na 5ª classe, estamos certamente orgulhosos de ambos. Aqui, vão, as suas histórias. 

Desde que entrou para a 2ª classe, com 8 anos de idade, Amy e Michael não se cansavam de partilhar doces ou 

dinheiro com os seus amigos ou necessitados. 

A Amy veio até mim de uma forma furtiva e com um sorriso me entrega doces ou dinheiro das suas economias. 

“Estes são destinados para as crianças pobres que vão visitar as cozinhas de sopa no período de vespertino”. Para 

aquele acto de generosidade, muitas vezes ela adiciona um cartão de desenhado á mão por ela, lembrando-me de 

todo o carinho e amor que uma criança de sua idade tem para alguém que ela considera seu melhor amigo. 

Mas, ultimamente ela veio com uma grande surpresa! Numa carta ela escreveu (Eu mal posso acreditar para 

alguém que tem apenas 10 anos de idade), ela acrescentou, entre outras coisas bonitas, no parágrafo seguinte, 

que ainda me deixa perplexo: " Quando você morrer, eu vou tomar o seu lugar para ajudar os necessitados no 

momento em que eles mais precisam de nós, tanto eu e você . Te amo com todo meu coração, Amy.” 

Não é sublime de sua parte pensar em continuar a ajudar os necessitados, uma vez que o melhor amigo dela 

(como ela tem muitas vezes repetido) morra? Sem dúvida, a influência da sua família é muito profunda (a mãe 

dela, no passado, contribuiu com roupa das crianças) e, juntamente com a boa educação que ela recebe na escola 

é o reflexo de Cristo, nosso Salvador, que tinha um amor especial para as crianças e os pobres. 

 A história de Michael difere de Amy, mas ela também toca o coração. 

Como Amy- Leigh, desde a 2ªclasse (com 7anos de idade) ele trazia 

dinheiro ou doces para serem distribuídos para as crianças pobres nas 

cozinhas de sopa. Para ser franco, eu sempre quis saber por que ele era 

tão generoso. Recentemente, seu segredo foi revelado. Um dia, eu conheci 

Michael na escola junto com seu pai. Eu não podia deixar de dizer ao 

senhor que seu filho era muito generoso, já que muitas vezes ele me 

ofereceu R2.00 ou doces para as crianças. O pai ficou encantado ao ouvir 

este elogio. Ele observou que todos os dias dava ao Michael dinheiro para 

tomar algo na cantina e mais um R2.00 adicional para compartilhar com os 

seus amigos. Michael foi fiel em usar esse excedente de dinheiro para 

ajudar os outros. Ele provou ser confiável, mesmo quando distante do seu 

pai. Como é grande também a sabedoria do seu pai ensinando Michael 

como compartilhar o dom da vida. 

Para concluir, tanto a família como a escola têm uma poderosa influência 

na formação dos jovens para o futuro. 



7 

 

UMA GOTA DE ÁGUA PARA MEU POVO 

- Nossos Irmãos & os Maristas Azuis em solidariedade com o povo de 

Alepo 

Alepo, SÍria - 13 de maio 2014  

 A meus Irmãos e amigos. Sou Irmão marista, 

Georges Sabe, e vivo em Alepo, na Síria. Há mais de 

três anos o meu povo está sofrendo uma guerra 

civil atroz. A cidade de Alepo, minha cidade, onde 

cresci e onde me encontro atualmente, está 

sofrendo terrivelmente. Unidos a mais de 2 

milhões de habitantes de minha querida cidade 

(recém nascidos, crianças, jovens, adultos e 

anciãos), nós, os Maristas Azuis, também gritamos: 

“TEMOS SEDE”! Os rebeldes cortaram a água... Há 10 dias não temos nem uma gota de água! …  

 

Celebrações no dia de CHAMPAGNAT!  

JOANESBURGO - Nossos três escolas - OBSERVATORY - INANDA - LINMEYER virão 

juntos no campo de críquete de Sacred Heart College para celebrar 125 anos da 

chegada dos Irmãos na cidade. 

CELEBRAÇÕES EM SUA ESCOLA OU COMUNIDADE: Por favor envie ao editor UMA foto 

de uma atividade no dia com uma legenda (esporte, liturgia,  refeição, etc)!  

 

  

The "Marist Blues" in Aleppo (Les Bleues Maristes) 
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Preparação do DIA de CHAMPAGNAT!  

SANTA MISSA e LITURGIA DAS HORAS  

OS TEXTOS OFICIAIS estão disponíveis em http://www.champagnat.org/000.php?p=171   

Para a Liturgia das Horas, sugere-se que as 

comunidades rezam todas as três partes 

(Vesperas I , Laudes, Vésperas II) espalhando-

os ao longo de três ocasiões diferentes, 

quando a oração da comunidade é em 

comum.  

 

 

 

  

http://www.champagnat.org/000.php?p=171
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Patronos especiais da Fraternidade 

SÃO GERALDO MAJELLA 

1725-1755 , (festa: 16 de Outubro). Filho de um alfaiate, que 

morreu quando o menino tinha apenas doze anos, a sua 

família foi deixada na pobreza. Gerard tentou entrar nos 

Capuchinhos, mas o seu estado de saúde impediu-o. Mais 

tarde foi aceite como Irmão leigo redentorista e servia a sua 

congregação como sacristão, jardineiro, porteiro, enfermeiro e 

alfaiate. Quando falsamente acusado por uma mulher grávida 

de ser o pai do seu filho, ele retirou-se para o silêncio; ela mais 

tarde retirou a calúnia e pediu perdão, e assim, ele começou a 

sua associação como patrono de todos os aspectos da 

gravidez. A sua última vontade consistiu na seguinte pequena nota, deixada sobre a porta da sua cela: 

"Aqui a vontade de Deus é feita, como Deus quer, e quando Deus quiser."Gerard foi canonizado pelo 

Papa Pio X em 1904. 

Algo para pensar 

PRECISA PEDIR AJUDA AOS OUTROS 

Um dia, um pequeno menino estava tentando levantar uma pedra pesada, mas ele não conseguia 

movê-la. Seu pai, passando, parou para ver o esforço do seu filho.  

Por fim, disse á seu filho: "Você está usando toda a sua força?" 

Desesperado, o menino gritou: “Sim, estou!” 

"Não, você não está ", disse o pai, calmamente. "Pois, ainda não me pediste ajuda.” 

 

Eu vos peço também, meus queridos Irmãos, com toda a afeição de 

minha alma … procederdes sempre de tal modo que a santa 

caridade se mantenha entre vós. Amai-vos uns aos outros como 

Jesus Cristo vos amou. Que não haja entre vós senão um mesmo 

coração e um mesmo espírito. Que se possa dizer dos Irmãozinhos 

de Maria como dos primeiros cristãos: “Vede como eles se amam”...  

É o mais ardente voto de meu coração  

neste último momento de minha vida. 
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ATAQUE ARMADO NO CAMINHO PARA NIVAVA! 

NOTÍCIAS APENAS RECEBIDAS! 

14 de maio de 2014 (recebido em 26 de maio) 

Prezado Ir. Mario, 

Saudação de Mozambique. 

A caminho para Nivava, onde por uma justa causa estavamos a acompanhar o Nosso Irmao Armando a 

sua nova comunidade e pelo caminho fomos atacados pelos Homens da Renamo. Nao tenho Certeza 

quanto tempo os confrontos duraram, mas no fim de Tudo eram 17h45 da hora local. Nao quiz 

acreditar exactamente o que estava acontecer, mas tornou verdade o barulho das armas entre as 

tropas do governo e da Renamo. Todos carros tiveram que pararar e passageiros no Carro, um por cima 

do outro. Estavamos deitados no Nosso Carro. Pela Graca de Deus saimos Sao e salvos. 

Greetings.  

Felizardo Maceia. 
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 CELEBRAÇÃO DO JUBILEU: 1889 – 2014 

 

Dentro de três anos que o Witwatersrand foi proclamado uma área de 

mineração de ouro, os irmãos abriram a primeira escola média por meninos 

estabelecida na cidade de Joanesburgo. Três Irmãos, Frederick, Dominic e 

Euphrase viajou de trem do Cabo (possivelmente a partir de Port Elizabeth) 

para Kimberley, e fez os últimos 480 quilômetros por carruagem puxada a 

cavalos Nenhuma aplicação tinha sido feita antes que Sacred Heart College 

(1889-1965) abriu a KOCH STREET em outubro de 1889.  

O primeiro aluno foi P. Busschau. Pouco depois de chegar no dia da abertura, mais cinco meninos 

apareceram; e às 10 horas, um vagão carregado com 20 rapazes barulhentos do Convento das Irmãs da 

família Santos chegou à escola, gentilmente ter trazido suas carteiras escolares com eles. A fundação 

tinha sido colocado eo trabalho foi iniciado. Dentro de uma semana da abertura, a escola teve de ser 

ampliado e dentro de poucos anos, a forte inscrição de oitocentos teve que ser parcialmente 

acomodado em uma tenda marquise. Em 1894, como não havia nenhum centro de matrícula na área na 

época, a primeira turma do último ano, três no total, foram acompanhados pelo Irmão Superior para 

Bloemfontein (400 km ao sul), onde escreveram o exame. Todos os três conseguiram. 

 Eventos Significativos 

 1924 A pedra de fundação de um novo 

campus no OBSERVATORY foi colocada. A 

nova escola foi inaugurada em 1926, 

inicialmente com o nome de Colégio de São 

Bento, mas mudou para Sagrado Coração 

alguns anos mais tarde. Uma escola para 

pensionistas e alunos diárias, meninos, 

primária e secundária. O campus de  Koch 

Stereet eventualmente tornou-se somente 

numa escola primária. 

 1941 Abertura do St David’s Marist College 

em INANDA, nesta altura uma área rural no extremo norte de Joanesburgo. Uma escola para 

pensionistas e alunos diárias, meninos, primária e secundária.  

 Dez 1965 – Jan 1966 A escola primária de Koch Street é transferida para LINMEYER no extremo sul 

de Joanesburgo. O novo campus da escola primária para meninos tem o nome Marian College. Em 

1970, ele começou a adicionar turmas do ensino médio. 

 1972 Encerramento dos departamentos por internatos no Observatory e no Inanda. 

 1977 As escolas católicas do pais tornar-se "ABERTAS" a todos, apesar das leis do apartheid. 

 1980 Observatory torna-se CO-EDUCACIONAL, seguido por Linmeyer de um ano para dois mais 

tarde. 

“A descoberta de ouro no Witwatersrand, em 1886, foi um ponto 

de viragem na história do Sulafrica. Muito mais do que 

diamantes, isso mudou a África do Sul a partir de uma sociedade 

agrícola para se tornar o maior produtor de ouro do mundo”. 

Sacred Heart College, Koch Street, 1889 - 1965 

Esta página traducida por Google e o Editor. 


