
 

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de Agosto de 2014 

Queridos Irmãos e Amigos,  

Por alguns anos, tenho recebido regularmente 

orações mensais e reflexões produzidas pelo 

Irmão Kevin Wandenof da Nova Zelândia de 

Champagnat Marist Education Resources. 

Sempre gostei delas, por isso as tenho usado 

nos encontros de oração e reuniões diversas. 

As últimas têm falado sobre elementos da 

Espiritualidade Marista de Champagnat. Acho 

as reflexões objectivas e simples. Com a 

permissão dos produtores, vou partilhar a 

reflexão para o mês de Março de 2014, 

convosco. 

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

Editor: provsec@globemw.net  

August/Agosto 2014 Newsletter / Bolletim Informativo 

Elementos da Espiritualidade Marista de Champagnat  

A espiritualidade marista encontra a sua visão na vida de Marcelino e dos seus primeiros 

Irmãos. Embora partilhemos tal peregrinação com muitos, estamos conscientes do nosso 

próprio distinto estilo. Nós, Maristas somos chamados a partilhar essa experiência 

transformadora de ser, com Maria, amados incondicionalmente por Jesus. A partir desta 

experiência flui características particulares da nossa maneira de ser seguidores de Marcelino e 

Maria. 

Algumas das dimensões da espiritualidade marista são:  

• A consciência da presença e do amor de Deus  

• Confiança em Deus  

• O amor de Jesus e do seu Evangelho  

• Seguindo as pegadas de Maria  

• Espírito de família  

• Uma espiritualidade de simplicidade  

Para Marcelino, o núcleo da espiritualidade marista é fazer Jesus conhecido e amado. Para os 

cristãos, Jesus é o rosto humano de Deus. Central desta espiritualidade são os três lugares onde 

Jesus nos revela Deus, no presépio, na cruz e no altar. 

No presépio encontramos um Deus que se tornou um como nós.  

Na cruz encontramos o Cristo crucificado, a expressão mais profunda de um Deus que é amor.  

No altar da Eucaristia nós estamos como um com todos os que são membros e aprofundamos a 

nossa relação com a presença viva de Jesus nas nossas vidas." 

Baseado em: Água da Rocha: Espiritualidade Marista que brota da tradição de Marcelino 

Champagnat, Pg. 12, 21-23." http://www.maristbrothers.org.nz/spirituality/our-core-documents 

mailto:provsec@globemw.net
http://www.maristbrothers.org.nz/spirituality/our-core-documents
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Este mês, gostaria de reflectir e partilhar 

algumas reflexões sobre CONFIANÇA EM DEUS, 

a segunda das dimensões da Espiritualidade 

Marista da lista acima. Talvez te perguntes 

porquê a segunda dimensão e não a primeira, 

que é "A consciência da presença e do amor de 

Deus". A razão para a escolha de "Confie em 

Deus" é que nesses últimos meses eu tenho 

estado muito preocupado com as finanças da 

província. Como vamos administrar? Houve 

outras preocupações também. Eu pensei que 

não tenha a mesma confiança em Deus como 

São Marcelino tinha. Ele estava preocupado 

com finanças e tinha muitas outras 

preocupações, mas sempre manteve a sua 

confiança em Deus. Acho que é isso que faz a 

diferença entre mim e um santo. 

 

Qual é a sua confiança em Deus? O que é confiar em Deus? 

Confiar em Deus é acreditar que a sua 

maneira de amor incondicional é a única 

maneira de viver, e realmente fazer um 

esforço para vivê-la. Isso significa que 

devemos ter auto-confiança, que através do 

amor posso superar todas as dificuldades. 

Devemos acreditar que o amor pode quebrar 

todos os obstáculos e mudar os corações 

humanos. Para acreditar em Deus, devemos 

ter total confiança no seu amor, misericórdia 

e sabedoria. Confiar em Deus não é um 

sentimento ou uma emoção ou até mesmo 

reconhecer que Deus está em nossas vidas: é 

uma mistura de crença e acção. Se realmente 

queremos colocar a nossa confiança em Deus, 

precisamos ser humildes, precisamos de 

humildade. A humildade abre os nossos 

corações de orgulho e nos faz abertos para o 

que Deus quer. Quando somos humildes 

aceitamos o que Deus quer de nós e temos 

confiança nele. Nunca podemos ter a 

verdadeira sabedoria e paz, sem ser humilde. 

Deus responde as nossas orações de uma 

forma que nos torna pessoas de maior fé e 

amor. Devemos aceitar a ajuda de Deus, 

confiando suas decisões, porque Ele vai nos 

ajudar, fazendo o que é melhor para nós. 

Devemos aceitar a vontade de Deus, 

permitindo-lhe fazer o que acha certo. 

Na sua audiência geral de 18 de Junho deste 

ano, o Papa Francisco falou sobre o tema: o 

amor e a misericórdia infinita de Deus: Ajudar 

a Igreja para ser uma bênção para o mundo. 

Nas suas palavras: "Abraão e a sua família 

ouviram o chamado de Deus e partiram 

apesar do facto de não saberem quem era 

Deus e onde queria levá-los. É verdade. 

Abraão partiu quando este Deus o chamou, 

mas ele não teve um livro de teologia para 

estudar e descobrir quem esse Deus era. Ele 

confiou. Confiou no amor que Deus o fez se 

sentir." 

A confiança demonstrada por Abraão, pelos 

israelitas e pelos cristãos ao longo dos séculos 

não era inabalável, disse o papa. "Desde o 

início houve resistência, traições e pecados 

que marcaram a história do povo de Deus em 

toda a história da salvação." 

Mas nos tempos antigos 

e ainda hoje, "Deus 

caminha connosco", 

disse o papa Francisco. 

"Quando reconhecemos 

que somos pecadores, 

Deus nos enche da sua misericórdia e amor, e 

ele nos perdoa. Sempre nos perdoa. Isto é o 

que nos faz crescer como o povo de Deus." 

Se realmente queremos desenvolver uma 

relação de confiança em Deus, devemos 

realmente conhecê-Lo. Para conhecer a Deus, 

devemos abrir os nossos corações a ele na 

escuta tranquila da sua voz nas profundezas 

dos nossos corações. Deixe os pensamentos 

do amor incondicional estar no nosso Espírito. 

Precisamos tomar o nosso tempo de 

meditação muito a sério. Desta forma, vamos 

desenvolver o nosso relacionamento com 

Jesus. Precisamos de rezar com as Escrituras.  
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Só assim, vamos aprender a valorizar o seu 

amor profundo nos nossos corações. Assim 

ouviremos a Sua voz e encontraremos paz na 

nossa confiança em Deus. 

Estamos tão felizes por ter tido são Marcelino 

como nosso fundador, um exemplo perfeito 

de uma pessoa que tinha total confiança em 

Deus. O nosso documento "Água da Rocha" 

claramente mostra a confiança que Marcelino 

teve em Deus na Secção 17: 

“A relação de Marcelino com Deus, 

combinada com o conhecimento das suas 

limitações próprias de um ser humano, explica 

a sua confiança ilimitada em Deus. A 

profundidade desta confiança surpreendeu 

aqueles que trabalharam com ele, e 

escandalizou alguns que julgaram as suas 

acções de imprudentes. Na sua humilde 

forma, Marcelino encontrou Deus no trabalho, 

e assim agiu com coragem, ousadia e 

compromisso, não vamos ofender a Deus, 

pedindo-lhe muito pouco. Quanto maior for o 

nosso pedido, mais agradável será para Deus. 

Invocações frequentemente expressas de 

Marcelino: Se o Senhor não edificar a casa, e 

Vós sabeis, meu Deus, foram expressões 

espontâneas desta firme confiança ".  

Rezai por mim, enquanto rezo para que 

também desenvolvas uma confiança total em 

Deus, como o fez Marcelino.. 

 

CELEBRAÇÕES DE ANIVERSÁRIO 

 

AUGUST 

13-08-1987  Baptista Mulila Fernando  

14-08-1981 David Kachoka 

20-08-1983  Patrick Banda 

21-08-1975 Tomás Sawayenga 

23-08-1968 John Katumbi 

24-08-1947 Joe Walton 

27-08-1976 Joseph Nsambo 

29-08-1964 Raphael Mariso……  

 

DO NOSSO IRMÃO MISSIONÁRIO NO DISTRITO MARISTA DA ÁSIA 

“ ……… Aos 44 anos de idade, sou o Irmão Marista mais novo aqui em Bangladesh. Estou bem e assim os 

outros Irmãos também. Estamos a fazer o melhor que podemos para colocar uma base sólida Marista aqui 

em Bnagladesh. Este ano estamos enviando quatro jovens de Bangladesh para as 

Filipinas para fazerem o postulantado. Acompanhei-os por três anos em Inglês e eles 

agora são capazes de ter uma conversa normal em Inglês. Tenho orgulho de fazer parte 

dos primeiros missionários maristas aqui em Bangladesh ………“ Virgilio Bwalya fms 

Comentário: "A nossa província sente-se orgulhosa por ter enviado um misionário 

para uma terra estrangeira. Nos fazes lembrar da dívida que temos para com os 

nossos pioneiros.” 
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O PROGRAMA PESADO !  

 

  

A foto mostra Br Laurence Morrison  
a metade de sua idade atual! 

Superiores da África e seus conselheiros  
reúnem-se em Nairobi para estudar novos modelos  

de  Governo e Animação para o Instituto 
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1. Localização de Chassa, Zâmbia. 2. Bloco de Administração. 3. Ir. Joe 

falou para a assembleia, após a missa ao ar livre 4. O grupo, Form 

One, preparam o jantar. 5. Visitantes do convento local, muito bem-

vindas. 6 Noviço Steven Chinsolo ofuscado pela sotaina mais longa da 

Província; 7. Ir. Tomás de Angola sob forte segurança! 8. Corda bamba 

introduzida várias décadas atrás pelo Ir Denis Roy! 

7 

5 4 

3 

8 

2 

6 

 



6 

A Peregrinação nos permitiu obter uma compreensão muito mais 

profunda dos valores tanto de Marcelino, bem como das virtudes 

que lhe permitirm construir uma ampla rede de boa vontade como 

através das escolas maristas de todo o mundo. Quando se considera 

que o próprio Marcelino tinha dificuldades de aprendizagem como 

um jovem estudioso, lembra-nos da nossa própria profissão de 

educadores onde podemos fazer um impacto sobre as pessoas com 

deficiências semelhantes aos alunos. 

Saber um pouco mais sobre a família de Marcelino deu-nos uma 

compreensão mais clara do valor que ele colocou sobre a simplicidade e a vida familiar. Isto foi também 

evidente na sua interacção com os primeiros jovens Irmãos, sentados ao redor da mesa de La Valla, onde 

primeiro os ensinou a ler, escrever, ensinar, rezar, assim como partilhar conversas saudáveis durante as 

refeições. Nas nossas próprias vidas, não devemos nos esquecer de criar um senso de unidade dentro das 

nossas escolas, criando uma atmosfera familiar. O amor e cuidado que os Irmãos mostraram uns para os 

outros e para os convidados em Hermitage foi mais uma vez evidência desse legado de espírito de família.  

Confiança e convicção de Marcelino no caminho de Maria deu-nos a crença e fé no conhecimento de que 

Deus nos ajudará na nossa própria vocação. Ele reafirmou para nós que a nossa fé é um recurso para o 

ensino, levando e vivendo a nossa nobre causa. O seu bom exemplo também pode ser usado como uma 

fonte de inspiração para o sucesso e que devemos modelar o que queremos ensinar pelo exemplo. 

A peregrinação também permitiu-nos tempo para as nossas reflexões pessoais. Como por exemplo tivemos 

espaço para encontrar a paz dentro de nós mesmos e interiorizar o amor pelos nossos chamados individuais 

na vida.  

O tempo em Roma também trouxe as suas próprias reflexões e lições. As muitas basílicas, pinturas e 

esculturas nos deixaram perplexos do que o espírito humano pode alcançar. Ficou instalado dentro de nós 

os valores de compromisso, dedicação, persistência, excelência, não aceitando a mediocridade, 

estabelecendo altos padrões para nós mesmos e para aqueles que nos rodeiam. 

Toda a experiência deixou-nos abençoados com o dom que recebemos. Espero que possamos compartilhar 

esta bênção e dádiva à medida que crescemos na comunhão com todos. Foi, sem dúvida um fortalecimento 

da nossa fé.     

Tracy Edwards e Wayne Stuurman 

(Marist Brothers Linmeyer)  

 

 

  

Reflexões sobre a Peregrinação que os Membros Seniores 

 das Escolas Maristas da África do Sul  

fizeram à Roma e ao País de Champagnat em 2014 

No Fourvière 

Os peregrinos no "berço" renovado do Instituto. 
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Likuni Boys S.S. -  Missa em 6 de junho 

O “pick-up” do Marista S.S. após o 

acidente envolvendo Nicholas Banda  

Likuni Boys S.S. - Dia da Formatura  

Extensão para o refeitório, Zomba 

Comunidade deLikuni 6 junho  

com o sacerdote e acólitos  

Beleza na Área 9 

O jardim de aloés do Ir. Joe 
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____________________________________________________________________________________ 

 

 Que grande semana tivemos! 

Cheia de actividades! É assim que a semana de 17-23 

Maio pode ser descrita. 

Estamos aqui a falar da recente visita do Irmão Chris ao 

Noviciado para um curso Bíblico. O curso começou logo 

após a peregrinação alegre e gratificante ao Santuário 

de Nossa Senhora da Namaacha. 

Durante a semana, o Irmão Christopher desenvolveu 

vários tópicos, incluindo: 

 

 Bíblia 

 Sacramentos 

 Liturgia 

 Mariologia 

 A vida do Pe. Champagnat. 

O Irmão Christopher pediu a nós (noviços) para viver a 

nossa obrigação baptismal, e estar prontos para receber a 

graça de Deus, ser sinceros nas nossas relações diárias e 

ser abertos á formação de modo que haja uma transformação integral nas nossas vidas. 

Além disso, ele nos exortou a cultivar um profundo amor por Maria, deixando-nos consumir pelo 

espírito de disponibilidade e de serviço. O Irmão Christopher desafiou a todos nós a sermos modelos 

para aqueles que não conhecem a Jesus, tornando-nos 

assim, a "Bíblia" que eles hão-de ler. 

A semana também pode ser descrita como um momento 

de introspecção e por isso estamos muito gratos ao Ir. 

Christopher. 

Desejamos-lhe boa saúde, longa vida e sabedoria do alto, 

para que continues a agraciar a nossa Província com 

workshops do género. (Ir. Manuel Simãp) 

 

  

 
At a recent meeting of the Marist Laity 
Commission for Africa in Nairobi. Mike Greeff 
from South Africa is second from the left. 
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The bier arrives at Marist Secondary School; Brothers at prayer during the vigil; The coffin 

about to be lowered in the grave; At his request, Br Patrick asked to be buried  

next to Br Anacleti, the first Malawian to die as a Marist Brother (1993). 

O esquife chega na Escola Secundária Marista; Oração durante a vigília; O caixão prestes 

a ser baixada na sepultura; A seu pedido, Br Patrick pediu para ser enterrado próximo a 

Ir. Anacleti, o primeiro do Malauí para morrer como um Irmão Marista (1993). 
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Patronos Especiais da Fraternidade 

 BEM-AVENTURADO ISIDORO DE S. JOSÉ 

1881-1916, (festa: 06 de Outubro). O mais velho de três filhos de uma 

família piedosa de fazendeiros, ele gostava de trabalhar nos campos. 

Entrou na Congregação Religiosa dos Paixonistas em 1906 como irmão 

leigo e fez os seus votos em 13 de Setembro de 1908. Como religioso 

professo, tomou o nome de Isidoro de São José e tornou-se conhecido por 

uma intensa vida de oração, a simplicidade e caridade. Vítima de câncer, 

em 1911 perdeu o olho direito, e sofreu com câncer durante os anos 

restantes. O Papa João Paulo II beatificou -o em 1984. 

Algo para pensar 

TODOS SÃO IMPORTANTES 

Os sacerdotes de um povo do Oriente decidiram fazer uma estátua maravilhosa do seu Deus, e pediram a 

todas as pessoas para dar as suas jóias mais preciosas, para que a estátua pudesse ser feita em ouro, prata e 

outros materiais valiosos. O padre saiu em todas as direcções para recolher os metais e receber anéis de 

ouro e braceletes, enfeites de prata, colares e pulseiras.  

Enquanto um dos sacerdotes saía da casa de um homem muito rico, uma serva menina perguntou se 

poderia oferecer o seu bracelete para ser usado na construção desta maravilhosa estátua. O sacerdote 

aceitou e agradeceu, mas vendo que tinha sido feita a partir de um metal muito barato, decidiu não colocá-

lo com as outras ofertas valiosas.  

Os metais preciosos foram derretidos e os moldes preparados para esta maravilhosa estátua. O líquido 

derretido foi derramado em moldes, e quando tinha arrefecido foi removida a forma para revelar a estátua. 

Não era nada agradável de se ver. Estava mal em forma e as cores dos metais haviam se misturado, a obra 

estava estragada. 

Infelizmente os operários começaram novamente, e tomaram a massa de metal para ser derretida mais uma 

vez. Um novo molde foi feito e, novamente, o metal derretido foi cuidadosamente derramado dentro e 

quando tinha derretido, a forma foi removida de novo; mas mais uma vez a estátua estava feia.  

O sumo-sacerdote perguntou aos que haviam recolhido as jóias, se não se lembravam de algo incomum 

entre os itens que haviam trazido. Ninguém se lembrava, mas um deles contou que uma menina tinha 

oferecido uma peça barata de jóias que ele não achou conveniente colocá-la junto com as outras pedras 

preciosas. “Temos que colocá-la," disse o sumo-sacerdote; e mais uma vez o trabalho começou, mas desta 

vez com o bracelete da pequena escrava entre os metais 

preciosos. 

No devido tempo, os moldes foram divididos e abertos 

para revelar a estátua, e ela era a mais maravilhosa que o 

mundo tinha conhecido; e ali, no centro da testa da figura 

estava fixa pedaços do bracelete da menina pobre. 

Precisamos da contribuição de todos para fazer coisas 

boas e belas, ou juntos, fazer qualquer coisa que vale a 

pena! 
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MARIST BROTHERS PROVINCE OF SOUTHERN AFRICA 

PROVINCIAL HOUSE 

Sacred Heart College, Observatory, Johannesburg  

Original building, foundation stone laid in 1924. 

PHYSICAL ADDRESS: 

Marist Brothers, Sacred Heart College, 15 Eckstein Street, 

Observatory, 2198, Johannesburg, South Africa. 

POSTAL ADDRESS: 

Marist Brothers, P.O. Box 46410, 

Orange Grove, 2119, South Africa. 

 

PROVINCIAL SUPERIOR  josephwalton@ymail.com 

    Landline:  +27 11 648 1501 

        +27 11 648 2412 

PROVINCIAL SECRETARY  provsec@globemw.net  

    Landline: +27 11 648 2401 

    Cellphone:  +27 79 381 7405 
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