
 

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE… 

1 de Janeiro de 2015 

Querido Irmãos e amigos,  

 Senhor, nosso Deus nos abençoou (Salmo 6:6) 

Na primeira liturgia do ano celebramos a festa de 

Maria, Mãe de Deus. Na leitura para o dia do Ano 

Novo Deus diz a Moisés para partilhar uma linda 

bênção com os israelitas. Isto é o que Moisés disse a 

eles: "O Senhor te abençoe e te guarde, faça 

resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia 

de ti, te dê a paz" (Números 06:24 - 26). Estas são as 

palavras sábias que gostaria de partilhar convosco, 

com os vossos entes queridos e amigos no primeiro 

dia de Janeiro e para o resto do ano. 

O evangelho fala também de ser abençoado por 

Deus. Maria é grata pela experiencia que teve em 

Belém: Deus abençoou-a com um filho saudável. Os 

visitantes vieram para ver o filho. Mesmo anjos 

glorificavam a Deus pelo nascimento de Jesus. Maria 

guardava as bênçãos, meditando-as no seu coração. 

Bênção seria a sua força durante o tempo difícil para 

o futuro. 

À medida que começamos um novo ano, devemos 

tirar algum tempo para reflectir sobre o ano passado 

e louvar a Deus pelas bênçãos que experimentamos 

em 2014. Essas bênçãos podem ser a nossa força 

para 2015. 

Navegando nas prateleiras de livros na Casa Marista 

em Harare, Zimbabwe, deparei-me com um livro 

marista que eu não tinha sabido da sua existência 

antes. Era “A Certain Way, an Exploration of Marist 

Spirituality” (um certo modo, uma exploração da 

espiritualidade marista), de Craig Larkin SM 

publicado em 1995. Eu estava interessado em saber 

o que tinha sido escrito sobre São Marcelino. E 

enquanto desfolhava encontrei uma passagem 

poética intitulada “Hidden Life” (uma vida oculta) 

que me tocou. Deixe-me partilhar convosco este 

poema como um desafio para esta época do ano. 

Algumas destas linhas podem ser usadas para 

reflexão sobre o novo ano. Para nós Irmãos, 

poderiam ser de grande ajuda quando nos 

encontrarmos e olhamos para o nosso plano de vida 

comunitária. 

Qualquer "plano de vida" seja ele em comunidade ou 

em família começa com uma atitude individual. 

Todos nós precisamos de olhar para nós mesmos e 

ver o que gostamos e de que forma podemos 

melhorar e fazer a nossa comunidade um lugar mais 

feliz, um bom lar.  

O Novo Ano está à nossa frente, como capítulo de 

um livro, à espera de ser escrito. Que tal de 2015, 

será um bom capítulo no seu livro? O que farás para 

torná-lo num bom capítulo? 

  

O 
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Uma Vida Oculta 

Na pressa de encontrar a estátua de Michelangelo de David, os turistas em Florença 

são muitas vezes inclinados a observar as esculturas inacabadas na parede que dá para 

o quarto onde "David" se encontra. 

Esses pedaços de esculturas têm sido chamados de "Os Prisioneiros", e eles revelam o 

que pode acontecer a um simples pedaço de pedra quando o artesanato de um génio 

cria desde dentro dela a escultura com perfeição, mostrando assim uma espécie de 

formulário que os outros nunca tinham pensado possível. 

Se um génio humano pode olhar para um pedaço de pedra e ver inúmeras 

possibilidades que os outros não são capazes de ver, que possibilidades Deus vê nos 

seres humanos? 

Que prisioneiros dentro de cada um de nós está a espera de ser libertado? 

E o que aconteceria se as pessoas permitissem que Maria 

esculpisse nas profundezas das suas almas a imagem do 

verdadeiro discípulo de Jesus? 

E o que poderia acontecer se esses discípulos de Jesus, homens, 

mulheres, crianças, padres, irmãs, IRMÃOS, leigos se juntos 

unissem forças para reconstruir a Igreja? 

Eles iriam a qualquer lugar do mundo por ela. 

 

Espero que tenhas encontrado o poema tão 

desafiador quanto eu. 

Considere algumas ideias para melhorar a vida em 

comunidade. 

Que possibilidades pode Deus ver nos seres 

humanos? 

E o que aconteceria se as pessoas permitissem que 

Maria esculpisse nas profundezas das suas almas a 

imagem do verdadeiro discípulo de Jesus? 

E o que poderia acontecer se esses discípulos de 

Jesus, homens, mulheres, crianças, padres, irmãs, 

IRMÃOS, leigos se juntos unissem forças para 

reconstruir a Igreja? 

E se prometêssemos a Deus que iríamos a 

qualquer lugar do mundo pelo sonho marista? 

Todos os anos, nesta época tenho colocado ideias 

para o plano de vida comunitária. Este ano 

gostaria que cada comunidade pensasse por si 

nalguma forma criativa para planear a sua vida 

comunitária. Temos os temas que nos foram 

dados pelo Superior Geral para os próximos três 

anos. Como sabeis, o primeiro destes anos, o Ano 

de Montagne, começou no dia 28 de Outubro de 

2014, exactamente 198 anos desde que o evento, 

que foi fundamental na vida de Champagnat, 

aconteceu. Ele estimulou-o a começar a olhar para 

os homens jovens para ajudá-los a realizar o seu 

sonho de tornar Jesus conhecido e amado pelos 

jovens. Dentro de dois dias ele teve o seu primeiro 

recruta. O que podes fazer este ano para tornar 

Jesus mais conhecido? E a sua comunidade? 

enha um maravilhoso 2015! 

Tudo de bom 

 

  

T 
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TIRE UM DIA DE FOLGA PARA CELEBRAR!!! 

 

01-01-1925       

01-01-1986 Br Valia Sábado 

05-01-1980 Br Octaviano Kandumbu 

07-01-1984 Br Raymond Mbao 

07-01-1989 Br Christopher Chagunda  

08-01-1977 Br Ebel Muteveri 

16-01-1992 Br Oscar Kapito 

20-01-1963 Br Evaristus Kasambwe 

23-01-1977 Br Reuben Banda 

28-01-1962 Br Alexander Damalekani 

 

 

PATRONOS ESPECIAIS DA FRATERNIDADE 

 São Crispim de Viterbo 

São Crispim de Viterbo, O.F.M. Cap, (13 

de Novembro, 1668 - 19 de Maio 1750). 

Era um membro italiano da Ordem dos 

Frades Menores Capuchinhos, que agora 

é venerado como um santo pelas décadas 

de dedicado serviço, e a sabedoria 

espiritual que ele desenvolveu ao longo 

da sua vida. 

Crispin nasceu Pietro Fioretti em Viterbo, 

Itália. Quando ele tinha cinco anos, a sua 

mãe o levou para um santuário da Bem-

Aventurada Virgem Maria que estava a uma curta 

distância de Viterbo, onde ela o consagrou à Mãe 

de Deus e colocou seu filho sob a 

protecção especial de Maria. A criança foi 

conhecida por sua piedade e 

conhecimento dos santos; de modo que 

o povo da cidade de Viterbo costumava a 

chamá-lo de ilsantarello (o pequeno 

santo). 

Um dia Pietro, viu os noviços capuchinhos 

que estavam numa procissão, ficou 

inspirado e teve o desejo de abraçar a 

vida religiosa. Foi pouco depois recebido na 

Ordem Franciscana Capuchinha como irmão leigo 

simples, e recebeu o seu nome religioso. Depois 

Irmão Paul Nkhoma nasceu 90 anos atrás, em Chanda, Malawi. Ele 

é um estudante eterno. Entre os livros espalhados sobre a mesa, 

pode-se ver um dicionário, o Catecismo da Igreja Católica, uma 

cópia da Bíblia Sagrada, e uma publicação intitulada "Teachers". 

   Um verdadeiro discípulo de Champagnat. 
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de ter servido durante algum tempo 

como cozinheiro no convento de 

Viterbo, ele foi enviado para Tolfa, uma 

cidade não muito distante de 

Civitavecchia, para cumprir o mesmo 

cargo. De lá, ele foi enviado a Roma e, 

finalmente, para Albano. Aqui Crispin foi 

visitado por homens ilustres do mundo, 

por bispos e cardeais, e até mesmo pelo 

próprio Papa, que sempre teve prazer 

em conversar com o irmão leigo 

humilde. Era constante esforço de 

Crispin imitar as virtudes do seu patrono, São 

Félix de Cantalice, a quem ele havia escolhido 

como seu modelo de perfeição no início da sua 

vida religiosa. 

Como São Felix, Crispin dizia que ele era o burro 

ou besta de carga dos Capuchinhos, e, numa 

ocasião foi questionado, alguém queria 

saber porquê ele estava com a cabeça 

descoberta, Crispin respondeu: "Um 

burro não usa um chapéu." Debilitado 

pela idade avançada e pelas suas 

numerosas austeridades, ele foi enviado 

de Albano para Roma pelos seus 

superiores, não para acabar com a sua 

vida santa. Seu corpo, que mesmo no 

momento actual ainda está em 

excelente estado de conservação, 

repousa sob um dos altares laterais da 

famosa Igreja dos Capuchinhos da Imaculada 

Conceição, em Roma. 

Venerável São Crispin foi beatificado pelo Papa 

Pio VII no dia 7 de Setembro de 1806, e, em 20 de 

Junho de 1982, foi o primeiro santo canonizado 

pelo Papa João Paulo II 

 

EQUIPE PREMIADO DE NYANGA 

 

Uma empresa comercial de Zimbabwe realizou 
recentemente uma competição inter-escolar no 
campo de gerências de negócios. 

 

Destaque aqui em uma exposição recente é um 
grupo de estudantes Nyanga com o irmão Leonard 
Brito. Este grupo foi declarado "The Company of the 
Year". 

 

Por seus esforços, estes jovens vão viajar para o 
Gabão no próximo ano, provavelmente para 
assumir desafiantes de outras partes da África. 

Bem feito e Parabéns! 

 

NOVAS SALAS DE AULA  

PARA "A-LEVEL" NA DETE 
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ALGO PARA PENSAR 

A União Faz a Força 

Era uma vez, um bando de pombas que voava em 

busca de comida, liderados pelo seu rei. Um dia, 

elas tinham voado uma longa distância e estavam 

muito cansadas. O rei pomba encorajou-as a voar 

um pouco mais. A pomba mais jovem voou com 

mais velocidade e encontrou um pouco de arroz 

espalhado debaixo de uma figueira. Assim, todas 

as pombas pousaram e começaram a comer. 

De repente, uma rede armadilhada caiu sobre 

elas e ficaram todas presas. Elas viram um 

caçador a se aproximar carregando um enorme 

pau. As pombas desesperadamente vibraram as 

suas asas tentando sair, mas sem sucesso. O rei 

teve uma ideia. Ele aconselhou todas as pombas 

a voar juntos levando a rede com elas. Ele disse 

que havia força na unidade. 

Cada pomba pegou uma parte da rede e, juntas, 

levantaram voou levando a rede com elas. O 

caçador ficou estupefacto. Tentou segui-las, mas 

elas estavam a voar alto sobre os montes e vales. 

Voaram para uma colina perto de uma cidade de 

templos, onde vivia um rato amigo que poderia 

ajudá-las. E era realmente um amigo fiel do rei 

pomba. 

Quando o rato ouviu um grade barulho de 

aterragem, ele escondeu-se. O rei pomba 

chamou-o suavemente, em seguida, o rato 

apareceu e ficou feliz por vê-lo. O rei pomba 

explicou que tinham caído numa armadilha e 

precisavam da ajuda dele para roer a rede e 

libertá-las. 

O rato concordou dizendo que iria libertar em 

primeiro lugar o rei. O rei insistiu que primeiro 

libertasse os seus súbditos. O rato entendeu os 

sentimentos do rei e cumpriu o seu desejo. Ele 

começou a roer a rede e uma por uma todas as 

pombas foram libertadas, incluindo o rei pomba. 

Todas elas agradeceram o rato e voaram juntos, 

unidos na sua força., 

Moral da história: Quando trabalhas com os 

outros, és mais forte. 

 

 

PRIMEIRA PROFISSÃO DOS VOTOS 
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Profissão Religiosa Marista em Matola 

epois de aproximadamente dois anos de “deserto” com o Senhor, 

chegou o momento para os nossos três jovens irmãos tomarem a 

boa decisão de comprometerem-se para seguir Cristo de forma 

radical como Irmãos Maristas. 

Nós nos referimos à recente celebração da Primeira Profissão Religiosa dos 

Irmãos Moffat Phiri, Chifundo Nkhoma e Steven Chinsolo, que ocorreu no 

passado 6 de Dezembro, 2014. 

Nos quase dois anos de formação no noviciado, e com a semana de 

retiro na Namaacha, e como vem estipulado nas nossas 

Constituições e Estatutos, os três jovens e entusiastas Irmãos 

estavam preparados para a sua solene celebração. As dançarinas, os 

cânticos selecionados e ensaiados, muito embelezarama a profissão 

religiosa.  

A cerimónia foi presidida pelo Provincial, Irmão Joe com a ajuda do 

Padre Abidon Kabwe, Marian Hill, como o celebrante principal e três 

outros Padres Co-

celebrantes. Com cânticos de jubilo e exultação, os nossos 

três irmãos fizeram os votos de acordo com os Conselhos 

Evangélicos na presença de muitas testemunhas. No final da 

cerimónia, todas as pessoas presentes foram felicitar os 

nossos neo-professos. O evento contou também com a 

presença da alta Comissária do Malawi em Moçambique, 

Sua Excelência Dra. Chrissie N. Mwiyeriwa e por ilustres 

pessoas, entre elas, os Irmãos Maristas em Moçambique e 

paroquianos que vieram para testemunhar, orar e dar apoio 

aos irmãos professos .  

Após a profissão na Paróquia São Gabriel Archanjo,  toda a 

assembléia foi recebida com um almoço de confraternização, 

e entretenimento na comunidade do noviciado. A  

festividade continuou até ao anoitecer. Um ditado Africano 

diz: "Vai chover no dia do seu casamento." De facto, choveu 

no período da tarde, o que pode ser interpretado, como um 

sinal de aprovação "lá do alto." É claro que não foi um 

casamento no sentido literal, mas uma união plena com 

Cristo. 

Nós, comunidade do Noviciado da Matola, gostariamos de 

desejar todo o sucesso, saúde e coragem aos três irmãos em 

suas novas atribuições.  

(Noviços Xavier Maramba & Paul Mbuyi). 

 

  

D 
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ACAMPAMENTO DE VERÃO PARA CRIANÇAS (Uitenhage) Dezembro 2014 

 

 

 

  

Acampamento de verão anual em Langbos 

Os Maristas da África do Sul sediaram um acampamento de verão anual em Langbos 

pouco antes do Natal. Com atividades esportivas, música e movimento, artes e ofícios, 

além de interessantes aplicativos interativos em Kindle, a semana motivou bastante a 

garotada! 

Pela primeira vez na história, lideranças estudantis do próximo ano letivo (2015), 

oriundos das 5 escolas Maristas da África do Sul, juntaram-se a nós. Com o acampamento 

de verão como principal referência do que foi planejado para esta semana, os jovens 

líderes tiveram a oportunidade de, por meio de uma plataforma adequada, preparar-se 

para o próximo ano de liderança através da formação de redes e do desenvolvimento de 

relacionamentos com seus "irmãos e irmãs" de Joanesburgo, Cidade do Cabo e Durban. 

Esta semana foi também uma oportunidade para aprenderem mais sobre o que significa 

ser Marista e definir o tom de sua liderança para o novo ano mediante a elaboração de 

um plano de ação para criar consciência social e de divulgação em suas respectivas 

escolas. 

Esse acampamento de verão teve a participação de cerca de 300 crianças durante esse 

período. Ele fez com que abríssimos ainda mais nossos olhos para uma realidade que, em 

Cristo, há de iluminar as trevas... 

Conferir: https://www.facebook.com/MMC.TheCupcakereSolution/timeline 

https://www.facebook.com/MMC.TheCupcakereSolution/timeline
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O ANO DE MONTAGNE (Outubro 2014–Julho 2015) 
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O ANO DA VIDA CONSAGRADA 29 Nov 2014 - 2 Fev 2016 

Papa Francis incentiva a promoção da Vocação Laical Marista 

 

WORKSHOP SOBRE DIREITOS DA CRIANÇA NO MIC dezembro 2014 

Você pode distinguir Irmãos Fortune, Felizardo e Evaristus nestas imagens? 

 

 

  

 Que, no ANO DE VIDA CONSAGRADA, mais pessoas venham a 

apreciar a vocação do Irmão religioso 

 Paros IRMÃOS SOB CUIDADOS MÉDICOS ESPECIAIS 

 Para as FAMÍLIAS DOS NOSSOS IRMÃOS que estiveram recentemente 

enlutadas (por exemplo Jesus Sánchez, Angel Mansoa, Felipe 

Moreno...) 

 Para Br PAUL NKHOMA que completa 90 anos no dia de Ano Novo 

 Para a PAZ nas muitas zonas do nosso mundo. 
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PROFISSÃO PERPÉTUA do Ir. TERERAI GIJIMA 13 de Dezembro de 2014 

A foto inclui todos os irmãos que estavam presentes Observe o "celebrante" em pé modestamente na 

segunda fila! Obrigado pela vossa generosa oblação, Tererai. E Parabéns! E no final de sua vida, que a Virgem 

Maria lhe mostre o fruto bendito do seu ventre! 

MIUC -  GRADUAÇÃO com DIPLOMA em ESTUDOS RELIGIOSOS 

No dia 5 de dezembro de 2014, os Irmãos do quarto ano de MIC graduou 

com Diplomas em Estudos Religiosos. Entre eles estavam dois irmãos da 

Província da África Austral: Davie Mbasela e Joseph Daka. Irmão Francis 

Ndapisha se juntou a eles para uma foto após a cerimônia. Parabéns! 

 (Br Ignatius Matemba) 

 

  

Back: James Langlois, Joe Walton, Fortune Chakasara 

Middle: Tererai Gijima, Leonard Brito, Emmanuel Mwanalirenji, Vincent George 

Front: Nicholas Zvenyika, Jacob Mutingwende, Ebel Muteveri 
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CELEBRAÇÃO NA MATOLA APÓS AS PRIMEIRAS PROFISSÕES 

 

 

 


