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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 
1 de abril de 2015 

ueridos Irmãos e Amigos, 

A Igreja vai em breve entrar 
nos três maiores dias do 
nosso calendário litúrgico. 
Começando com a Quinta-
feira Santa 02 de abril, 
estaremos no momento mais 
sagrado do nosso ano que 
termina com a Páscoa. A 
Páscoa é um momento de 
alegria e celebração. A 

extensão da nossa alegria vai depender de quão bem 
nós nos preparamos para a Páscoa, durante o tempo 
da Quaresma. Eu tenho que me perguntar se o meu 
tempo da Quaresma foi diferente comparando com as 
outras épocas do ano. Será que tentamos praticar 
algumas das sugestões apresentadas no boletim de 
Março sobre a nossa forma de estar em comunidade e 
em família? 

 Como maristas, muitas vezes falamos sobre "No 
Caminho de Maria". Quão profundo é este aspecto 
presente nas nossas almas, na nossa vida, e no nosso 
ser? Pode parecer como se eu tivesse saltado de 
tópicos para tópicos - da Quaresma à Páscoa e 
finalmente a Maria - como se a minha mente estivesse 
vagueando. Não! Esse não é o caso! A Páscoa é um 
momento especial para Maria. Maria experimentou a 
Páscoa com todas as emoções, amor, sofrimento e fé 
de uma mãe. Muitas vezes me pergunto o que a 
primeira páscoa de Maria foi. Vamos partilhar algumas 
reflexões sobre a primeira Páscoa de Maria. 

Depois que Jesus morreu na cruz e foi sepultado, 
Maria foi para casa. Como uma mulher judia, mesmo 
sofrendo de dor pela perda do seu filho, ela teve que 
celebrar o Sábado. Isso começou com o acender da 
vela a cantar, estar em espírito, com as pessoas que 
foram para o exílio a espera do Messias. Mesmo que 
Maria tivesse sofrido a perda do seu filho, como uma 

boa judia, ela se reuniu com a sua família e amigos 
para louvar a Deus enquanto, no seu coração 
ponderava o seu sofrimento e tentou compreender e 
aceitar a vontade de Deus. 

Depois das orações e da refeição ela ficou em silêncio. 
Teria pensado profundamente sobre a cruz, a morte 
de Jesus, e pela perda do seu filho com uma sensação 
de vazio. A vida do seu filho tinha acabado, e um 
pedaço da sua vida se foi. Ela teria se sentido esgotada 
por todos os acontecimentos do dia. Teria suportado 
a longa noite. Ela teria tido que suportar a dor, talvez 
o sentimento de injustiça e sofrimento amargo. Ela 
teria experimentado ser vítima de maldades feitas por 
seres humanos. Ela teria que esperar até o amanhecer 
no primeiro dia da semana antes que ela pudesse ir 
para o túmulo. 

Gostaria de saber se Maria passou o dia de sábado 
sozinha. Será que Maria Madalena passou o tempo 
com ela ou as outras mulheres, que caminhavam com 
Jesus? Será que eles tomaram conta dela? Será que 
João tomou imediatamente as palavras de Jesus a 
sério: "Eis a tua mãe" e ficou ao lado dela? Neste 
momento difícil, vemos a fidelidade de Maria, sua 
resistência. Ela é uma testemunha, que entrega a sua 
vida, os seus sonhos e suas esperanças até não ter 
mais nada para dar. Esta seria a contribuição de Maria 
à Ressurreição. 

A manhã de sábado 
trouxe muita vida muito 
mais do que ela jamais 
pudesse imaginar. Qual 
foi a alegria de Maria? 
Como é que o seu 
coração conseguiu conter 
tanta alegria? Com o 
amanhecer e a vinda da 
luz, este foi o primeiro dia da nova criação e Maria 
sabia disso. A nova aliança tinha começado e Maria 
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sabia que ela seria mãe de uma nova família. Que 
grande alegria surgiu na vida e no coração de Maria. O 
Senhor exaltou os humildes e fez grandes coisas para 
Maria e para cada um de nós. Maria partilha a alegria 
do seu filho, seu Deus, com todos nós. 

Como é que nós, como maristas podemos fazer com 
que a vida de Maria seja real nas nossas vidas? Foi a 
nossa Quaresma um tempo propício para 
compreender a nossa vida como marista? Estavamos 

nós apaixonados por Jesus, como Maria? Se deixarmos 
o tempo da Quaresma como melhores Irmãos, 
melhores pessoas da comunidade, melhores membros 
da família e melhores para todos, experimentaremos 
a alegria que Maria experimentou na sua primeira 
Páscoa. 

Desejo-vos todas as alegrias da Páscoa. 

 

 

 

02-04-1982 Witman Phiri (Marist Sec.Sch.) 

03-04-1995 Augustine Mateyu (Novice 1st y) 

04-04-1972 Evans Musakanya (Kabwe) 

04-04-1989 Ângelo Cassinda (Novice 2nd y) 

05-04-1968 Patrick Bushilya (Chassa) 

08-04-1994 Patrick Rodrick (Novice 1st y) 

09-04-1935 António Pisco (Matola) 

12-04-1969 Patrick Bwalya (Matola) 

20-04-1992 Joseph Petro Lazarus (Novice 1st y) 

21-04-1966 Auxensio Dickson (Balaka) 

24-04-1969 Norbert Mwila (Matola) 

 

 

 

h e  H e r m i t a g e  no Lilongwe, 

Malawi, saudou os Promotores de Vocações 

da Província da África Austral a partir do dia 26 

até o 28 de fevereiro de 2015. O organizador foi Br. 

Frank Mwambucha, Conselheiro Provincial residente 

no Malawi. Os seguintes Irmãos participaram nas 

discussões: Br. Fortune Chakasara, Vice-Provincial, e 

Br. Tererai Gijima, ambos do Zimbabwe; África do Sul 

foi representado por Br. Christopher Zimmermann e 

Br. Tomás Kalumbula veio de Luanda; Br. Ângelo 

Atibo de Moçambique chegou de ônibus 

acompanhado por três postulantes futuros que foram 

ao Champagnat House at Mtendere. Br. Asensio 

Njobvu chegou de ônibus a partir de St. Paul, em 

Kabwe, na Zâmbia. Malawi foi representada por Br. 

John Katumbi de Balaka, Br. Patrick Banda de Likuni, 

e Br. Simeon Banda, Mestre dos postulantes.   

(Ir F. Dostie) 

T 

PARABENS ! 

REUNIÃO DE PROMOTORES DE VOCAÇÕES 
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Atrás: Irmãos Frank Mwambucha, Asensio Njobvu, Tomás Kalumbula, Fortune Chakasara,  

Tererai Gijima, John Katumbi.  

Em frente: Irmãos Christopher Zimmermann, Patrick Banda, Ângelo Atibo, Simeon Banda. 

O estado de VANUATU tem uma população de 267.000, 

distribuídos por 65 ilhas situadas ao nordeste de Austrália, 

1900 km de Brisbane. Faz parte do DISTRITO MARISTA DA 

MELANÉSIA. 

OREMUS 

- Por NOSSOS IRMÃOS EM ALEPPO que continuam a ajudar os 

necessitados (independentemente de sua fé), mesmo suportando as 

dificuldades e perigos durante a guerra civil na Síria. 

- Para os CRISTÃOS PERSEGUIDOS por causa de sua fé.  

- Para a população de VANUATU, devastado recentemente por um 

furacão. Ore por IRMÃOS MARISTAS ali, e aqueles que lhes estão 

associados. 

- Para aqueles que pediram orações ou para quem prometemos 

rezar, especialmente os DOENTES e IDOSOS. 
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a década de oitenta, durante seus estudos na Alemanha, o Padre Bergoglio descobriu esta imagem devocional, 

que remonta ao século XVII, "Maria, Desatadora de Nós" (Maria Knotenlöserin), actualmente preservada em 

Augsburg, Bavaria. A pintura foi encomendada por um cavalheiro em ação de graças pela restauração do seu 

casamento.  

 Dois anjos em posição de sentido ao lado de Maria: um deles 

estende a Nossa Senhora uma fita com nós grandes e 

pequenos. Nos costumes da época, uma fita simboliza a união 

conjugal. Por outro lado, a fita, agora suave e refletindo a luz 

da misericórdia divina e salvação, desliza através das mãos do 

segundo anjo, que mostra-o com uma expressão eloquente do 

crente cujas orações foram ouvidas, cujo nó foi desatado pela 

intervenção de mãos de Maria. 

A imagem e o gesto de Maria carregam significados mais 

amplos sugeridos por Bergoglio, que referem-se às palavras do 

Santo Ireneu de Lião (falecido em ca. 202.): "O nó da 

desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria: o 

que a virgem Eva atou, com a sua descrença, Maria desatou 

com a sua fé ". 

Depois de voltar para a Argentina, o futuro Papa começou a 

espalhar a devoção. A sua ideia foi entusiasticamente aprovada 

entre os crentes simples. Como bispo auxiliar de Buenos Aires, 

ele trabalhou para ter um santuário dedicado à imagem de 

"Maria, Desatadora de Nós.", Na Igreja de San Jose del Talar 

em Buenos Aires, uma reprodução da imagem foi entronizada 

na presença de milhares dos fiéis argentinos. 

Aqui é parte de uma "oração a Maria, Desatadora de Nós" 

distribuída com o auxílio do Arcebispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio: 

 Santa Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, com um 
coração maternal você soltou os nós que 
impedem a nossa vida; pedimos-vos que nos 
recebais de mãos abertas e para desatar os nós e 
as confusões com que o nosso inimigo nos 
atormenta. 

 
 

Através da sua graça, por meio de sua 
intercessão, e pelo seu exemplo, livrai-nos de 
todo o mal, Nossa Senhora, e desate os nós que 
nos impedem de estar unidos à Deus, de modo 
que, livre de toda a confusão e erro, possamos 
encontrá-lo em todas as coisas, o nosso coração 
a Ele, e ser capaz de servi-Lo sempre nos nossos 
irmãos e irmãs. Amém. 
 (Ver: Andrea Tornielli Fioretti: the Little Flowers of 

Pope Francis – Heart-warming stories of the Gospel in 

Action. Páginas 120-123) 

N 

MARIA, DESATADORA DE NÓS 

Uma devoção favorita do Papa Francisco 

Francis 
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o dia 20 de Fevereiro do corrente ano, a 

comunidade Marista situada ao lado da 

escola secundária Marista no Malawi, teve a 

honra de testemunhar as celebrações do 

aniversário natalício de It. Moffat Mbamera; 

assim como a recepção oficial de novo membro 

Ir. Witman Phiri, ambos de nacionalidade 

Malawiana. Presentes na cerimónia estiveram 

as comunidades de Mtendere Secondatry 

School e Champagnat House (o Postulandado).  

O entusiasmo, sorriso, musíca, os liquídos 

preciosos e o vitélo gordo fizeram parte da festa 

do dia. Durante as celebrações, o superior da 

comunidade Ir.Nic Banda enfatizou o papel dos 

membros da comunidade na vida de cada um. 

Segundo ele cada membro forma um 

pilar  ̏irreplassivel˝ou seja cada um têm a tarefa 

de suportar o outro em dimensoes multiplas. A 

celebração não somente une os Irmaos para devorar 

o leitão e esvasiar as garrafas famosas do Malwi 

gin,...pós tem como fulcro fazer sentir a pessoa que 

não precisa ir fora da casa a procura da felicidade. A 

comunidade e o local ideal para sentir se co-existente 

e participante no crescimento da familia. Seguindo o 

exemplo dos nossos antepassados continuemos a 

celebrar a vida dos nossos Irmaos seja qual fôr o tipo 

de trabalho devemos criar tempo, isso faz sentir a 

cada um o espirito participativo de ser religioso. 

 (Ir Ângelo Atibo) 

 

 

ara quem domina a história da humanidade, os ritos de iniciação 

sempre existiram e acredito que continuaram a serem praticados. A 

vida religiosa também administra os ritos de acordo as constituições e 

normas de cada instituto. 

Para os Irmãos Maristas da provincia da África Austral, os ritos de 

inicição decorren nas primeiras semanas antes do inicio oficial do 

postulantado. Neste ano as cerimónias centras  viram o seu horizonte 

no dia 21 de Fevereiro e foram presididas pelo conselheiro do Malawi 

que e ao mesmo tempo é o Ministro das vocações da região Austral da 

África. Segundo o Ir.Frank, a vida religiosa significaa delsigar se do 

mundo exterior e remar contra os desejos pessoais. O apego das belezas 

mundanas nunca foi a prioridade religiosa e muito menos Marista.   

(Ir Ângelo Atibo)  

N 

P 

O VALOR DA VIDA COMUNITÁRIA – Marist Secondary School 

Irmãos.Witman Phiri, Nicholas Banda, Moffat Mbamera 

RITOS DE INICIAÇÃO 

Irmãp Frank Mwambucha 
recebe os novos postulantes 
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rancis Inácio Vincent Peis nasceu em 1701, filho de camponeses pobres em Laconi, 

na Sardenha. Quando jovem, prometeu, durante uma doença grave, que, se ele 

recuperasse a saúde, iria consagrar a sua vida a Deus na Ordem dos Frades 

Menores Capuchinhos. Ele recuperou a saúde, mas adiando o cumprimento de sua 

promessa de dia para dia. Há algumas indicações de que os seus pais levantaram 

objeções ao seu ingresso nos franciscanos. Em 1721 sua vida foi novamente ameaçada 

quando um cavalo que ele montava se soltou atirando-o ao chão. Inácio invocou a 

assistência de São Francisco de Assis e renovou a promessa que tinha feito 

anteriormente. Desta vez, os seus pais não levantaram objeções, tornando-se assim, 

franciscano. 

Ele pediu admissão no convento dos Capuchinhos em Cagliari, mas os superiores 

hesitaram por causa da sua saúde delicada. O jovem então olhou para um amigo 

influente que intercedeu por ele, e assim foi recebido no noviciado, e ficou conhecido 

como Irmão Inácio. Apesar das suas enfermidades físicas, o seu ardor lhe permitiu participar dos exercícios 

espirituais da comunidade e excelência em perfeição da sua observância da Regra de São Francisco. 

Depois de ser empregado na comunidade por vários anos em diversas ocupações, ele foi nomeado gerente das 

esmolas por causa de sua conduta edificante. Ele tinha boas relações com os cidadãos de Cagliari, que perceberam 

que, embora o Irmão Inácio pedisse esmola, também dava de volta para eles de uma maneira espiritual. O seu 

comportamento modesto era visto como um sermão tranquilo para todos os que o viam. Raramente falava; mas 

quando a caridade exigia, ele falava com bondade excepcional. Também instruía as crianças e os iletrados, 

confortava os doentes, e exortava os pecadores a se converterem e a fazer penitência. 

Segundo a lenda, Inácio era conhecido por pontualmente obedecer os seus superiores, 

mesmo quando fosse necessário negar a sua própria vontade. Ele estava acostumado a 

não passar pela casa de um homem ambicioso, porque temia que, ao aceitar uma 

esmola dele, compartilharia a culpa das injustiças dele. Mas quando o homem reclamou 

ao superior, o superior pediu para que Inácio aceitasse esmolas do homem. Ao voltar 

ao convento, St. Inácio abriu o saco oferecido pelo ambicioso, e sangue escorria. Para 

aqueles ao redor dele o santo disse: "Este é o sangue dos pobres espezinhados por ele". 

A Irmã de Inácio tinha muitas vezes escrito para ele pedindo-lhe para lhe fazer uma 

visita, para que ela pudesse obter o seu conselho em certos assuntos. Inácio não tinha 

tempo para atender o seu pedido, mas quando o seu superior ordenou que ele fosse, 

imediatamente se meteu em viagem. Mas deixou-a logo depois de ter dado o conselho 

necessário. 

Quando o seu irmão foi enviado para a prisão, esperava-se que, tendo em conta a 

reputação do Irmão Inácio, este último poderia obter a libertação de seu irmão. Seu superior enviou-o para falar 

com o governador, mas ele pediu apenas que o seu irmão fosse tratado de acordo com a justiça. Por nada no mundo 

o irmão Inácio bloquearia ninguém de fazer o seu dever. 

Apesar da sua enfermidade, Inácio perdurou no seu trabalho até aos 80 anos. Mesmo depois de ficar cego, 

continuou a fazer suas rondas diárias durante dois anos. A veneração do povo cresceu, e muitas pessoas doentes 

atribuíam curas milagrosas a ele. 

Ele morreu no dia 11 de Maio de 1781, e dizem que muitos milagres ocorreram no seu túmulo. Irmão Inácio foi 

beatificado em 1940 e canonizado em 1951.  

F 

Patronos especiais da Fraternidade 

SANTO INÁCIO DE LÀCONI 
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 Zig Zigler (um grande orador motivacional) relata que os treinadores de pulgas 

têm observado um hábito previsível e estranho nas pulgas, enquanto em 

formação. Quando as pulgas entram num frasco podes observá-las saltar da jarra. 

Elas são conhecidas como acrobatas incríveis. 

O treino começa quando a tampa é colocada no frasco. As pulgas continuam a 

saltar, mas agora eles batem com as suas cabeças na tampa, uma e outra vez. 

Se continuar a vê-las saltar e a bater a tampa, algo interessante acontece. Elas 

continuarão o seu salto, mas elas já não saltarão alto o suficiente para bater a 

tampa do frasco. 

 O treinador de pulgas pode então remover a 

tampa do frasco. As pulgas continuarão a saltar, 

mas eles não vão saltar para fora da jarra. Na 

verdade, eles não vão saltar para fora porque já 

não podem saltar para fora. Por quê? A razão é 

simples. Elas se condicionaram a saltar não tão 

alto como antes. E, uma vez que elas se 

condicionaram e não conseguem saltar tão alto, 

isso é tudo o que podem fazer. 

E tu, és como as pulgas? Condicionado a saltar tão baixo? 

 

 

 

  

ALGO PARA PENSAR 

As pulgas sobre a pele humana 

CALENDÁRIO DO IR. JOE 

As pulgas bevem sangue humano! 
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BOAS NOTÍCIAS de ESPANHA! 

9 de março de 2015 

Do It. Raimundo Puente  

(puenteraimundo49@gmail.com) 

……… 

“Estou bem. Estou a esperar o bilhete de 

regreso do ir. Kasongo”  

Saudações a todos. 

Mundo” 

O ANO DE MONTAGNE NO MAPAC 

Marist Asia-Pacific Center, Manila 

Papa Francisco almoça com os trabalhadores na cafetaria do Vaticano 

COMO OS GOVERNOS PODEM REDUZIR AS DESPESAS! 
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epois de quatro anos, a guerra civil está 

longe de terminar! Nossos Irmãos em Aleppo 

continuam seus bons trabalhos sob condições 

extremas. 

 “Continuamos 

sofrendo com a 

escassez de 

tudo, desde 

petróleo, gás, 

eletricidade, 

água, remédios 

e muitos outros produtos de primeira necessidade. Os 

habitantes de Alepo passam frio com o inverno deste 

ano, com nenhum outro meio de aquecimento além 

das cobertas. Sofremos com a escassez de água que 

fica disponível a cada seis dias. 

“Os sírios estão desesperados. Não 

encontram maneira de sair da crise. 

Abandonam o país de forma 

permanente e sem esperança de 

retorno. A Síria, e em particular Alepo, 

está ficando sem seus cristãos. Temos 

medo de terminar como os cristãos em Mosul … ou como 

os povos Hassake … ou morrer estupidamente por causa 

da metralhadora ou de um tiro de algum franco-atirador.  

“É assim que nós, os Maristas Azuis, continuamos 

nossos diferentes programas e projetos.  

“O projeto “O alojamento para os desabrigados dos 

Maristas Azuis” continua seu caminho de 

crescimento. Temos ajudado 57 famílias desalojadas. 

Nossas diferentes distribuições mensais (cesta de 

alimentos mensal) continuam com grande 

generosidade (as cestas contêm, além dos produtos 

básicos como açúcar, arroz, queijo, geleia, lentilha, 

azeite… etc., também ovos, carne, frango e leite em pó 

para as crianças, em um total de 22 produtos por 

cesta): temos “O cesto da Montanha” para as famílias 

cristãs desabrigadas em Jabal-Al-Sayde; “O cesto dos 

Maristas Azuis” para as famílias desabrigadas 

mulçumanas; e “A cesta da Orelha de Deus” para as 

famílias que vivem em extrema precariedade sem 

estar desabrigadas. Além da comida, proporcionamos 

roupa, colchões, cobertores e utensílios de cozinha. 

Logo passaremos a distribuir sapatos para todas as 

crianças. A cada meio dia distribuímos comida quente 

para 550 pessoas. 

“O programa “Feridos Civis da Guerra” continua sua 

missão mediante o tratamento gratuito no melhor 

hospital de Alepo aos civis feridos por balas ou mísseis, 

graças à generosidade e voluntariado dos melhores 

médicos e cirurgiões da cidade e a dedicação das Irmãs 

de São José da Aparição. Tratamos, em 2 anos, mais de 

cem casos e resgatado dezenas de feridos por 

morteiros que se apresentam de forma aleatória.  

“Evidentemente, continuamos cuidando das crianças 

e jovens que são nossa prioridade. Os dois projetos 

“Aprendendo a Crescer” e “Quero Aprender” 

atendem por dia mais de 150 crianças 

em idade escolar e pré-escolar (que 

não podem ir à escola por diversas 

razões); “Skill School” (Escola de 

Habilidades) para os adolescentes; e 

“Tawassol” para as mães jovens que 

voltaram depois das férias do Natal.  

 “Nosso centro de formação – “MIT – também 

continua em função. Estamos com inúmeras 

solicitações de participação nas oficinas que 

organizamos duas vezes ao mês durante um período 

de 3 dias cada um para 20 jovens adultos. As últimas 

oficinas abordaram a “gestão do tempo”, “como 

escrever um informativo”, “criatividade” e 

“contabilidade em um programa de computador”. O 

centro organiza também Conferências mensais que 

são bastante apreciadas.  

“Por último, “Oasis”, nosso 

centro de formação 

espiritual para jovens 

cristãos organiza há alguns 

anos retiros ou seminários 

mensais para jovens 

interessados e que vem 

ganhando força.” 

See more at: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3531#sthash.0Z1IYRsS.dpuf  

D 

SÍRIA – MARISTAS AZUIS DE ALEPO 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3531#sthash.0Z1IYRsS.dpuf
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 tempo, no domingo 22 de março era ideal para a celebração. A liturgia de duas horas foi agraciado por dançarinos 

litúrgicas - um grupo de mulheres, e uma das crianças pequenas. Depois disso, houve discursos de um Jesuíta, o 

Provincial Marista, o chefe local, e o presidente da Kutama Old Boys Association (KOBA) que foi responsável pela captação 

de recursos para cobrir os custos da função.Finalmente chegou o discurso de Sua Excelência, o Presidente do Zimbabwe. 

Robert Mugabe era um menino de 14 anos quando os Irmãos Maristas chegaram em 1939. Mostrando seus 91 anos, o 

presidente começou com reminiscências de St Francis Xavier College, sob a orientação dos Irmãos Maristas canadenses. 

Seu discurso tocou posteriormente em vários temas: o papel da educação para os jovens: o desenvolvimento do país; e 

relações internacionais.  

A conclusão do discurso, cerca de 85 minutos após o presidente subiu ao palco, foi imediatamente seguido pela entrada 

dramática de um cantor de louvor (poeta official), dançando e cantando seu poema surpreendentemente em Inglês! 

Dizia-se que ele cobrava US $ 1500 para este serviço! Depois, o Bispo abençoou a nova estátua de Champagnat (pago 

pela escola, Kutama College) e novas salas de aula que 

foram oficialmente abertos por Sua Excelência. 

Eventualmente, às 17h30, os convidados de honra 

sentaram-se para um almoço em uma grande tenda 

erguida em frente ao bloco de administração. É 

importante ressaltar que toda a multidão reunida no 

campo de esportes foi fornecida com uma refeição! Um 

dia para se lembrar!  

O 

KUTAMA – UMA COMEMORAÇÃO DUPLA 

100 anos da Missão Jesuíta - 75 anos de presença Marista 

O Bispo Dieter Scholtz de Chinhoyi durante a Missa de Ação de Graças; dançarinas  
litúrgicas, estudantes do Kutama College, marquises que abrigam cinco mil pessoas 

KUTAMA COLLEGE 
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O  I N Í C I O  … O Ir. Patrick Veilleux, canadense, viajou de Roma para Lesotho no final de 1930 para preparar 

que os Irmãos canadenses substituir os Irmãos da Província Sul-Africano que estavam lá desde 1908. Um contrato 

foi redigido com o Bispo Bonhomme em Roma e, em seguida, apresentado ao Provincial e seu Conselho no Canadá. 

O Bispo concordou que seria bom para os cinco pioneiros passar um ano em Londres para aperfeiçoar o seu Inglês, 

enquanto estudavam para um Diploma em Ciências de Educação. Durante esse tempo, o Bispo criou tensões, pois não 

respeitou o contrato. O Ir. Patrick escreveu ao bispo, mas não recebeu resposta satisfatória. Mais ou menos ao mesmo 

tempo, o Bispo Aston Chichester, bispo no  Salisbury (agora Harare) encontrou o Ir. Assistente Geral, num congresso na 

Cidade do Cabo e pediu Irmãos para assumir Kutama Teaching Training College (Escola de 

Formação de Professores de Kutama), que estava na altura ameaçada de encerramento, por 

má gestão e precárias estruturas físicas. O Irmão mencionou a ele que alguns Irmãos 

canadenses estavam a estudar em Londres. Convidou-os por escrito logo depois. Quando o 

curso terminou em meados de 1938 navegaram para Durban. De lá Patrick partiu para a Beira, 

e depois por via férrea viajou para Salisbury. O Bispo Chichester foi muito generoso nos termos 

que ele propôs. O Ir. Patrick gostou de Kutama e ajudou durante o terceiro período escolar. Ao 

ouvir isso, o Provincial canadense concordou que assumíssemos Kutama em Janeiro de 1939. 

Os outros quatro Irmãos canadenses que tinham ficado para trás na África do Sul [juntamente 

com o Irmão Walstan Curtin, um membro australiano da Província Sul-Africano] se juntaram a 

ele em tempo para a abertura do ano letivo em 1939. (Br James Langlois - Editado)  

N 

PARA LEMBRAR OS IRMÃOS - A ESTÁTUA DE CHAMPAGNAT 

A estátua no pedestal 

Esculpida em pedra da região de Masvingo, 
a estátua empequenece um aluno de Form 1  

A placa na base do pedestal 
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IRMÃOS JOVENS que desejam RENOVAR SEUS VOTOS ou fazer PROFISSÃO FINAL  

devem escrever para Br Joe antes de 10 DE MAIO.  

IRMÃOS DE VOTOS PERPÉTUOS devem enviar RELATÓRIOS SOBRE OS IRMÃOS JOVENS  

com quem vivem … tambem antes de 10 DE MAIO. 

Comerás do trabalho das tuas mãos …  
Ps 128,2 … Ir. Patrick Banda, Likuni 

OBRIGADO, kutama! 

O Jubileu foi abençoada pela presença de irmãos 

de lugares distantes: de Dete - Bernard, Ebel, e 

David; de Nyanga - Nicholas, Leonard e Tererai; de 

outros países - Joe, Jude, Mario, Felizardo, Tomás 

e Patrick. A hospitalidade oferecida durante esses 

dias ocupados foi ainda mais apreciada! 

Os nossos agradecimentos por todo o trabalho 

duro de preparatção - para Jacob, Fortune e Arão; 

e a James por sua calorosa recepção no aeroporto 

e várias viagens mais para Kutama naqueles dias. 

OBRIGADO! MAITA ZVIKURU! 

 

“Sem misericórdia, temos pouca chance hoje de 

tornar-se parte de um mundo de pessoas 'feridas' 

que precisam de compreensão, perdão e amor …”  

(Papa Francisco aos Bispos do Brasil, no Rio de Janeiro 1913) 

important notice 

AQUI ESTÁ !! 


