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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de Julho de 2015 

ueridos Irmãos e Amigos, 

Nesta fase do ano eu consegui visitar a maior 

parte das Comunidades da Província. Agradeço a 

Deus por me ter concedido a oportunidade de 

testemunhar e experiência de vida comunitária com 

vocês. É sempre um prazer estar ao vosso lado. Gostaria 

de ter passado mais tempo em cada comunidade. Pois, é 

grande privilégio para mim, falar com cada um e partilhar 

as suas alegrias e dificuldades. Comunidade é um 

elemento importante da vida marista. Uma das três 

características que procuro quando vos visito são: 

 Vida de Oração 

 Vida Apostólica 

 Vida Comunitária 

A vida Apostólica parece ser a 

mais fácil para a maioria: 

vocês fazem o bom trabalho 

nas escolas e com a 

juventude, por isso vos estou 

muito grato. Se não tivermos cuidado, o nosso trabalho 

dominará os outros aspectos da nossa vida - Às vezes, à 

custa dos outros dois recursos. Nesta edição do Boletim, 

gostaria de me debruçar sobre o terceiro item, a vida 

comunitária. 

Algo que eu aprendi cedo na minha vida religiosa (e é bom 

lembrar) é que quando uma comunidade recebe um novo 

membro torna-se uma nova também. 

Quando as pessoas de diferentes personalidades, 

temperamentos, gostos, necessidades, nações ou grupos 

étnicos cruzam-se simplesmente com os ombros 

levantados, podem ferir-se um ao outro. A comunidade 

deve ser um lugar onde se aprende a perdoar 

mutuamente, aceitar uns aos outros com amor, e ser um 

alívio para o Irmão em dificuldade. Dentro de uma 

comunidade, as partes afiadas e cortantes de cada 

membro podem ser suavizadas, como pedras brutas num 

rio ou litoral tornam-se pedras lisas e brilhantes. 

O que é Comunidade? 

"A comunidade é um grupo de indivíduos que 

aprenderam a se comunicar honestamente um com o 

outro; Cuja relação é mais profunda do que as máscaras 

de autodomínio. Que desenvolveram algum 

compromisso significativo para viver juntos, rezar juntos, 

regozijar, chorar juntos, deliciar-se com os outros e fazer 

das preocupações dos outros as suas."  

Eles estão unidos pela caridade cristã. Ao contrário dos 

membros de clubes que só se reúnem por razões práticas 

e utilitárias. 

A comunidade é um lugar onde nos sentimos seguros 

para sermos nós mesmos, Onde podemos admitir as 

nossas vulnerabilidades. 

Recentemente, eu li Come and See por George Ukken SJ. 

A sua descrição dos quatro momentos da comunidade é 

muito interessante. E faz algum sentido para mim. 

Permitam-me partilhar convosco os momentos descritos 

por ele. Podem identificar o momento que se adapta à 

vossa comunidade. Este é bom material para discussão 

numa reunião comunitária. 

"Primeira Fase: Pseudo-comunidade:  

É uma forma muito barata de ser comunidade. Os 

membros da comunidade são muito gentis um com o 

outro, evitam conflitos a todo o custo, para manter a paz 

a todo o custo. Eles não dizem o que realmente pensam, 

ou expressar realmente os seus sentimentos, a fim de 

evitar conflitos. A regra não escrita é: não fazer ou dizer 

qualquer coisa que possa balançar o barco. Esta regra faz 
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com que a comunidade funcione normalmente. Mas 

também esmaga a individualidade, a intimidade e a 

honestidade, e quanto mais tempo durar, mais 

desgastante será. Uma vez que os indivíduos começam a 

ser honestos com os seus sentimentos, acabam por ser 

livres e diferentes uns dos outros na maneira de falar e 

agir, a segunda etapa começa. 

Segunda Fase: Caos: 

O caos sempre gira em torno de tentativas bem-

intencionadas, mas equivocadas para curar e converter. 

Pois, grande parte das pessoas resiste mudança. Assim, 

curandeiros e pregadores esforçam-se mais para curar e 

converter até que eles começam a curar os curandeiros e 

converter os pregadores. Na verdade, é caos. O motivo 

por trás da tentativa de curar e converter não é amor, pois 

todo mundo quer que sua norma prevaleça. Durante a 

luta é um caos ruidoso, sem criatividade construtiva. 

Frequentemente acusa-se de o líder de não estar a fazer 

o seu trabalho. 

Terceira Fase: Se Esvaziar 

É a fase mais crucial da formação da comunidade. 

Consiste em que cada um se esvazia de tudo que bloqueia 

a boa comunicação na comunidade. 

 Os mais comuns deles são: 

• Expectativas e preconceito do que uma experiência de 

comunidade é. 

• Os preconceitos, muitas vezes inconscientes do que 

consciente. 

• Ideológica ou rigidez teológica; Essa posição qualquer 

assume o status de "o único caminho certo". 

• A necessidade de curar, transformar, corrigir ou 

resolver. 

• A necessidade de controlar. O líder do grupo cai 

facilmente neste defeito fora do medo do fracasso. 

Uma vez que os membros começaram a realmente ouvir 

um ao outro, para deixar de fora as ideias e projectos de 

meia tigela (e é a verdadeira morte do seu ego), a 

verdadeira comunidade começa a emergir. 

 

Quarta Fase: Comunidade: 

Numa comunidade verdadeira há uma autêntica 

sensação de paz. Há o fato de partilhar alegria e 

sofrimentos. Esta atmosfera de amor e aceitação cura e a 

conversão acontece, mesmo sem ninguém tentar curar 

ou converter. As pessoas se sentem livres para expressar 

sem ferir o seu feedback. Haverá dificuldades, mas serão 

produtivas, e não destrutivas. Ele sempre se move em 

direção ao consenso, porque é uma luta amorosa. Tem 

lugar na terra do amor. Tal comunidade é um dom do alto. 

Este dom vem sobre o grupo quando todas as disposições 

estão presentes. " 

 Estas ideias parecem, para mim, desafiadoras. Sugiro 

que, depois de leres o texto, se pergunte: em que fase 

está a minha comunidade, o que posso fazer, caso não 

esteja na quarta fase? 

Gostaria de saber se existem regras vivas para 

comunidade que nos ajudariam a alcançar a fase quatro e 

permanecer na mesma. Há uma tendência dos seres 

humanos ver os apenas pontos negativos, enquanto em 

outros aspectos, pode ser que não nos tenhamos 

apercebido deles em nós. Ainda acho que algumas formas 

de reagir a esta tendência seriam: 

• Acredite que todos estão a dar o seu melhor. 

• Não tente mudar os outros, nem mesmo desejar que 

eles mudem. Porque tentar mudar os outros cria 

intolerância em si mesmo. Lembre-se de que as pessoas 

precisam é amar e aceitação. 

• Lembre-se de vez em quando que você não é o gerente 

geral do mundo, que "não são todos responsáveis por 

retificar erros, corrigir todas as falhas em todos ao seu 

redor. 

• É bom lembrar que não somos melhores do que 

ninguém. Quando St Francis viu um criminoso a ser levado 

para prisão, ele disse: "Lá vai o Francis sem a graça de 

Deus." 

Nas minhas visitas às Comunidades sinto-me sempre feliz 

em ver quantos realmente encontraram um lar e um lugar 

onde o amor, o comunhão e espírito de família são óbvios. 

Agradeço-vos por me acolher sempre com aconchego e 

amizade. 

Que Deus vos abençoe.  

.  
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JULHO 

02-07-1947 António Reis 

09-07-1992 Elia Madimba (noviço) 

14-07-1934 Laurence Morrison 

23-07-1985 Boston Ngulube 

25-07-1970 Vigirio Bwalya 

26-07-1992 Stephen Muleba 

28-07-1978 José Francisco (“Richa”) 

29-07-1969 Geraldo Medida 

 

 

 

 

s Irmãos Maristas estão se empenhando para ajudar os 

cidadãos e as crianças da República Centro-Africana (RCA) 

a voltar à normalidade após dois anos de terror 

alimentado por interesses internacionais nos diamantes e 

no ouro do país. 

"Milhares de muçulmanos nas fronteiras dos países 

vizinhos não podem voltar ao país por causa da milícia 

Anti-balaka, e aqueles que conseguem refúgio em 

dioceses e igrejas não podem voltar para suas cidades e 

casas", disse o irmão Elías Pérez, um dos cinco irmãos no 

país. 

O 

FELIZ ANIVERSÁRIO PARA TODOS! 

VOCÊS 

REZEMOS

OREMUS 

Pelos NOSSOS IRMÃOS QUE VIVEM EM PAÍZES DE GUERRA. (Assista o vídeo 

sobre a SÍRIA, enviado pelo Ir. Emili e lê os artigos neste boletim, para obter 

detalhes sobre o SUDÃO DO SUL e REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA) 

 Pelos EMIGRANTES QUE FOGEM DA VIOLÊNCIA E MISÉRIA, para que as nações 

mais ricas tomem decisões de compaixão e generosidade para estender uma 

mão caridosa. 

Pelos nossos PROFESSORES e aqueles na ADMINSTRAÇÃO e MANUNTEÇÃO 

Pelos nossos ALUNOS 

MARISTAS continuam seu trabalho na REPÚBLICA CENTRO-AFRICANA 

Ouro e diamante alimentam dois anos de terror 
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Ir. Elías, originário do México, é diretor do Liceu São 

Marcelino Champagnat, uma escola de ensino 

fundamental e médio em Berberati, localizada a 100 km 

da fronteira com Camarões. Três outros irmãos, dois da 

RCA e um do Congo, ensinam matemática, francês, 

educação moral e cívica e catequese. O quinto irmão, da 

França, é diretor da escola de educação infantil e das 

séries iniciais do ensino fundamental. 

 Ir. Elías destacou que muitas pessoas temem que os 

mulçumanos se vinguem caso retornem às suas 

casas.Enquanto o mundo testemunha a ultrajante 

perseguição cristã no Oriente Médio, os muçulmanos 

estão sendo perseguidos na RCA pelo grupo Seleka, que 

tomou conta do país em 2013. 

“Os jornalistas cometem um grande equívoco ao 

considerar os Anti-balakas como “Milícias cristãs”, pois 

nada têm a ver com as igrejas e não obedecem a 

ninguém,” afirmou o Ir. Elías. “Eles mataram centenas de 

mulçumanos e forçaram milhares de pessoas a se exilar 

em países vizinhos.” 

“Em alguns lugares, a vida está começando a se 

reorganizar, mas a extrema pobreza resultado de mais de 

dois anos de violência é muito difícil e teme-se o que pode 

vir a ocorrer,”disse Ir. Elías. 

A República Centro-Africana permanece instável desde 

sua independência da França em 1960 e é um dos países 

menos desenvolvidos no mundo. Após vários golpes de 

estado, seguido de um regime sob as ordens de um 

autodeclarado imperador, Jean-Bedel Bokassa, o grande 

golpe mais recente foi quando um grupo mulçumano 

rebelde formado por milícias do Chad, Nigéria, Sudão e, 

de acordo com a CNN, possivelmente da Al Qaeda - 

“Seleka” -  ocupou a capital Bangui, em 24 de março de 

2013 (Domingo de Ramos) e expulsou o presidente. 

A RCA é um dos países mais pobres do mundo, mas rico 

em ouro e diamantes. Seu comércio ilegal é usado para 

financiar diferentes grupos. Os Selekas tentaram 

promover a divisão do país: ao norte ficariam os 

mulçumanos  e ao sul os cristãos. Mas o Ir. Elías observou 

que “isso foi impossível para os Africanos da RCA 

aceitarem, porque essa proposta veio de outros países.” 

 A Força Multinacional da África Central, a francesa 

“Operação Sangaris” e a Missão de Apoio Internacional à 

República Centro-Africana liderada pela África (MISCA), 

que mais tarde se tornou a Missão das Nações Unidas na 

África Central (MINUSCA), forçaram a retirada dos Selekas 

para o norte. 

De acordo com o Ir. Elías, os Selekas estão agora 

controlando uma grande área do centro-norte do país 

onde as autoridades nacionais não conseguiram 

prevalecer. 

Mas a violência não terminou aí, aumentada pelo 

surgimento de um novo grupo em 2014, “Anti-balaka”, 

um grupo de milícias que se autodenomina “cristão” mas 

comete as mesmas atrocidades que os Selekas. 

“Na medida em que os mulçumanos não voltam ao seu 

país, às suas casas, e os Selekas permanecem em certas 

regiões, e conforme os Anti-balakas ocupam áreas 

maiores, será impossível voltar à vida normal,” destacou. 

Mas com todo o terror, pobreza e desnutrição, os Irmãos  

Maristas continuam no esforço de ajudar seus 

estudantes, que têm sido bastante afetados. 

“Muitos de nossos alunos chegam sem o café da manhã, 

e sua primeira refeição acontece quando voltam para 

casa depois das 15h,” disse o Ir. Elías. 

“A escola investe muito na ajuda às crianças doentes, que 

todos os dias chegam à administração da escola com  

malária, febre tifoide, cárie, vômito e diarreia,” 

acrescentou. 

Ele ressaltou que “não são poucos os jovens que vêm 

conversar comigo na hora do recreio  dizendo que estão 

http://www.champagnat.org/img/caricate/small/news_3622.jpg
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com fome, e eu então ajudo aqueles que eu sei que são 

realmente pobres.” 

Revelou ainda que em momentos de grande violência em 

diferentes partes do país, “os Sangaris, Miscas ou 

Minuscas estavam presentes e puderam testemunhar 

pessoalmente a matança de milhares de pessoas pelos 

Selekas e Anti-balakas, mas ninguém intervém.” 

“Algumas pessoas dizem que entram em acordo com os 

grupos e fornecem armamentos ou deixam que fiquem à 

vontade para fazer o que quiserem,” salientou. “Outras os 

acusam de envolvimento no comércio de ouro e 

diamantes e ficam contentes por serem bem pagos.”  

“As forças de paz da ONU vêm de diferentes países, mas 

não são avaliadas da mesma forma: algumas são 

consideradas sérias, outras corruptas, outras ainda 

covardes e que não querem se comprometer,” 

acrescentou.  

Ressaltou que "a verdade é que há milhares de soldados 

da ONU incapazes de enfrentar os Selekas e Anti-balakas, 

muito menos armados e preparados.” 

 

 

 

 diretor de um importante projeto de 

solidariedade no Sudão do Sul, que inclui três 

voluntários maristas, exprimiu sua preocupação, 

depois da conquista por parte dos rebeldes da cidade de 

Malakal, rica em petróleo. 

“Espero e rezo para que os combates cessem, porque 

seria o primeiro passo sério em direção à normalidade”, 

disse o Ir. Bill Firman, em 18 de maio, à oficina de 

comunicações da Casa Geral. 

“Muitas pessoas já suportam tantas dificuldades”, 

acrescentou o Ir. Bill, da congregação dos Irmãos das 

Escolas Cristãs. 

Ele fez esses comentários poucos dias depois dos rebeldes 

terem lançado um ataque em grande escala no Sudão do 

Sul, no dia 15 de maio, obrigando algumas unidades do 

exército e a centenas de pessoas a abandonar um centro 

estratégico de produção de petróleo. O exército, a partir 

do dia seguinte, iniciou a contra ofensiva, tentando 

recuperar a posição. 

O Ir. Bill é diretor do projeto “Solidariedade com o Sudão 

do Sul” desde 2014. O projeto visa a formação de leigos 

para o ensino, a educação sanitária e atividades agrícolas 

e tem comunidades em Malakal, Riimenze, Wau, Yambio 

e Juba. 

Três Irmãos Maristas da Província da Nigéria, que 

participam do projeto, residem em Riimenze e Yambio. 

São os Irmãos Christian Mbam, Matthew-Mary Ogudu e 

Longinus Uche Dimgba. 

“O problema está no fato que não existe um comando 

efetivo em nenhuma das duas facções, além da existência 

de várias milícias que procuram exclusivamente o próprio 

proveito, ao invés de se aliarem com o governo ou a 

oposição,” disse o Ir. Bill. “Está claro que o governo não 

controla a economia e o preço dos alimentos aumenta 

rapidamente.” 

“Nossos centros de formação continuarão funcionando 

como de costume, mas não se sabe sobre seu futuro”, 

acrescentou. “Precisamos alimentar e educar os 

estudantes”. 

O projeto nasceu a partir do pedido da Conferência dos 

Bispos do Sudão do Sul. A União Internacional das 

Superioras Gerais (UISG) e a União dos Superiores Gerais 

(USG) apoiam o projeto – mais de 200 congregações 

religiosas masculinas e femininas. 

O 

UM OUTRO PAÍS COM POUCO PAZ– SUDÃO DO SUL 

O Diretor de Solidariedade com o Sudão do Sul diz: 

"Rezemos pelo fim dos combates" 
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O projeto conta com 16 membros na equipe de direção, 

incluindo o Irmão Marista Chris Wills, da Casa Geral. 

“Apreciamos muito a presença dos Irmãos Maristas e sua 

significativa contribuição à solidariedade com o Sudão do 

Sul”, afirmou o diretor do projeto. 

Ele indicou que “nosso trabalho está tendo um impacto, 

mas que os grandes desafios derivam da instabilidade do 

país e do desperdício de recursos usados na luta armada.” 

“Ultimamente, houve incursões nas casas religiosas por 

parte de pessoas desesperadas, procurando dinheiro”, 

disse o diretor. “A segurança geral está começando a 

desmoronar, mas nossos voluntários, até agora, não 

manifestaram ansiedade”. 

Explicou que algumas pessoas afirmam que estavam 

melhor no norte e que “não era isso o que esperávamos 

quando votamos pela independência.” 

 “No momento, não está claro o que acontecerá, mas é 

provável que os alimentos e outras mercadorias 

começarão a faltar e ficarão caras”, afirmou o Ir. Bill. 

Destacou os resultados positivos do projeto, revelando 

que o Instituto para a formação de professores e 

formação sanitária acolhem pessoas de etnias diferentes 

e ensinam como viver e trabalhar juntos. 

“Este é um povo bom e acredito que podem construir um 

magnifíco futuro, porém precisam de ajuda durante 

muitos anos”, disse o Irmão. “Precisarão de tempo, para 

se identificarem primeiro como cidadãos do Sudão do Sul 

e, depois, como membros de tribos diferentes:  Dinka, 

Nuer, Azanda e outras”. 

“O país tem recursos e irá adiante”, acrescentou. 

“Acabará com os combates e começará uma nova 

reconstrução, mas quando poderá fazê-lo?” 

 

 

 

A celebração do dia de Champagnat 2015 é tida por alguns Irmãos que 

formam a comunidade de Ndalatando este ano como a primeira experiência. 

Considerada como a pequena e a mais simples dentre as comunidades de 

Angola, Ndalatando este ano foi enriquecida com a presença de novos 

membros que deram uma nova dimensão à celebração, não somente pelas 

suas iniciativas mas com certeza, também pelo aumento de novos visitantes 

que se juntaram a nós na celebração fruto do apostolado que os Irmãos têm 

desenvolvido no meio destas humildes pessoas desta cidade. 

O impressionante neste dia foi a 

solene celebração da missa 

presidida pelo pároco local, animada pelos Irmãos, alunos e membros da 

família Marista. Seguiu-se depois o momento de recreação onde os alunos 

– os mais pequenos, mostraram os seus talentos e habilidades na dança, 

cantos e teatros. A celebração culminou com uma magestica festa, 

decorada com os grandes valores típicos dos Irmãos Maristas tais como a 

simplicidade, humildade e modéstia. Juntou-se a festa um bom número de 

religiosos como padres, irmãos, irmãs, professores e muitos outros 

convidados.  

O DIA DE CHAMPAGNAT EM NDALATANDO, ANGOLA 

Irmão Matthew Mary no Sudão do Sul 
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Como diz o ditado: “ boas coisas duram pouco”, alguns de nós já aguardam 

expectatantes  à celebração do ano vindouro. A exemplo do discípulo na 

transfiguração de Jesus, faço delas, também as minhas palavras quando disse: “ é 

bom estarmos aqui…” Além do mais, há que reconhecer o esforço incondicional e 

das noites sem sono dos Irmãos Floriano (Sup.), Octaviano, Steven Phiri e do 

Ângelo que tudo fizeram para que este dia viesse a ser agradável para todos 

quantos participaram.  

(Bro. José Francisco “Richa”) 

 

 

 

  

Os aspirantes maristas fizeram a sua promessa em 

Fourviére no dia 23 de Julho de 1816. A segunda fase 

da nossa preparação para o Bicentenário, começará no 

dia 23 de Julho deste ano e terminará na mesma data 

no próximo ano, isto é, 200 anos depois do 

compromisso assumido.  

Foi uma promessa muito significativa para o Padre 

Champagnat até no momento da sua morte. Seria 

melhor, neste dia, fazermos o uso do “Marist Office” 

(veja o quadro abaixo). 

  

ANO DE FOURVIÈRE  

Segunda etapa da preparação para o nosso Bicentenário 

A entrada para o santuário de Fourvière 

A Virgem Preta de Fourvière 

O CALENDÁRIO RELIGIOSO para o segundo semestre de 2015 já foi distribuído em formato digital. Os 

Conselheiros Provinciais receberão livretes para cada sector da Província. 

Um outro documento também foi distribuído: “MARIST OFFICE”, que é oração marista – infelizmente só 

temos o exemplar em inglês – adequado para uso especifico em todas as festas maristas: Dia da Fundação (02 de 

janeiro); Aniversário de Champagnat (20 de Maio); Dia da Festa de Champagnat (06 de junho); Dia Fourvière (23 

de julho); Dia Montagne (28 de outubro); ... 
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VISITA do IR. JOE a o CHAMPAGNAT HOUSE & KALULUSHI 

Todos os Aspirantes 

Aspiranests de Zâmbia Aspirantes de Malauí 

Aspirants from Angola Br Simeon (MP) & Br Joe 

Aspirantes de Moçambique 

Ir. Mundo com marido e esposa professores: David 
Kaluba para carpintaria; Elizabeth é um alfaiate 

Ir Mundo apresenta Br Joe Walton a um 
grupo de estudantes de carpintaria  
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ernard Mizeki, (1861 a 1906) Anglicano, missionário e mártir no 

Zimbábue.  
 

Nascimento e Infância 

Bernardo Mizeki nasceu Mamiyeri Mitseka Gwambe em Inhambane, Moçambique, no 

1861, mas mudou-se para a Cidade do Cabo, África do Sul, quando tinha cerca de 12 anos 

de idade. 

Conversão ao cristianismo 

Na Cidade do Cabo, morou e trabalhou por dez anos. Ele 

trabalhava para colonos brancos e voltava todos os dias 

para a sua casa na favela. Ele ingressou na Escola 

Noturna Anglicana para negros e se negava a beber 

bebidas alcoólicas, esta era a forma que muitos 

africanos pobres afogavam seus sofrimentos. Ele tinha 

um dom para aprender idiomas, e este jovem africano 

logo aprendeu: inglês, holandês, francês e oito línguas 

africanas. Isto o conduziu a trabalhar como tradutor da 

Bíblia para as línguas nativas. Ele logo se tornou cristão. 

Mizeki foi preparado para o batismo em 1886, pelos 

membros da Sociedade do São João Evangelista.  

Missionário 
Então ele se tornou um catequista laico em 

Mashonaland, e acompanhava o bispo inglês ao interior, 

onde agora fica Zimbábue, onde ele construiu uma 

estação missionária, perto da residência do grande 

chefe Mangwende. Mizeki organizou o seu trabalho 

com uma rotina de orações diárias, cuidado da sua horta 

de subsistência, estudo das línguas locais, e ao mesmo 

tempo, o relacionamento com os nativos  

 A seguir, ele abriu uma escola, e com a permissão do 

chefe, mudou a estação missionária para uma planície 

próxima de uma área 

arborizada, onde se 

acreditava que 

moravam os 

espíritos ancestrais 

de Mashona. A 

estação Nhowe, 

prosperou desde 

1891 até 1896, e o 

número de convertidos cresceu. O jovem catequista 

tinha um respeito considerável pelas crenças religiosas 

locais, e acreditava que aspectos da religião Espírita 

Shona com a sua fé monoteísta no grande deus Mwari 

era compatível com o pensamento cristão. No entanto, 

ele deixou os líderes religiosos muito irritados, ao cortar 

algumas árvores do lugar sagrado, e entalhar cruzes em 

outras. 

Martírio 

Durante a rebelião de Mashona em 1896, Mizeki foi 

aconselhado a fugir, sendo que os cristãos africanos 

locais eram vistos como agentes do imperialismo 

europeu, mais do que agentes da independência. Mizeki 

negou-se a abandonar a comunidade cristã pela qual ele 

assumiu responsabilidade, e na noite de 18 de Junho ele 

foi atingido por uma lança na frente da sua cabana. 

Enquanto que a sua esposa e outra pessoa corriam em 

busca de comida e cobertores na tentativa de mantê-lo 

vivo, foi quase cegada por uma ofuscante luz branca e 

sentiu uma brisa forte do lado da montanha onde estava 

Mizeki. Ao retornar ao local onde o haviam deixado, o 

corpo do mártir tinha desaparecido. O lugar da sua 

morte tornou-se um lugar de adoração para 

protestantes e católicos. Todos os anos, no aniversário 

de sua morte, peregrinos vêm de muitos lugares da 

África do Sul para orar e comemorar a sua 

vida. Poderoso Deus, cuja Glória é comemorada na vida 

de Bernard Mizeki, nós te agradecemos pelo ministério 

do teu servo entre o povo da África do Sul, como 

missionário, catequista e mártir. Através do exemplo 

desta firme coragem, inclusive sob risco de morte que a 

Tua Igreja possa ser chamada para renovar a sua fé em 

Ti, Grande pastor de todo o povo. Amem. 

Festa Litúrgica (anglicana): 18 de junho  

B 

BERNARDO MIZEKI: Um mártir africano pouco conhecido  

com ligações a três países de nossa Província 
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TRÊS IRMÃOS MARISTAS ENCONTRAM PAPA FRANCISCO 
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CALENDÁRIO do IR. JOE e IMAGENS NOVAS E ANTIGAS 

CHASSA - Jardim & Block de Administração 

ÁFRICA DO SUL - Primeiro Capítulo Provincial 1969 
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Carisma marista 

Ao falar de carisma nos referimos às graças especiais que o Espírito concede aos crentes e que definem uma vocação 

específica na comunidade para o serviço do bem dos homens e das mulheres. 

Dentro da vida da Igreja, uma forma de viver e desenvolver um carisma é através do carisma de um fundador e/ou 

do Instituto. Entendo-se o carisma do fundador como aquele dom pessoal que, estando na origem da experiência 

da fundação, traça os lineamentos espirituais essenciais que caracterizam a identidade própria do Instituto, sua 

missão na Igreja, sua peculiar espiritualidade. 

A partir dessa perspectiva, qual é o dom pessoal (carisma) legado por Marcelino? Quais são os traços  essenciais 

que caracterizam nossa identidade como Maristas? Três são os elementos fundamentais que os Maristas 

recebemos como dom pessoal de Marcelino Champagnat e que hoje definem os traços essenciais de nossa 

identidade como Maristas: 

Espiritualidade: Centrada em Jesus, mariana e apostólica. 

 Una vida seduzida por Jesus, vivida na intimidade com Ele1. 

 Cultivo da dimensão interior da vida, caracterizada pelo exercício de viver na “presença de Deus, que 

acompanha e dá sentido ao nosso fazer cotidiano”2. 

 “Mariana e apostólica, nos convida a acolher Maria como a Primera Discípula de Jesus. Ela é modelo de 

amor pelas pessoas pobres, e de acolhida à mensagem de Deus.” 3 

Fraternidade: Espírito de Família. 

 “O espírito de família cria espaços e tempos para partilhar fé e vida, gersando comunidade. A exemplo de 

Jesus, Maria e Marcelino, reunimo-nos com os outros para caminhar juntos, compartilhando a vida e 

ajudando-nos a creser na fé e na missão”4. 

 “Que se possa dizer de vós como dos primeros cristãos:  

Vede como eles se amam!”. 

(Testamento Espiritual de São Marcelino Champagnat) 

Missão: Entre as crianças e jovens pobres. 

 “Contribuir para que as novas gerações descubram  

o rosto de Deus e tenham vida em abundância.  

Como Champagnat, devemos responder ao grito  

dos Montagnes que nos rodeiam.  

Não podemos ver uma criança sem amá-la  

e dizer-lhe o quanto Deus a ama.” 5 

 
1 Cf. Em torno da mesma mesa, 115 

2 Em torno da mesma mesa, 115 

3 Água da Rocha, 151 

4 Em torno da mesma mesa, 84 

5 Em torno da mesma mesa, 42 

DEFINING OUR “MARIST CHARISM” 

By the “Lexicon Project” of our Institute 

A Copa do Mundo 1914 de futebol 
recém percorreu Alemanha 

Ir. Heinrich Schamberger  
ao lado do troféu  

no Colégio Marista, Mindelheim 

http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftn1
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftn2
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftn3
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftn4
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftn5
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftnref1
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftnref2
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftnref3
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftnref4
http://www.champagnat.org/330.php?a=11a&id=25#_ftnref5

