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O IR. PROVÍNCIAL ESCREVE …… 

1 de Setembro de 2015 

ueridos Irmãos e Amigos, 

O ano da Vida Consagrada está chegando ao 

fim. Tem sido um ano maravilhoso para todos 

nós em que refletimos sobre a vida religiosa. 

Há uma questão que é, por vezes, colocada acerca da 

vida religiosa: "Será que Jesus fundou a vida 

religiosa?" 

A resposta é NÃO, mas a vida religiosa tem as suas 

raízes no Evangelho; é uma maneira de viver o 

Evangelho de forma radical. 

Quando Jesus falou com o jovem rico do Evangelho, ele 

disse; "Você precisa fazer mais uma coisa. Vai, vende 

tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e terás um 

tesouro no céu; em seguida, siga-me " (Marcos 10: 12) 

Infelizmente esta passagem do Evangelho, tem sido 

interpretada no sentido de que para as pessoas 

normais, observar os mandamentos é o suficiente para 

seguir Jesus, enquanto um grupo especial escolhe a 

outra opção". O caminho da perfeição "significou que 

seria apenas para alguns dos escolhidos. Na verdade, 

Jesus não sugere duas maneiras para herdar a vida 

eterna, mas simplesmente entra em contraste com o 

Antigo Testamento na maneira de observar os 

mandamentos, mostrando o Novo Testamento como 

melhor proposta a seguir. Depois que o Messias veio 

há apenas um caminho para herdar a vida eterna e que 

é segui-Lo. Para seguir a 

Jesus, devemos 

renunciar a tudo que 

possa nos impedir de 

amar a Jesus acima de 

tudo e de todos. No caso 

do jovem rico, suas 

riquezas eram um 

obstáculo para seguir 

Jesus. 

Em Lucas 14:33 Jesus diz: "Da mesma forma, nenhum 

de vocês pode ser meu discípulo, sem dar tudo o que 

possui." A coisa notável para mim é que, quando entrei 

para a vida religiosa eu não possuía nada, então não 

tinha posses para deixar. Eu não sei se vocês estavam 

na mesma posição. Pois não tinha nada, por isso não 

tinha nada a renunciar. Será que isso significa que seria 

impossível para mim herdar a vida eterna ou tornar-se 

um discípulo de Jesus? Claro que não! Vemos 

possessões, pessoas, dons e talentos, qualquer coisa a 

quem nos apegamos acima de tudo pode ser um 

obstáculo para amar a Jesus verdadeiramente. O nosso 

ego está vinculado a essas posses. Para seguir Jesus 

devemos perder a nossa "vida", que é o nosso ego, que 

quer salvar a si mesmo, sem Deus. Nosso ego é para ser 

renunciado a fim de salvar o nosso verdadeiro eu. 

Embora os dizeres de Jesus não se apliquem 

diretamente à vida religiosa, devemos perceber que 

ela está enraizada no evangelho. A vida religiosa deve 

ser uma tentativa de viver os valores do Evangelho, 

tanto quanto possível, levando-os quase que 

literalmente. Mas tudo deve ser feito fora de um amor 
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especial por Jesus. Tal modo de vida exige uma vocação 

especial. 

Vemos como São Francisco tentou viver literalmente a 

virtude da pobreza evangélica: "Bem-aventurados os 

pobres, porque deles é o reino de Deus." 

Nós, Irmãos Maristas entramos em existência a fim de 

viver a palavra de Jesus. "Tudo o que fizerdes ao menor 

dos meus irmãos ou irmãs é a mim que o fazes." Sim, 

somos chamados a fazer Jesus conhecido e amado 

principalmente para os menos favorecidos. Temos de 

ser simples. 

Nós, Irmãos Maristas entramos em existência a fim de 

viver a palavra de Jesus. "Tudo o que fizerdes ao menor 

dos meus irmãos ou irmãs é a mim que o fazes." Sim, 

somos chamados a fazer Jesus conhecido e amado 

principalmente para os menos favorecidos. Temos de 

ser simples. 

Nós, como maristas devemos escolher viver as virtudes 

evangélicas de maneira radical e extraordinária: a 

pobreza, renunciando a todas as nossas posses, sem 

reservas. Podemos ser tentados a manter um pouco 

para nós mesmos: tome cuidado para não cair nessa 

tentação. A nossa pobreza é ir a lugares onde somos 

enviados, humildemente e de bom grado. Devemos ter 

uma confiança infantil no cuidado de Deus por nós. 

Como Maristas escolhemos viver os valores do 

Evangelho num grau heroico não porque eles são 

necessários para a salvação, mas porque, como Maria 

temos sido "agarrados" por Jesus. 

Em todos nós deve haver um desejo instintivo para 

Jesus. Precisamos dar-nos totalmente a Jesus. Esse 

desejo deve ser forte o que se torna um fogo dentro de 

nós. 

Assim, quando alguém está queimando com amor por 

Jesus, encontramos uma maneira alternativa de viver, 

e viver somente para ele a vida -religiosa, uma forma 

radical de vida para Jesus. Esta vida religiosa é para 

aqueles que têm tanto amor por Jesus e são chamados 

a ele. Jesus coloca esse amor neles e eles respondem. 

Em sua mensagem aos participantes do Congresso 

Internacional sobre a Vida Consagrada, 26 de 

Novembro de 2004, o Papa João Paulo II disse: 

"Todos vocês, homens e mulheres, são chamados a 

seguir a Cristo de uma maneira íntima, para 

compartilhar os seus sentimentos (Filipenses 2: 5) para 

aprender com ele, que é manso e humilde de coração 

(Lc 11:29), para realizar juntamente com ele a vontade 

do Pai (Jo 6:28) e segui-lo no caminho da cruz. ... 

Testemunhando uma vida casta, obediente e pobre, 

você vai se tornar, no alvorecer do terceiro milénio 

cristão, janelas transparentes do rosto amoroso de 

Cristo ". 

Embora todos os cristãos são chamados à santidade e 

perfeição, as pessoas consagradas brilham e abrem 

caminho da vida de Jesus através do testemunho dos 

conselhos evangélicos. 

Antes de nós, como maristas fazer Jesus conhecido e 

amado devemos amar a Jesus do jeito de Maria. 

Mostremos com as nossas 

vidas o quanto amamos 

Jesus. 

 

 

SEPTEMBER 

01 - 09 - 39 Jude Pieterse 

02 - 09 - 40 Mario Colussi 

05 - 09 - 61 Lawrence Ndawala 

08 - 09 - 75 Nicholas Zvenyika 

18 - 09 - 93 Aubrey Chimangeni 

23 - 09 - 73 Andrew Sikelo 

25 - 09 - 42 António da Silva 

28 - 09 - 89 Misheck Mkanthama 

PARABENS!! 
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ra uma vez um antigo sino famoso pelo seu 

bonito tom. Ele tinha sido encomendado por 

um rei como uma forma de mostrar a devoção 

do povo a Buda. Os conselheiros do rei lhe 

tinham dito que se fizessem um enorme sino de templo 

em honra a Buda impediria a nação de invasão 

estrangeira. Então, o rei se aproximou do maior 

ferreiro do reino, especializado em sinos. Este homem 

trabalhou duro e produziu muitos sinos mas nenhum 

que fosse extraordinário, nenhuma que tivesse um tom 

especial. 

Finalmente, ele foi ao rei e disse-lhe que a única 

maneira para obter o tipo de sino que queria seria 

necessário sacrificar uma jovem donzela. Os soldados 

do reino foram enviados para encontrar e buscar uma 

rapariga. Vendo com sua mãe pobre de uma aldeia de 

fazenda uma donzela, eles pegaram na jovem e 

levaram-na, enquanto ela chorava copiosamente ", 

Emille! Emille - "Mãe, ó Mãe" Quando o chumbo 

fundido e o ferro foram preparados, a menina foi 

lançada na fornalha ardente, o fabricante do sino 

sentiu-se satisfeito… 

O sino, chamado de Emille Bell, fez o som mais bonito 

do que qualquer outro. Quando tocou, a maioria das 

pessoas elogiaram a arte por ter produzido um som tão 

bonito. Mas sempre que a mãe cuja filha tinha sido 

sacrificada ouvisse, o seu coração quebrava-se de 

novo. Os vizinhos, que sabiam do sacrifício e da dor, 

não conseguiam ouvir o tom bonito sem também 

sentirem uma dor profunda. 

Somente aqueles 

que compreendem 

o sacrifício podem 

sentir a dor.  

Outros 

simplesmente 

desfrutam do som. 

(Lee Oo Chung) 

 

  

E 

POR FAVOR, OREM PARA … 

 Em agradecimento a Deus, pelo dom do irmão RICHARD CHIDOTHI ao nosso 

Instituto, por ocasião da Profissão Perpétua dele. 

 Juntos com o irmão ARTHUR GANIZA, em agradecimento a Deus por vinte e cinco 

anos da vida religiosa. 

 Para a mãe de Ir. FRANCIS JUMBE e o irmão do Ir. EVARISTUS KASAMBWE –

ambos estáo gravemente doente, e para o primo falecido de Ir ASENSIO NJOBVU e 

todos os enlutados. 

 Para os nossos formandos em Mtendere, Matola, e Nairobi. 

Algo para pensar 

O SINO EMILLE 
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inte e três Irmãos de profissão perpétua participarão para fortalecer a própria 

vocação, de um curso de cinco semanas de duração, que acontece pela 

primeira vez, e começa no dia 13 de agosto. 

“É a primeira vez que se organiza esse programa e, possivelmente será 

repetido daqui a 2 anos, se a experiência e a sua avaliação serão positivas e se 

existirem candidatos suficientes para o mesmo”, disse o Ir. Hipólito Pérez, diretor 

adjunto do Secretariado Irmãos Hoje. 

O curso “Pós-Perpétuos Gier”, que acontecerá de 13 de agosto a 20 de setembro, com 

a participação de Irmãos Maristas de todo o mundo, tem ainda como objetivo refletir 

sobre as raízes maristas. 

Será realizado, durante as primeiras duas semanas, na Casa Geral, depois se mudará 

para l’Hermitage, na França, para outras duas semanas e, finalmente, se concluirá em 

Roma, com outra semana. 

O Ir. Hipólito disse que a finalidade do curso é “afirmar o projeto vocacional pelo qual 

se optou e oferecer a possibilidade de experimentar a realidade da chamada nesse 

novo começo, através do encontro profundo consigo mesmo, com Deus, em uma dinâmica de diálogo e escuta 

intercultural, assim como um encontro com as raízes maristas”. 

“Teremos também a oportunidade de conhecer e viver a experiência da espiritualidade ‘Taizé’, de comunhão e 

acolhida aos jovens”, disse ao departamento de comunicações da Casa Geral o Ir. Hipólito. 

O programa é organizado pelo Secretariado Irmãos Hoje e conta com a colaboração das equipes de formação 

permanente de Manziana e El Escorial 

Foram convidados alguns conselheiros gerais, leigos e Irmãos para contribuir com palestras durante o curso. 

O Ir. Hipólito indicou que durantes as duas primeiras semanas se fará a “releitura da vida, atenção plena, diálogos 

apreciativos, interculturalidade e ‘horizontes de futuro’ do XXI Capítulo Geral”. 

 As duas semanas seguintes, continuou explicando, se realizarão em l’Hermitage, “onde exploraremos a história do 

nosso fundador e nossas origens marista com nosso coração, nossos olhos e nossos pés.” 

O Ir. Hipólito indicou que durantes as duas primeiras semanas se fará a “releitura da vida, atenção plena, diálogos 

apreciativos, interculturalidade e ‘horizontes de futuro’ do XXI Capítulo Geral”. 

As duas semanas seguintes, continuou explicando, se realizarão em l’Hermitage, “onde exploraremos a história do 

nosso fundador e nossas origens marista com nosso coração, nossos olhos e nossos pés.” 

Conforme o Ir. Hipólito, “na nossa terra sagrada, peregrinaremos ‘em saída’, 

como Marcelino, da primeira casa de formação de La Valla até a nova casa de 

l’Hermitage e percorremos seus caminhos, desde l’Hermitage até as 

montanhas de Le Bessat. 

“Na última semana, voltaremos para Roma e participaremos do Encontro de 

Vida Religiosa Jovem, organizado em ocasião do Ano da Vida Consagrada”, 

disse o Ir. Hipólito. 

“Também será um tempo de síntese, quando aprofundaremos a pergunta 

“quo vadis?” e, como São Pedro, assumiremos um novo começo no projeto 

de vida, até às últimas consequências”, concluiu. 

V 
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3686#sthash.mnwWyFt3.dpuf 

O Programa “Pós-Perpétuos Gier” 13  agosto a 20 setembro 

 

 

ROMA TRAZ-NOS JUNTOS 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3686.jpg
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a festa da Assunção da Virgem Maria, o Irmão RICHARD CHIDOTHI 

emitiu seus Votos Perpétuos diante do Irmão Joe Walton, Superior 

Provincial da Província da África Austral 

A cerimônia ao ar livre no campus da Escola Secundária Mtendere foi 

presidida pelo Senhor Emmanuel Kanyama, Bispo de Dedza, e foi 

acompanhada pelos Irmãos do Malauí, representantes do clero (19 padres e 

2 diáconos), religiosos/as, familiares, membros do corpo docente e 

administrativo de várias Escolas Maristas, e amigos dos Irmãos..  

Na mesma ocasião, o Irmão ARTHUR GANIZA 
celebrou seu Jubileu de Prata de primeira 

profissão, e três Irmãos renovaram seus votos 

temporários: Daniel Banda, Patrick Banda & 

Witman Phiri.. 

 

  

N 

PROFISSÃO PERPÉTUA – Irmão RICHARD CHIDOTHI 

JUBILEU DE PRATA da Primeira Profissão Ir. ARTHUR GANIZA 

Mtendere, Malawi 15 de Agosto de 2015 
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Durante o mês de Agosto, o Irmão Mário passou duas 

semanas no noviciado da Matola, onde deu aulas aos 

noviços do segundo ano sobre gestão da sala de aulas. 

Além disso, dedicou uma boa parte do seu tempo, 

ajudando os noviços do primeiro ano com técnicas para 

leitura em público e uma maneira mais eficaz do uso do 

dicionário, especificamente no que diz respeito a 

pronuncia de palavras em inglês. 

Os retractos físicos abaixo incluem fotografias do 

grupo, bem como outras tiradas no último dia, quando 

os noviços do segundo ano demonstraram algumas das 

habilidades de ensino recentemente adquiridas para 

toda a comunidade. 

 

 

NOVICIADO – CURSO SOBRE GESTÃO DE CLASSE 

ANTES DEPOIS 
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e 15 a 18 de julho a Comissão Africana de 

Irmãos e Leigos se encontrou no Sacred Heart 

Marist College em Johannesburg, na África do 

Sul. Quatro Irmãos e um Leigo rezaram, 

trabalharam, sonharam, planejaram e celebraram juntos. 

O propósito do encontro foi refletir sobre o Plano 

Estratégico, criado pela comissão em julho de 2014, em 

Nairóbi, incorporando a ele os desenvolvimentos 

ocorridos no Instituto desde então. 

O Ir. Erick Silali (Kenya) se juntou à equipe, composta 

pelos Irmãos Elias Odinaka (Nigéria), John Kusi-Mensah 

(Ghana), Ernest Randriantsoalaivoavy (Madagascar) e 

pelo leigo Mike Greeff. O Ir. Sylvain Ramandimbiarisoa, 

por causa de outros compromissos, não pôde estar 

presente. 

A equipe aproveitou a oportunidade para trabalhar em 

cima das conclusões da II AIMM, do recente encontro 

para animadores leigos acontecido em Roma, do antigo 

plano e do documento Elementos Básicos para a 

Construção da Estrutura Global do Processo Vocacional 

para os Leigos. 

Foi escutada novamente a mensagem do Ir. Emili para o 

Dia de Champagnat, que foca intensamente no papel dos 

leigos. Analisou-se também a situação africana. 

Considerando todos os aspectos acima, foi reformulado o 

plano estratégico da comissão com conteúdos mais 

significantes e mais incisivos. 

Na África, foram alcançados muitos objetivos, desde o 

ano passado, mesmo se ainda existe muita coisa a ser 

feita. 

O grupo dedicou-se também ao pedido do Secretariado 

de Leigos para que contribuíssem com ideias e sugestões 

para o Encontro Continental da Comissão de Leigos, 

planejado para outubro de 2016. 

O comunicado da comissão, feito depois do encontro, 

termina com essa frase:  

Nós dizemos na África:  

‘Se queres ir rápido, vai sozinho.  

Se queres ir longe, vai junto’. 

Juntos estamos 

indo adiante   

e iremos longe.” 

 

 

 

 

 

  

D 

Quem fez 

recente 

mente 

ano? 

COMISSÃO AFRICANA - LEIGOS E IRMÃOS  

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3689.jpg
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5 agosto. 

Aqui envio algumas fotos dos encontros que 

tivemos entre os Irmãos Maristas e os Antigos 

alunos, ex Marist Brothers and Candidates. A 

reuniao comecou as 09h do dia 15 de Agodto do 

correnre ano e tetminou as 17h. E teve quatro pontos 

de agenda: 

1. Palestra sobre o dia 15 de Agosto 

2. Áreas de colaboracao entre os Irmaos Maristas e os 

Associados. 

3. Diverso... 

4. Convívio.  

Neste encontro foi formada uma commissao para 

estudar os estatutos das duas associacoes dois  e 

convocar uma assembleia Geral para breve. 

A comissão por sua vez teve o seu primeiro encontro 

no sábado passado na nossa casa de Maputo no dia 22 

de Agosto. Nesta comissão formou-se por sua vez sob 

comissões, baseada em quatro pontos:

 

1. Área Educacional 

2. Área social e cultural 

3. Área de comunicação, relações externas e 

cooperação.  

4. Área de organização e Administração.  

Cumprimentos! (Felizardo Maceia) 

 

 

1 

MOÇAMBIQUE -  A COLABORAÇÃO ENTRE LEIGOS E IRMÃOS 

SPORT EM NOSSAS CASAS DE FORMAÇÃO 

Postulantes contra uma Aldeia Local Noviços & Kit Nove de Futebol  



9 

 

oi ótimo juntar Bro. James Langlois que 

comemorou seu 65º aniversário da primeira 

profissão como Irmão Marista no sabado, 15 de 

agosto de 2015. Coincidentemente Irs.. Bernad 

Chirombe, Leonard Brito e Gilbert Zenda estavam ao 

redor para se juntar ao homem que deu a sua vida ao 

Senhor para os últimos 65 anos; um fiel servo na vinha 

do Senhor. Foi um momento de compartilhar e 

celebrar a vida de serviço dedicado. 

Irmão James veio pela primeira vez para o Zimbabwe 

em 1955 e trabalhou em diversas missões, incluindo 

Kutama College, Escola Secundária de Nyanga da, 

Escola Secundária de Dete, Rothwell Farm (Noviciado) 

e também no Noviciado em Kabwe, Zâmbia. 

Agradecemos seu espírito acolhedor para os Irmãos e 

os visitantes que vêm e passam por 6 Belfast Road, 

Avondale. Irmão James está sempre pronto para ajudar 

e está disponível de forma calorosa e afirmando. 

Agradecemos ao bom Deus e nossa Boa Mãe Maria 

para protegê-lo em sua vocação. Que este 65 º 

aniversário de sua primeira profissão ser uma fonte de 

alegria e encorajamento para ele como é para todos 

nós. 

Foi lindo partilha do bolo e algumas bebidas com o 

homem que deu tanto para o instituto. "Belos 

momentos de hoje são memórias bonitas de amanhã." 

Vamos sempre lembrar este belo momento em que 

celebrámos com ele 

(Ir Gilbert Zenda & Leonard Brito – Tradução - Google) 

 

rmão Claude Audy, também marcou no dia 

15 de agosto 65 anos desde sua primeira 

profissão. Claude e James fez o noviciado em 

conjunto. 

Claude também passou muitos anos no 

Zimbábue antes de se juntar Br Chris em Uitenhage em 2009. Hoje ele continua a 

fazer Jesus conhecido e amado pelas inúmeras boas ações que ele faz em favor dos 

pobres na cidade. 

F 

I 

O homem que colocou sua mão no arado 

por 65 anos e nunca olhou para trás !! 

OUTRO IRMÃO QUE 

NÃO MAIS OLHOU 

PARA TRÁS! 
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SETEMBRO 2015 

1 - 2 Joannesburgo, RSA 

3 Viajar para Maputo, Mozambique 

4 - 15 Visita Noviçiado Matola 

16 - 20 Visita Manhiça & Bilene 

21  Viajar para Joannesburgo 

22 - 24 Joannesburgo 

25 - 26 Conselho Provincial, Jo’burg 

27 - 30 Joannesburgo 

 

OUTUBRO 2015 

1 - 2 Joannesburgo 

3 Viajar paraL’Hermitage,  France 

OUTUBRO 2015 (continued) 

4 - 15 Colloquium Formação, L’Hermitage 

16  Viajar para Joannesburgo 

20 - 31 Joannesburgo 

NOVEMBRO 2015 

1 - 7 Joannesburgo 

8 Viajar para Nivava, Mozambique 

9 - 11 Nivava 

12 Viajar para Joannesburgo 

13 - 18 Joannesburgo 

19 – 20  Conselho Provincial, Jo’burg 

 

 

 

 

  

CALENDÁRIO DO IRMÃO JOE 

Ir FORTUNE CHAKASARA anima dois workshops 

durante o mês de agosto 

KUTAMA - Sharing our Call 6 – 9 Agosto MALAWI - Os Direitos das Crianças  10 - 12 Agosto 



11 

 

 

 

Uma Palavra de Agradecimento do 

Irmão Ebel Muteveri  

Ebel gostaria de expressar a sua sincera gratidão para 
a presença dos irmãos no momento da morte de sua 
irmã e pelo apoio que foi dado por meio da oração. 

O professor que é visto apenas em  

sala de aula e em nenhum outro lugar, 

é um professor e nada mais: 

mas deixá-lo ir com seus meninos para  

recreação e ele se torna um irmão.  

(São João Bosco,nascido há 200 anos no dia 16 de agosto de 1815) 

NO  


