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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE ……… 

1 de Outubro de 2015 

Queridos Irmãos e amigos 

Não vou escrever uma mensagem este mês pois 

gostaria que estudassem o relatório sobre Os Novos 

Modelos de Animação, Governação e Gerência. 

Tivemos a reunião em Roma em julho e isto é o 

resultado dessa reunião. 

God bless you all.

 

 

 

 

RELATÓRIO SOBRE OS NOVOS MODELOS DE ANIMAÇÃO,  GOVERNAÇÃO E GERÊNCIA.  

A REUNIÃO TEVE LUGAR EM ROMA DE 10 – 14 de julho de 2015 

PREFÁCIO: 

O projeto de  Novos Modelos de Animação, 

Governação  e Gerência tem como objetivo assegurar 

o desenvolvimento e sustentabilidade da Missão 

Marista, propondo assim e implementando os 

princípios, guias e possíveis modelos para a AG 

(Administração Geral) e os AUs que poderão enfrenatr 

os desafios que vêm da análise do SWOT em quatro 

dimensões gerais: 

 Internacionalidade (como é que poderemos 

funcionar melhor como um Instituto 

Internacional?); 

 Coresponsabilidade e complementaridade dos 

leigos e religiosos para a Missão; 

 Governo e Gerência ao nível dos AUs; 

 Governo de Administração Geral e Gerência. 

O âmbito do projecto tem sido restrito com respeito 

aos Modelos de Governação, de Gerência e de 

Animação que são necessários para enfrentar os 

desafios. 

Os resultados previstos do projeto são: 

 Modelos que possam conseguir maior sinergia e 

equidade de recursos entre os AUs; 

 Modelos que possam conseguir maior 

coresponsabilidade e comunhão entre os leigos e 

os Irmãos; 

 Suggestões para mudar as Constituições (se for 

necessário); 

NESTA EDIÇÃO … 

Mensagem do Ir Joe p.1 

Novos Modelos – Resposta de África p.1 

Aniversários este mês p.6 

Oremos …; Algo para pensar p.7 

Zâmbia - Profissões Temporárias p.8 

Calendário Joe; Refugiados - nossa resposta p.9 

Beato Bento Daswa; Direitos das Crianças p.10 

Encontro com o Papa; País Champagnat p.11 

Conferência sobre Educação do Século 21 p.12 

Graças ; Correção; Funeral p.13 
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 Papéis a serem desempenhados e 

reponsabilidades de agentes chave de governação 

(Conselho Geral, Econome Geral, Conselhos 

Provinciais etc.); 

 Decisões críticas macro-processos que involvem a 

AG e os AUs (por exemplo planeamento 

estratégico, planeamento de posse e de sucessão 

para bens imobiliários e outros bens, 

financiamento de projetos estratégicos do 

Instituto, políticas de gerência de risco, guias 

sobre evangelização etc.); 

 O modelo de governação, de  Gerência e de 

animação da AG (princípios, estruturas, processos 

e recursos); 

 Princípios, (incluíndo princípios de animação), 

guias, “mínimos” e possíveis modelos de GMA  

para os AUs; 

 Mapa de implementação (incluíndo abordagens 

de mudança de gerência); 

 Nova vitalidade para a Missão Marista e para a 

Vida. 

A reunião dos Novos Modelos teve lugar na Casa 

Geral, em Roma entre 10 e 14 de julho de 2015, 

partilhando o resultado de trabalho feito em conjunto 

há um ano e meio com todas as Províncias e Distritos. 

Estiveram presentes,  86 Irmãos Maristas incluíndo 

dois Consultores de A.T. Kearney e um facilitador 

externo. Estiveram presentes o General Superior e os 

Vereadores Gerais. Da região de África, estiveram 

presentes, todos os Provinciais, o Superior do Distrito 

e mais um delegado adicional de cada AU de  África. 

Logo na abertura da Assembleia, o General Superior, o 

Irmão Emili Turu pediu que os Irmãos começassem a 

pensar duma maneira global, que agissem globalmente 

como também localmente. Ele também disse que o 

mundos está a mudar, por isso como Instituto temos 

de pensar em novas maneiras para dar resposta a estas 

mudanças no mundo para assim enfortelecer a nossa 

Missão Marista. Ele lembrou à Assembleia os eventos 

chave que o Instituto tem de momento, estes são: a 

Celebração Bicentenária; as Comunidades 

Internacionais: os Maristas Leigos; e os Novos Modelos 

de Animação, Governação e Gerência. Ele encorajou os 

Irmõas para estarem preparados para uma mudança 

de paradigma da mente e do coração. 

OS OBJETIVOS DA ASSEMBLEIA: 

Os objetivos chave da Assembleia deverão fornecer 

princípios, guias e possíveis Novos Modelos de 

Animação, Governação e Gerência para a 

Administração Geral, e para as Unidades 

Administrativas tanto aos níveis das Pessoas como 

também ao nível da Missão. 

RESULTADOS DO PROJETO 

Baseado nos nossos partilhados Princípios Maristas, 

discutimos e concordámos aplicar oito guias chave 

para os Novos Modelos: 

1. Ao princípio do terceiro centenário, nós 

procuramos as melhores maneiras para assugurar 

a sustentabilidade e vitalidade da Missão Marista; 

2. Desenvolvemos pessoas que sejam felizes e que 

tenham uma paixão pelo carisma  Marista; para 

eles nós promovemos experiências e processos de 

acompanhamento e de formação a todos os níveis 

do Instituto; 

3. Nós identificamo-nos como sendo um Instituto 

Internacional agindo como organismo global em 

todas as dimensões da vida Marista e da Missão; 

4. Nós damos importância à presença e complicidade 

dos Irmõas e das pessoas que têm uma vocação 

leiga no meio das crianças e dos jovens, 

especialmente os pobres e vulneráveis; 

5. Nós experimentamos e compremetemo-nos a 

participar em comunhão e coresponsabilidade na 

Missão Marista; 

6. Nós participamos a todos os níveis do Instituto (os 

Aus, Governo Regional e Geral) na participação e 

coresponsabilidade na animação, governo e 

gerência da Missão Marista; 

7. Para darmos resposta chamadas e desafios da 

nossa Missão, nós procuramos estruturas 

apropriadas e definimos papéis a desempenhar e 

responsabilidades das pessoas. 

8. Específicamente na dimensão das Pessoas, o foco 

futuro devera aderir aos seguintes horizontes: 

 

 Acreditar “nas nossas pessoas”, e nos Irmãos 

e nas pessoas leigas, enfortelecer a 

coresponsabilidade baseada em relações na 

Missão, comunhão e um espírito de família 

indo juntamente em frente em busca de novas 

fronteiras de missão, onde as necessidades de 

crianças e dos jovens são mais urgentes; 
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 Enfortelecer a vida na comunidade e desenvolver 

um sentido de liderança no âmbito da comunidade; 

 Progredir na definição dum leigo Marista, 

encorajando vocações leigas e comprometimento, 

desenvolvendo propostas para laços e a ideia de 

pertencer à carisma e ao Instituto; 

 Discernir a particularidade da vocação e da missão 

dos Irmõs Maristas vis-à-vis as novas realildades; 

 Realçar e melhorar um acompanhamento 

organizado e sistemático de pessoas no seu 

caminho pela vida e pela Missão; 

 Desenvolver planos de formação direcionados a um 

comprometimento pessoal à Missão, carisma e ao 

Instituto, como também o envolvimento de cada 

um no seu próprio crescimento; 

 Definir processos vocacionais de crescimento que 

sejam novos e Maristas para os Irmãos e para os 

Leigos, promovendo programas onde haja 

formação junta; 

 Favorecer o crescimento e a liderança mística e 

profética dos Irmãos e dos Leigos, tanto aos níveis 

pessoais como aos da comunidade; 

 Promover progresso na gerência profissional de 

aqueles envolvidos na Missão. 

No que diz respeito à dimensão 

da Missão, o futuro foco 

deveria de aderir aos seguintes 

horizontes: 

 Uma definição adequada aos 

nossos objetivos (Missão 

Estratégica, planeamento a 

longo prazo com evidência dos 

impactos previstos e um 

horário, alinhando com a 

Missão Marista a todos os níveis 

– objetivos comuns, iniciar prioridades, inovação 

substancial da Missão); 

 Organização efetiva (reorganização da 

Administração Geral, criação de Regiões (Arco 

Norte, Cono Sur e Brasil, Europa, África, Ásia e 

Oceania), introduzindo Conselhos da Missão a 

todos os níveis, a estandardização através das 

geografias, serviços partilhados, outsourcing e 

modelos de parceria – baseados num foco de 

núcleo e competências, o realço de networks 

internos; 

 Melhor uso dos nossos recursos (Modelo 

sustentável, realçar planeamento e controlo, focar 

bens imobiliários e proteção de bens financeiros – 

um planeamento P&L sobre fluxo e não sobre o 

redução de património, financiamento profissional 

para uma  Missão não auto-sustentável, o realce de 

subsidiariedade e solidariedade, 

professionalização em investimentos: 

 Ferramentas adequadas alinhadas com a 

sociedade contemporânea (Sistemas de 

Informática / ferramentas, conhecimento e 

sistemas de gerência de recursos, novas 

tecnologias em educação, comunicação). 

Mapa Proposto para os Novos Modelos de Animação, 

Governação  e Gerência 

A lógica chave proposta para a implementação é 

cooperar juntamente em criar um modelo com as 

diferentes Regiões que garanta uma direção comum 

com o total respeito das situações locais. 

Baseado em princípios partilhados e concordados, a 

equipa do Projeto prevê o futuro modelo da proposta 

a médio-longo prazo, isto implica uma visão inovativa 

e fresca de como vemos a nossa congregação a evoluir 

em todas as dimensões e dentro da sociedade. O 

modelo apresentado é extremamente complexo a 

todos os níveis do Instituto. Isto tem de ser detalhado 

nas dimensões chave (Missão, gerênica de património, 

capacidades e enablers) de acordo com a realidade de 

cada Região e Unidade Administrativa. 

A lacuna entre o desejado “modelo final” e o do 

presente será ultrapassada com a viagem desenhada 

regionalmente com os que estão encarregues da 

implementação, provavelmente realizado por cada 

área funcionaldentro de cada Região. A lógica é 

desenhar juntamente o nosso próprio futuro, mas 

dentro dum mecanismo que promove o benefício 

maximo das contribuições globais. 

O mapa proposto para a implementação abranje 

seis pontos: 

1. Um design chave de processos (baseado numa 

tentativa partilhada da AG com os representantes 

dos AUs para criar padrões globais para 

Planeamento Estratégico, Desenvolvimento de 

Pessoas e a partilha de Recursos e Financiamento 

e Subsidios) 

2. Uma nova organização da AG (Design Estrutura do 

Conselho da Missão da AG e uma prioritização das 

atividades que têm de ser feitas) 

3. Montagem de regiões (Finalização da composição 

da Região, a montagem apropriada de estruturas 

de estruturas de padrões leves, seleção de 

atividades chave que serão geridas ao nível 

regional) 

4. Alinhamento de AUs (a estandardização da 

organização das AUs e fine-tuning) 



4 

5. Gerência de comunicação e de mudança 

(Definição do plano de comunicação e do processo, 

identificação de elos de ligação dentro das 

Priovíncias para apoiar a implementação local e 

global) 

6. Coordenação com os outros projetos notáveis 

(Identificação de tópicos chave de projetos que 

coincidem com outros projetos notáveis / 

envolvimento proativo e atualização feita às 

equipas de projetos para que possam estar 

alinhados com os outros projetos correntes dentro 

do Instituto). 

IMPLICAÇÕES E O CAMINHO A TRAÇAR NO FUTURO 

PARA A REGIÃO DE ÁFRICA 

Para discutir  o caminho a ser traçado no futuro, as 

propostas estruturas regionais reuniram-se num outro 

workshop à parte para dialogarem e discutirem as 

propostas chave nas suas respetivas Regiões. 

A primeira sessão do workshop seguiu este guia e cada 

Região proposta teve que dar um mapa possível de 

como um novo modelo poderia funcionar. 

Os delegados de África das quatro Províncias, um 

Superior de Destrito e os outros representantes 

reuniram-se e debateram este assunto. Depois das 

deliberações, África fez os seguintes comentários à 

Assembleia. 

 

 ESTRUTURA REGIONAL 

A corrente Conferência dos Superiores Maiores de 

África e de Madagascar poderão ser uma estrutura 

para iniciar o processo que venha a formar um 

conselho regional para África. Algumas destas 

possibillidades são; 

1. A conferência poderá vir a ter mais poderes 

executivos; 

2. A conferência poderá ser aumentada para incluir 

mais Irmãos que possam dedicar o tempo 

suficiente para servir no conselho regional; 

3. A conferência poderá estar mais envolvida na vida 

e na missão de África em vez de focar 

principalmente no MIC/MIUC. 

 VOCAÇÕES/ FORMAÇÃO 

A África ainda tem vocações para a Irmandade. Há 

necessidade de sustentar as  vocações em África. 

Nó temos de treinar e retreinar os Irmõas em termos 

da sua  formação inicial e da sua formação contínua. 

As vocações de África podem ser usadas em serviço da 

Missão Marista global. A África precisa de muito apoio 

financial neste respeito. 

 MARISTAS LEIGOS 

O modus operandi dos Maristas Leigos na Europa e na 

América do Norte é muito diferente do da África. Os 

Maristas Leigos em África dependem dos Irmãos para 

o seu funcionamento. A África precisa de desenvolver 

o seu próprio modelo de Maristas Leigos que seja 

relevante para o seu contexto, Copiar o modelo de 

Maristas Leigos da Europa  e usar este modelo em 

África é contraproducente. A África precisa de 

desenvolver-se a um ritmo que seja ropriamente dela, 

tendo em conta as sua próprias  realidades, situações 

e peculiariedades. 

Além disso, os Irmãos têm de ser treinados e têm de 

receber as ferramentas e conteúdo para educar 

Maristas Leigos. A formação dos Irmãos e dos Maristas 

Leigos é pertinente. 

 FINANÇAS 

É necessário haver finanças para fornecer as 

ferramentas básicas para a continuação da missão em 

África. 

As Províncias de África propuseram à Assembleia as 

seguintes maneiras práticas para conseguirmos isto: 

 

 Poderá haver um fundo comum para a formação 

contínua. Cada Província e Destrito em África 

contribuirá para esse fundo comum. A 



5 

organização global Marista também poderá 

contribuir para esse fundo. 

 A África tem de pôr os seus ricos recursos 

humanos ao serviço da Missão Marista global. 

 É necessário comunicar mais entre as Regiões de 

África e a organização global  Marista, 

particularmente falar sobre os resultados das 

reuniões da Comissão, conferências, mensagens 

do capítulo, entre outras, para que haja mais 

sinergia. 

 Este novo modelo precisa de mais envolvimento 

e participação dos Irmãos nas Províncias e no 

Distrito. 

 O novo modelo precisa de estar incarnado para 

que possa responder ao contexto da situação de 

África, para que uma maior percentagem de 

Irmãos possam considerar o modelo como o deles. 

 A nossa vida Consagrada Marista como também 

os valores Maristas, as tradições e a ética devem 

estar incorporados neste modelo para que este 

não pareça a ser um modelo duma empresa. 

A SEGUNDA FASE DO WORKSHOP baseou-se em duas 

questões: 

 O que é que nós estamos preparados a dar à 

organização Marista global? 

 O que é que nós preciasmos de receber da 

organização Marista global? 

No que diz respeito ao que a África pode dar à 

organização Marista global, a Região propôs: 

contribuir com recursos humanos. A África está 

disposta a partilhar os seus recursos humanos para a 

Missão Marista global. A África está disposta a 

participar ativamente na organizasão Marista global, 

ajudando com pessoal para a missão, ajudando 

também os Irmõas e os Leigos a aceitarem o novo 

modelo Marista proposto. 

Com repeito ao que a África espera da organização 

Marista global, foram apresentados os seguintes 

aspetos: 

 Assistência financeira para que a África possa 

crescer e ser autosustentável. 

 Assistência com a formação inicial e contínua 

 A África espera que a organização global a aceitem 

como ela é, também como as suas situações e 

realidades. Da mesma maneira a  África está 

disposta a respeitar e a aceitar as outras Regiões 

como elas são. 

A ÚLTIMA FASE DO WORSHOP foi para cada Região 

propor um possível mapa prático para usar no futuro.  

A África propôs o seguinte possível mapa com eventos 

e um horário. 

 Criar consciência e comunicação entre os Irmãos 

Concordaram que o primeiro passo a dar deveria ser 

criar consciência e comunicação entre os Irmãos das 

diferentes unidades administrativas, como também 

clarificar a natureza deste proposto Novo Modelo de 

Animação, Governação  e Gerência para assim o 

aceitarem. Os canais e as plataformas que poderão 

criar consciência e clarificação são os seguintes: 

1. Comunicação das Províncias / Superior do Distrito 

sobre o resultado da reunião em Roma 

2. Mais discussão e diálogo sobre o modelo durante 

retiros anuais, seminários, reuniões de diretores 

em Nairobi, Capítulo Provincial de PACE em 

dezembro de 2015, Capítulo do Distrito da África 

Oeste , agosto de 2015, Capítulo Provincial da 

Nigéria, janeiro de 2017. A MIMA II Assembleia em 

Madagascar, setembro de 2015, Formadores 

Leigos/Reuniões de Animadores, Assembleias 

Provinciais, reuniões de jovens Irmãos e reuniões 

da Comunidade. 

 

 AÇÕES 

A visão é transformar a Conferência dos Superiores 

Maiores de África num Conselho Regional de África até 

julho de 2017. 

Durante a reunião da Conferência dos Superiores em 

Nairobi em julho de 2015, este assunto será discutido 

em mais pormenor, como também nas suas reuniões 

em fevereiro e julho de 2016, fevereiro e julho de 2017. 

A conferência poderá considerar a possibilidade de 

nomearem um Comité de Irmãos Africanos para 

coordenarem estas atividades. 
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 COMISSÕES EXISTENTES EM ÁFRICA   

A Comissão da Missão de África, a Comissão Financeira, 

a Comissão Leiga e a Comissão de Formação  também 

poderão ser meios para enfortalecer  a África como 

uma Região para uma possível transformação para 

uma organização de governação regional. 

RESULTADOS DE OUTRAS REGIÕES 

Outras propostas Regiões apresentaram os seus 

pontos de vista sobre os Novos Modelos. Todas as 

Regiões acharam que existe a necessidade da 

Instituisão levar a cabo a sua missão a um nível duma 

dimensão global. Outro aspeto importante é que o 

proposto modelo de animação e governação tenha em 

consideração as necessidades e situações locais de 

cada Região. Um modelo particular pode não ser 

operacional com sucesso em diferentes Regiões do 

Instituto. Por isso todas as Regiões confirmaram que a 

direção proposta para o modelo deveria ser 

reincarnada em cada situação local. 

É importante tomar nota que a Região Europeia está 

preparada a trabalhar mais em conjunto com as 

Províncias e o Distrito Africanas nas áreas de intresse 

para ambas as Regiões. Isto foi visto como um 

excelente passo na direção certa. 

Além disso, algumas Regiões como a Austrália-Pacific, 

expressou a necessidade de colaborar na Missão com 

os Maristas Leigos. A Europa também expressou a 

mesma necessidade de colaborar mais com os Maristas 

Leigos e de partilhar o nosso carisma e espiritualidede 

com eles numa maneira mais profunda. 

Todas as Regiões propuseram um mapa de como este 

Novo Modelo de Animação, Governação  e Gerência 

pode funcionar nas suas Regiões, tomando em conta a 

sua propria situação, visto que a missão é mais levada 

a cabo num nível local. Foi feito um comprometimento 

que houvesse uma participação nesta nova iniciativa 

com os Irmãos nas suas Províncias e Distritos, e que 

procurassem investigar as possíveis maneiras de 

realizar a iniciativa. 

CONCLUSÃO 

O sentimento da assembleia geral foi que existe a 

necessidade da Missão Marista tomar uma dimensão 

mais global. As Regiões também parecem a estar mais 

dispostas a partilhar com a Missão Marista global, os 

seus recursos, tanto humanos como materiais. Os 

atuais desafios no mundo globalilzado precisam de 

novas maneiras para dar resposta e para animar a 

Missão Marista no mundo. 

Agora o que é preciso é verificar a nível Regional, como 

a dinâmica deste novo model vai ser levado a cabo, 

fornecendo respostas locais, permitindo assim que o 

Instituto Marista atue como uma organização global, 

em respeito de diferenças locais. Nas palavras do 

Superior Geral, o Irmão Emili Turo, a assembleia não 

pode dar resposta a todas as questões, nem pode exigir 

que os Irmãos aceitem uma nova estrutura 

administrativa que não corresponda às necessidades 

da missão. Melhor dizendo, a assembleia teve lugar 

para os Irmãos se reunirem para 

ouvirem o que os outros tinham 

para dizer e para desenvolverem 

um mapa melhor para dar 

resposta à nossa Missão Marista 

no atual mundo globalizado. 

Emitida pela Conferência dos Superiores do Continente Africano 

 

 

 

OUTOBRO 

02-10-74 Tomás Kalumbula 

09-10-76 Floriano Silepo 

09-10-77 Chiza Phiri 

10-10-88 Fonseca Fernando 

16-10-76 John Bwanali 

19-10-78 Paul Mbuyi 

 

OUTOBRO 

21-10-86 Tembo Mariot 

23-10-85 José Quintas 

26-10-78 Daniel Banda 

28-10-84 Daniel Jariosse 

30-10-92 Rufino Macimacuele 

  

PARABENS! 
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 Um escultor bem conhecido tinha uma ambição 

ardente para criar a maior estátua de Jesus Cristo. Ele 

começou em seu estúdio à beira-mar por meio da 

formulação de um modelo de argila, uma figura régia 

triunfante. A cabeça estava olhando para cima e os 

braços erguidos num 

gesto de majestade. Era 

seu conceito como Cristo 

olharia: forte e 

dominante. 

"Esta será a minha obra-

prima", disse ele, no dia 

em que o modelo de 

argila foi concluída. 

Durante a noite, no 

entanto, um forte 

nevoeiro rolou para a 

área e a pulverização do mar atravessou uma janela 

parcialmente aberta. A umidade afetou a forma da 

argila, de modo que quando o artista voltou ao estúdio 

na parte da manhã, ele ficou chocado com o que 

encontrou 

Gotículas de umidade se formou sobre o modelo 

criando uma ilusão de hemorragia. A cabeça estava 

agora olhando para baixo. A expressão facial havia 

transformado a partir de um de gravidade para um de 

compaixão. E os braços caiu em uma postura de 

acolhida. Ele havia se tornado a figura de Cristo ferido. 

O artista olhou fixamente para a figura, agonizando 

sobre o tempo perdido e precisava começar tudo de 

novo. Em seguida, a inspiração veio lo a mudar de 

humor. Ele começou a ver que esta imagem de Cristo 

foi, de longe, o mais verdadeiro. Então, ele esculpiu 

estas palavras na base da imagem trasformada:  

 Vinde a Mim. 

 

 “Eu pedi a Deus para uma bicicleta,  

mas eu sei que Deus não é assim que funciona. 

Então eu roubei uma bicicleta e pediu perdão.” 

POR FAVOR, OREM PARA … 

 

O SÍNODO DOS BISPOS SOBRE A VIDA FAMILIAR a ter lugar em Roma em 

outubro. 

  As famílias enlutadas dos Irmãos FRANCIS JUMBE (que perdeu o pai); 

EVANS MUSAKANYA (que perdeu sua irmã); e STEVE CHINSOLO (que 

perdue o pai) durante setembro. 

  O COLÓQUIO MARISTA NA FORMAÇÃO a ter lugar em l'Hermitage em 

outubro. Ir. Joe Walton será acompanhado por Ir. Norbert Mwila durante 

esta reunião. 

O repouso da alma do irmão LAURENCE MORRISON que morreu em 

Cidade do Cabo em 25 de Setembro de 2015 

 

Algo para pensar 

VINDE A MIM 
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OUTOBRO 2015 

1 - 2 Joannesburgo 

3 Viagem paraL’Hermitage, França 

4 - 15 Colloquium on Formation, L’Hermitage 

16  Viagem para Joannesburgo 

20 - 31 Joannesburgo 

 

NOVEMBRO 2015 

1 - 7 Joannesburgo 

8 Viagem para Nivava, Moçambique 

9 - 11 Nivava 

12 Viagem para Joannesburgo 

13 - 18 Joannesburgo 

19 – 20  Conselho Provincial, Joannesburgo 

 

 

 

 

 

Ver http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3715 

 

Ver tambem http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3714  

  

O CALENDÁRIO DO IR. JOE  

RESPONDER À CRISE DOS REFUGIADOS 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3715
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3714
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eato Bento Daswa (16 de Junho 1946 – 2 de 

fevereiro de 1990), nascido Tshimangadzo Samuel 

Daswa, era o diretor e um professor da escola do 

Sul Africano. Ele foi dado o nome de "Samuel" por 

seus pais quando ele começou a freqüentar a escola e 

assumiu o nome "Bento" quando ele foi convertido à Igreja 

Católica. Uma multidão local, assassinaram-no quando ele 

se recusou a financiar suas superstições feitiçaria. Ele tinha 

sido visto como um mártir após sua morte e seu martírio 

foi confirmado em 2015, abrindo o caminho para sua 

beatificação. 

Ele foi beatificado em Limpopo, em 13 de Setembro de 

2015. Cardeal Angelo Amato - em nome do Papa Francis - 

presidiu a missa de beatificação. 

 

 

 

 Até recentemente, eu tive uma compreensão muito 

vaga dos direitos humanos, e dos direitos da criança 

cuase nada; sempre olhei para o trabalho de defesa dos 

direitos da criança com ceticismo e preconceito. Isso 

mudou, graças ao programa de estágio que fiz em 

Genebra, de Junho a Julho de 2015. 

Durante três semanas da minha estadia, tive o 

privilégio de acompanhar processos durante a 29ª 

Sessão do Conselho de Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas. Me senti atualizado ao 

obter uma compreensão de primeira mão sobre as 

principais questões de direitos humanos em muitas 

partes do mundo, particularmente aquelas que afetam 

as mulheres e as crianças. 

Foi uma experiência enriquecedora, especialmente 

quando vi como o diálogo mútuo é um recurso precioso 

que temos como seres humanos. Ao sentar-se na 

câmara da ONU com delegados da maioria dos 193 

Estados-membros, bem como membros da sociedade 

civil, e ouvir relatórios sobre as várias atrocidades que 

as crianças são submetidas em muitas partes do 

mundo, começei a gostar da intenção do Ir. Emili no 

Capítulo Geral de 2009: "... sejam especialistas na 

defesa dos direitos das crianças e dos jovens. 

Esperemos que depois de oito anos, quando olharmos 

para trás, seremos  capazes de dizer que o Instituto deu 

passos muito significativos nessa direção. " E estas 

questões levantadas pelo Superior Geral, permanecem 

relevantes seis anos depois. 

B 

BEATIFICAÇÃO DE BENEDICT DASWA 

Pai amoroso, educador, catequista, líder comunitário, cuidador dos jovens, mártir 

pessoas jovens 

Advocacia para os Direitos das Crianças 

Um Apostolado com recompensas douradas invisíveis 
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Vivemos num mundo em rápida mutação que define o 

desempenho por resultados imediatos. Nos 

deparamos com várias políticas e advocacias sobre os 

Direitos da Criança, no entanto, não há caminhos 

rápidos: este trabalho que todos nós somos chamados 

a assumir, exige paciência construída sobre a crença 

confiante de que as partes interessadas valorizem e 

encontrem um dia e escutem activamente as vozes que 

falam pelas crianças, promover os melhores interesses 

das crianças em várias esferas da vida. Com o nosso 

foco particular nas escolas, estamos estrategicamente 

posicionados para se tornar especialistas em defesa 

dos direitos das crianças e dos jovens enquanto 

ensinamos química e matemática! 

Em resumo, gostaria de agradecer ao Provincial e seu 

Conselho pela oportunidade de ouro atribuída a mim. 

Sinceramente agradeço aos membros da FMSI por 

serem "irmãos" para mim durante a minha estadia. 

Não gostaria de ser o único beneficiário desta 

experiência maravilhosa. Sempre que possível, gostaria 

de encorajar outros Irmãos a ter esta experiência de 

primeira-mão, em Genebra, para fazer a defesa dos 

direitos da criança uma realidade na nossa Província, 

caso contrário, permanecerá sempre em mera retórica. 

Precisamos de convicção interior para acreditar que o 

trabalho na defesa e proteção dos Direitos da Criança 

é uma causa digna e não conhece limites geográficos! 

(Ir Francis Jumbe)  

 

Quem vai falar para as crianças que não têm voz? Se não você ou eu, quem o fará? 

 

A atriz boliviana Carla Ortiz disse uma vez, "As melhores coisas da vida vêm 

quando menos esperamos!" Eu testemunho esta famosa citação. Nunca na 

minha vida, imaginei que um dia eu iria apertar as mãos ao Santo Padre, mas 

o momento gracioso apresentou-se quando fui convidado para acompanhar 

os membros da FMSI em Genebra para apresentar ao Pontífice as obras de 

FMSI na defesa e proteção dos Direitos da Criança. Foi uma experiência rica 

e edificante que ainda faz um impacto sobre mim. (Ir. Francis Jumbe)  

  

Encontro com Papa Francisco e uma visita ao País de Champagnat  
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Um Irmao Marista de Nyanga High School foi convidado 

para participar da Expo e da conferencia sobre a  

educação em Harare , organizado pelo Ministerio da 

Educacao pelo Ensino Primario e Secundário  do 

Zimbabwe nos dias 16 a 18 de Setembro. O Senhor 

Clemente Nyamandwe, Director da Escola de Nyanga e o 

Irmao Leonardo Brito(responsável pelo departamento de 

informação e tecnologia da Escola) foram convidados 

como delegados da Conferencia. Nos juntamos nos aos 

expositores nacionais e estragngeiros que exibiam os 

serviços de tecnologia informáticas que nos e que nos ja 

traçamos , que esta permitindo aos nossos alunos uma 

educação digital traçado para o seu currículo dizia ele.  

Havia mais de quinhentos delegados nao so da Africa mas 

também do além assim como alguns Ministros da 

educação  e também técnicos de serviçoes de informação 

tecnológica da Africa Austral, pessoas formadas em 

diversas áreas da Educaçao, representantes do Ministerio 

da Educaçao da Republica da Africa do Sul, Namibia, 

Botswana e Sudao do Sul. 

 

O tema principal da Conferencia deste ano 

foi”Oportunidades de crescimento Socio-Economico 

através da qualidade da Educaçao no século 21”. Muitos 

preleitores fizeram as suas apresentações e no final 

ficamos todos involveidos em discussões em grupos onde 

debatemos os problemas que afetam a educação. 

Entendidos na Materia sobre a educação frisaram mais 

uma vez que ha uma grande diferença entre o que nos 

ensinamos e o que nos sabemos das ciências e ainda 

como a nossa mente trabalha assim como as pessoas 

aprendem. Neste contexto via- se uma grande 

necessidade urgente da transformar a nossa pedagogia 

actual para a era da informação tecnológica. A africa 

austral ja esta trabalhar no sentido de introduzir 

professores e entendidos na matéria de informação 

tecnológica para trocar experiencias dentro e além da 

região austral para promover uma cooperação 

Multilateral na área da Educaçao.   Um dos 

apresentadores disse o Seguinte” para educar uma 

criança e  necessário ama-las e ama-las igualmente.  A 

conferencia foi muita educativa e informativa ao mesmo 

tempo. Podemos compreender que o século 21 e o século 

das aprendizagens. Contudo pemitam me terminar este 

artigo citando Alvin Toffler!. (Ir Leonard Brito) 

“Os analfabetos do século 21 não são 

aqueles que nao sabem ler e nem escrever, 

mas sim aqueles que nao podem aprender, 

desaprender e voltar aprender” 

Alvin Toffler 

 

  

CONFERÊNCIA SOBRE EDUCAÇÃO & EXPO - HARARE 

Ir Leonard Brito & Sr. Clement 
Nyamandwe 
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In our RELIGIOUS CALENDAR 2015, PART 2  

the HEADER on pages 14, 15 and 16  

should read OCTOBER and not SEPTEMBER. 

 

O Obituário e a lista completa das nomeações do irmão Laurence pode ser encontrada em: 

http://www.champagnat.org/430.php?a=6&id=1010  

 

 

Uma palavra de Agradecimento do irmão Francis Jumbe 

Francis é profundamente grato pelas orações e visitas a seu pai que tinham sido 

mal-estar por algum tempo. Obrigado especialmente a os Irmãos de Zomba 

Catholic Secondary School e aqueles que acompanhou o seu pai  

para o seu lugar de descanso final.  

 

FUNERAL DO IRMÃO LAURENCE - 01 de outubro de 2015 

funeral 

 

Que não haja entre vós senão um 

mesmo coração e um mesmo espírito. 

Que se possa dizer dos Irmãozinhos de 

Maria como dos primeiros cristãos: 

“Vede como eles se amam.” 

http://www.champagnat.org/430.php?a=6&id=1010

