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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE 

1 December 2015 

ueridos Irmãos e Amigos 

 

Já leram matéria escrita pelo Cardeal Carlo Maria 

Martini, o antigo Arcebispo de Milão? Ele nasceu em 

1927, foi ordenado Arcebispo de Milão em 1979, e 

reformou-se em 2002. Ele faleceu aos 85 anos em 

2012. Ele era conhecido como um pensador liberal, ele 

atraiu muitos jovens às suas palestras e às suas missas. 

Eu tirei um extrato duma publicação do Cardeal que eu 

achei que fosse uma ótima mensagem de Natal para 

todos. Para nós, Maristas, que servimos as crianças em 

Jesus, a Maria está muito próxima de nós nesta época 

do ano. 

“O Evangelho de S. Lucas contrasta o esplendor da 

proclamação dos anjos aos pastores com a 

simplicidade de Jesus na manjedoura. Nessa primeira 

Noite de Natal, o Evangelho relata que a glória do 

Senhor resplandeceu sobre os pastores, e estes, cheios 

de medo ouviram a multidão dos anjos a cantar. Um 

anjo então falou sobre um sinal que eles tinham 

recebido, uma maneira que fosse fácil de eles 

reconhecerem o Salvador. Ele era “uma criança envôlta 

em faixas e deitada numa manjedoura" (Lucas 2,12). 

Anteriormente, Lucas tinha falado sobre Maria, que 

tinha tido o seu filho primogênito, ela “enfiaxou-o e o 

deitou numa manjedoura" (Lucas 2, 7) 

Desde sempre, os comentadores bíblicos têm 

procurado o significado do sinal – a de "uma criança 

envôlta em faixas e deitada numa manjedoura". No 

Antigo Testamento, " o envôlta duma criança em faixas 

era um sinal da receção de amor dos pais ao receberem 

a sua criança (Jó 38, 8-9; Ezequiel 16, 4). Antigos 

escritores -- Cyril de Alexandria, Leo o Magno, e 

Ambrose—consideravam que as faixas eram um sinal 

de que a natureza divina tinha sido dissimulada no 

recécm nascido. Mais recentemente, os comentadores 

têm considerado uma relação entre “a criança envôlta 

em faixas e deitada numa manjedoura" com o corpo de 

Jesus envolvido "num lençol de linho e depositado num 

túmulo aberto em rocha." (Lucas 23, 53) 
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" E isto vos será por sinal: Achareis 

um menino envolto em faixas, e 

deitado em uma manjedoura." 

(Luke 2:12) 
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 No Evangelho de S. Lucas lemos que quando os 

pastores chegaram à manjedoura em Belém, não 

encontraram faixas mas sim " Maria e José e a criança 

deitada numa manjedoura." O sinal das faixas tinha 

sido substituído por Maria e José. Talvez Lucas tenha 

feito esta mudança para indicar que os pais de Jesus 

agora representavam tudo o que as faixas tinham 

significado. Eles foram os primeiros a receberem o 

recém nascido, foram eles que lhe deram aquele amor 

que é único de pais. Além dos pobres de Israel, eles 

também esperavam o Messias com esperança e 

expectativa. Finalmente eles foram os primeiros entre 

aqueles que o iriam seguir e que iriam estar presentes 

na vida do seu filho até ao seu destino final na cruz. 

Santo Agostinho, no seu comentário sobre a cena da 

Natividade, escreveu o seguinte, "Ó infinito manifeste-

se, Ó maravilhosa humildade, onde está escondida a 

divindade total." A Virgem Maria foi a mãe de Jesus e 

também a primeira a acreditar nele. “Maria foi a 

primeira a acreditar que a palavra de Deus pode estar 

escondida numa pequena realidade como a de uma 

criança e que se pode conseguir pleno ou total êxito da 

palavra de Deus, em servindo esta mesma realidade. 

Assim Maria compreendeu tudo no seu papel que 

desempenhava e assim serviu toda a humanidade na 

medida que ela serviu Jesus como Criança , servindo 

também o pequeno grupo de Cristãos. O coração dela 

estava preparado a abrir-se para toda a criação, e isto 

qualificou-a a ser a mãe da igreja, não só da igreja de 

agora, mas de tudo que será e virá a ser -- de toda a 

humanidade.” (Cardeal Martini) 

Este evento é mais um desafio para todos nós estarmos 

preparados a servir como Maria. É um desafio para nós 

como Maristas, para pensarmos e agirmos com 

sinceridade na mesma maneira como Maria o fez. Já 

nos foi pedido várias vezes para mostrarmos a cara 

Mariana da igreja.  

Pense um pouco em 2015 e pergunte a si mesmo se o 

seu estilo de ensino, ou liderança ou a maneira como 

lidou com as pessoas foi da mesma maneira que Maria 

o teria feito. Como é que em 2016 poderemos ser mais 

como Maria? Nós somos chamados a dar a conhecer 

Jesus para que ele seja amado. Isto é um chamamento 

tão privilegiado! 

 Desejo que Jesus esteja sempre consigo! 
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Os Evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e de João são lidos por muitas pessoas. Mas o que é lido e comentado por 

mais pessoas é o Evangelho escrito por si. Você escreve um evangelho, um capítulo todos os dias, naquilo que você 

faz e nas palavras que você diz. As pessoas leem o que você escreve, sejam estas palavras verdadeiras ou sejam elas 

palvras sem fé. 

Diga lá, qual é o evangelho de acordo com você?  

As pessoas leem a Sua verdade e o Seu amor na sua vida?  

Ou a sua vida tem sido muito cheia de maldade e de conflito?  

A sua vida fala do mal ou fala daquilo que é verdade?  

Diga lá, qual é o evangelho de acordo com você? 

 

 

 

os princípios deste mês, 

Misean Cara- (ONG de ajuda da Irlanda) 

promoveu uma capacitação sobre ´ melhoria 

Efectiva do Desenvolvimento no Zimbabué. 

Esta capacitação iniciou no dia 13 de Outubro no Hotel 

Golden Peacock Villa em Mutare. Participaram 26 

pessoas membros de várias organizações entre elas, o 

Ir. Fortune e Ir. Brito. Orientou os trabalhos Andrea 

Cortemiglia, Conselheiro de Desenvolvimento Misean 

Cara para Áfica Austral. A formação foi assegurada pelo 

pessoal sénior de Mashambanzou Trust, Mavambo 

Project, Murambinda Hospital, Programa de Cuidados 

Comunitários da Diocese de Mutare (DOMCCP), Marist 

Camp Zimbabwe e Youth Alive. 

A capacitação centrou-se à volta do ciclo de gestão de 

projectos e desenvolvimento organizacional com 

enfoque na aprendiza em grupo, e na partilha de 

resultados baseados na componente de gestão. 

Obtivemos experiências dos membros com a partilha de 

conhecimentos e ideias de desenvolvimento de 

projectos actuais. Por natureza a capacitação foi 

participativa, e foi guiada pelas prioridades dos 

participantes. Houve tempo para apresentação dos 

membros, discussões em grupo, sessão de perguntas, 

respostas e conselhos. 

A capacitação e encontros personalizados melhoraram 

a familiaridade com oportunidades e requisitos 

oferecidos pela Misean Cara funding schemes, e 

capacidade de programas de desenvolvimento. Esta foi 

uma oportunidade para consolidar os nossos 

conhecimentos na melhoria dos serviços que 

oferecemos aos beneficiários vulneráveis (com o foco 

na obtenção de resultados); como responder os 

desafios da sustentabilidade (resultados sustentáveis); 

e como ser lidar se com a gestão (mostrando 

resultados). Foi possível perceber que muitas 

organizações estão a dirigir o seu trabalhar para as 

crianças vulneráveis e jovens. Como representantes do 

acampamento Marista, tivemos a oportunidade de 

partilhar com Misean Cara sobre o nosso trabalho em 

Zimbabué. O mais significativo foi que, a capacitação 

ajudou o Misean Cara a obter mais conhecimentos 

sobre o tipo de apoio necessário que seja benéfico para 

nós em Zimbabué tendo em conta as dificuldades e 

exiguidade dos recursos de que dispomos. 

Agradecemos ao nosso Rev Bispo da diocese de Mutare, 

Alexio Churu Muchabaiwa, que esteve o tempo todo na 

capacitação, enriquecendo os participantes com 

palavras de boas vindas e encorajamento. Mais do que 

aprender como fazer um bom projecto, a boa nova é de 

que a Misean Cara informou nos de que se tivermos um 

projecto com objectivos claros, eles irão dar nos 

assistência na nossa missão em vários trabalhos em 

Zimbabué. 

N 

ALGO PARA PENSAR 

Misean Cara Mentorship Workshop em Mutare, Zimbabwe 
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Fortune Chakasara fms, Jeanette (South Africa- Denis Hurley Peace 

Institute), His Lordship Alexio Muchabaiwa ( Bishop of Mutare Diocese), Dr. 

Andrea Cotmeglia (Misean Cara Mentor-South Africa), Leonard Brito,fms.  

Photo taken at a Primary School in Mutare funded by Misean Cara. 

INTENÇÕES DE ORAÇÃO 

 O nosso Santo Padre Francisco 

 Os nove novíçios que farão a Primeira Profissão no sábado 05 

de dezembro 

 Para os Irmãos nomeados em nossas Casas de Formação 

 Para todos aqueles que compartilham nossa missão 

educativa - professores, os pais dos nossos alunos, pessoal de 

apoio, benfeitores, colaboradores 
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UMA REUNIÃO RECENTE NO JOANNESBURG0 (1) 

Meeting of the INTERNATIONAL COUNCIL OF ECONOMIC AFFAIRS Jo’burg Nov 3 - 6 
Back: Jorge Gaio FMS (Brazil); Bernard Kenna (Australia); Alfonso Fernandez FMS (Spain) 

Middle: Adrienne Egbers (South Africa), Everson Ismael de Olivera FMS (Brazil) 

Front: Libardo Garzón FMS (Econome General); Mario Meuti FMS (Italy) 
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UMA REUNIÃO RECENTE NO JOANNESBURG0 (2) 

 

Brothers attending AFRICAN MISSION COMMISSION - Johannesburg 24-30 Nov 2015  
Back: David Hall (Australia), John Kusi Mensah (Ghana),  

Steven Mbaegbu (Nigeria) Miguel Angel Espinosa (Mexico & Gen. Admin) 
Front: Michel Maminjaina (Madagascar), João Carlos do Prado (Brazil & Gen. Admin),  

Erick Silali (Kenya), Fortune Chakasara (Zimbabwe). Inset: Manel Mendoza (Spain) 
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MEMÓRIAS 

Brother Joe Walton, principal of Sacred Heart Primary during the 1990's,  

chatting with "Sammy" who has been selling ice-creams at our school since 1963!! 

Down Memory Lane 
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AMPLIANDO A SALA DE JANTAR NO MARISTA SS 

Irmão Joseph Nsambo, Diretot, inspeciona o progresso 

ATIVIDADES NO NOVICIADO 
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DANOS CAUSADOS POR UMA TEMPESTADE NO CHASSA 
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hillip Babbage in Form One at Marist Nyanga High School, Zimbabwe writes about the erection of the new 

statue of our Founder as follows: 

 

 

P 
PADRE CHAMPAGNAT VOLTA PARA CASA 


