
 

 

 

Estimados Irmãos, 

Minhas fraternais saudações a todos neste ano 
de Fourvière, que nos fala de modo especial 
sobre o grande dom da FRATERNIDADE. O novo 
documento do Vaticano ‘ Identidade e Missão 
do Irmão Religioso na Igreja’ nos recorda da 
importância dela para nós. Somos chamados a 
ser ‘profetas da fraternidade’ neste mundo 
problemático em que vivemos. Como disse o 
Padre Champagnat em seu leito de morte: ‘Que 
se possa dizer dos Irmãozinhos de Maria: 'Vejam 
como eles se amam!'.  

 Irmãos, escrevo para informar 
que após analisar os resultados 
da consulta realizada na 
Província, o Conselho Geral 
indicou o como Provincial da 
África Austral para um 

primeiro período de três anos. O Ir. Norbert 
iniciará seu mandato no dia 23 de agosto de 
2016 no começo do Capítulo Provincial. 

Gostaria de agradecer o Ir. Norbert Mwila por 
sua acolhida e disponibilidade para servir o 
Instituto em sua missão como Provincial. Os 
resultados da pesquisa mostram claramente que 
ele recebe amplo apoio dos Irmãos da Província. 

Meus sinceros agradecimentos ao Ir. Joseph 
Walton por sua generosidade e compromisso na 
animação e gestão da Província nesses últimos 
seis anos.   

Aproveito a oportunidade de saudar todos os 
Irmãos por sua ativa participação no processo de 
consulta. Muito obrigado, meus Irmãos, pela 
generosidade e devoção à vida e à missão 
Marista nos diversos países da Província da 
África Austral. Antes da realização do Capítulo 
Provincial, enviarei uma repercussão das 
respostas dadas pelos Irmãos durante a 
sondagem.  

 Em menos de um ano, 
celebraremos o bicentenário de 
nossa fundação. Na preparação 
desse evento, o ano de Fourvière 
nos recorda não apenas a 
proteção amorosa da nossa Boa 
Mãe, mas também sua inspiração 
para construir redes de fraternidade em um 
mundo que precisa tanto de misericórdia. Que 
ela possa nos ajudar em nossa caminhada rumo 
a um novo começo, como místicos e profetas em 
comunhão!  

Fraternalmente 
 

Ir. Norbert MWILA   

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net  
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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE… 

1 de março de 2016 

aros Irmãos e amigos, 

Estamos a dois meses do “Ano de Misericórdia” 

proclamado pelo Papa Francisco. Desde que 

começou, fiquei meditando neste tema para ver o que 

isso significa para mim e para outros membros da 

familia Marista.   

A quinta bem aventurança diz o seguinte, ''Bem 

aventurados os misericordiosos porque alcançarão a 

misericórdia.'' (Mt 5:7) Suponho que muitos digam de 

que esta é a sua bem aventurança favorita. Digo isso 

porque podemos ter problemas na compreensão da 

(primeira bem aventurança) “pobres em spírito”. É difícil 

entender como é que“os manços herderão a terra ” (2a  

bem aventurança). A ideia de “dor e tristeza” temos 

algumas dificuldades com ela (3a  bem aventurança). Ao 

ouvir destas bem aventuranças,emcontro uma 

dificuldade em dizer que “concordo com essa”.  Elas 

exigem uma grande felexão antes que elas tenham 

sentido. Enquanto que “Bem aventurados os 

misericordiosos porque alcançarão a misericórdia'' 

parece algo que fomos ensinados desde pequeninos (e 

espero que ainda ensinamos aos nossos alunos.). Ainda 

me lembro quando os meus pais diziam a cada um dos 

seus quatro filhos, ''Sejá bondoso, e o mundo será 

bondoso a si. Sejá misericordioso e a misericórdia 

retornará a si.” Para enfatizar ainda mais o ponto, 

                                                             
1 1 George Bernard Shaw was a Nobel Prize and Oscar-
winning Irish playwright, critic and socialist whose 

eramos ditos algumas das fábulas de  Aesop: Androcles 

e o  Leão.* 

Vim saber anos depois na minha vida, da estória de 

George Bernard Shaw1 entitulada Androcles e o  Leão. 

Androcles foi um escravo fugitivo que se escondia numa 

gruta no tempo de  Tiberius. E um leão, com um espinho 

na sua pata vinha cocheando. Androcles saio da caverna 

apressadamente e nervoso, e parou o leão e o leão 

desesperado parou com a sua pata olhando para ele e 

de forma esperta Androcles extraio o espinho que 

encomodava o leão. E esse foi o primeiro senário.  

No Segundo senário. Anos passaram, e o escravo 

Androcles, foi posto no circo do Coliseum em prisão.  

Uma multidão enorme concentrou-se no lugar para 

assistir o seu castigo devido a sua rebeldia. E o 

Imperador disse: ''O leão alimentar se-a dele.'' E o 

Androcles foi lançando na arena e de repente foi solto  

um leão para devora-lo. Ao chegar perto dele, o leão 

lembrou-se dele e com as suas narinas ia cheirando-o e 

o Androcles ganhou coragem e começou a carecea-lo. 

Foi um momento de total reconciliação  que deixou a 

multidão estupefada sem se aperceber o que estava a 

acontecer e começaram a gritar presionando ao rei que 

o soltasse.  Androcles foi solto da prisão. 

influence on Western theatre, culture and politics 
stretched from the 1880s to his death in 1950.  
 

C 

IIRMÃO JOE RESPONDE AO ANÚNCIO 

Queridos irmãos e amigos, 

Eu gostaria de aproveitar desta oportunidade para 

felicitar o irmão Norbert pela sua nomeação como 

Provincial. Eu sei que a notícia da sua nomeação foi 

recebida com grande alegria pelos membros da 

Província. Eu gostaria de assegurar Norbert do meu 

apoio e orações para a tarefa à frente dele e eu 

estou ansioso para trabalhar sob sua liderança. 
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Jesus não estava apenas a ensinar essa visão utilitaria 

“faço ti um favor agora  para que me faças outor favor 

depois.” Isto é apenas utilitarismo. Como cristãos 

devemos transcender a isso. Somos misericordiosos 

porque essa é a maneira como devemos proceder aos 

nossos irmãos. No mundo há uma cultura diferente, a 

cultura de ceptecismo: ''mostre a misericordia! E 

receberás a misericordia de volta? Isso não acontece!” 

Se és misericordioso, hospitaleiro e bondoso, e te deixas 

explorar, estás a agir correctamente  como um cristão e 

receberás a misseiricordia de Jesus na tua vida.  

O Deus misericordioso concedeu nos três passos 

simples a seguir se queremos viver na comunidade a 

vida de virtudes , e com as pessoas com quem nos 

encontramos regularmente. Os passos provém do 

profeta Miqueia 6:8: “Ele mostrou a si, ó homem, o que 

é bom e o que o Senhor exige: pratique a justiça, ame a 

fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.” Essas 

palavras são dirigidas a nós directamente. A 

misericórdia é oferecida a mim e a ti. Ele mostrou nos o 

que é bom e o que nos é exigido. Miquéia pergunta a 

Deus (Miquéias 7:18), "Quem, ó Deus, é semelhante a 

ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da 

transgressão do restante da tua herança? O SENHOR 

não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na 

misericórdia.”  

Se nós Maristas fizermos destas três etápas de Miquéia 

nossas, e a nossa maneira de ser nas nossas 

comunidades, e no nosso apostolado, estaremos a viver 

neste ano de Misericórdia os desejos do santo 

Paddre.os três aspectos a serem encontrados no livro 

de Miquéia 6:8 … “proceder com justuça, e o amor a 

Misericórdia, caminhar humildemente com o seu Deus”: 

torne os na sua vida uma realidade.  

Terminarei a minha reflexão com uma breve história . 

Uma mãe procurando pedir o perdão para o seu filho, 

apróximou se do  Napoleão. O emperador  em resposta 

disse: O seu filho cometeu a mesma ofensa duas vezes 

e a justiça recomendou a sua morte.  

"a mãe respondeu," não estou a procura da justiça. 

"peço a misericórdia."  

O Napoleão respondeu " o teu filho não merece a 

misericórdia ,".  

"Senhor, " Isso não seria misericórdia se ele merece-se, 

e o que peço é a misericórdia." A senhora respondeu 

chorando.  

O emperador disse, " ora bem,terei a misericórdia." E 

ele perdou o rapaz.  

Que excelentes escolas e comunidades se tivessemos 

praticado a misericórdia de Jesus! 

Sejá misericordioso  

como Jesus é misericódioso. 

 

 

Luke 6, 36 

http://ebible.com/query?utf=8%E2%9C%93&query=Micah%206%3A8&translation=ESV&redirect_iframe=http://www.AllAboutGOD.com/bible.htm
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OBRAS CORPORAIS DE MISERICÓRDIA 

MARÇO 

2016 

MUTARAZI FALLS - Eastern Highlands, Zimbabwe 

As maiores cachoeiras do país - 791 metros 
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avia uma cidade pequena de camponeses onde 

podia se chegar apenas duma Estrada estreita e uma 

curva bem apertada. Ocorriam vários acidentes na 

estrada, particularmente na curva, e houve um pregador que 

dizia ao povo da cidade para que fossem bom samaritano 

com as victimas. O povo escutou e começou a dar assistêcia 

as victimas. Um dia, um dos moradores sugerio que se 

comprase uma ambulância para assistir as victimas o mais 

rápido possivel. Os moradores concordaram e compraram-a.  

Dias depois, o vereador da cidade sugerio que se construise 

uma Estrada mais larga para minimizar o perigo. Mas 

aconteceu que o president da câmara tinha a sua lavra 

exactamente na curva e este recusou-se em retira-la. Alguém 

sugerio ao pastor para que num domigo pregase a sugestão do vereador ao presidente da câmara em plena 

assembleia. O pregador e outras pessoas mais destacadas da cidade preferiram estar fora da política; no domingo 

asseguir o pregador insistiou na sua pregação que as pessoas continuasem com o seu trabalho de bom samaritano de 

ajudar as victimas. O povo concordou. 

H 

OBRAS ESPIRITUAIS DE MISERICÓRDIA 

Algo para pensar 

O BOM SAMARITANO? 
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Brother Emili Turú was one of the speakers in a panel of religious during the International Encounter on 

Consecrated Life promoted by the Vatican held between January 28 and February 2, 2016. 

Durante o Encontro Internacional sobre a Vida Consagrada, de 28 de janeiro a 2 de fevereiro, promovido pelo 

Vaticano, o Ir. Emili Turú participou de uma mesa redonda com outros religiosos. 

“We are present where people have open wounds” 

“Estamos aonde existem feridas abertas nas pessoas” 

 

A VOCAÇÃO DO IRMÃO 

Ir Emili Turú fala “off the cuff” 

num Encontro Internacional 

 

Con relación a la dimensión mística de nuestra vida 

“Quería terminar recordando una escritora francesa, Christiane Singer, que decía: “Al final de la 

vida no te van a preguntar quién has sido, sino qué has dejado pasar a través de ti”. Es decir, ¿de 

qué has sido transparencia? ¿Qué has transparentado? A menos que uno tenga una dimensión de 

profundidad importante, lo único que hace es reflejarse a sí mismo. ¿Qué soy capaz de 

transparentar? Yo creo que es un reto extraordinario y darle una respuesta adecuada sea 

probablemente el mejor servicio que podemos hacer a la Iglesia, a nosotros mismos y a los 

hermanos y hermanas de nuestra sociedad.” 
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On 23rd July 1816, the day after an 

ordination ceremony, twelve Marist 

aspirants (including seminarians and 

newly-ordained Jean-Claude Courveille, 

Marcellin Champagnat, and Jean-

Claude Colin) climbed the hill to the 

shrine of Our Lady of Fourvière.  They 

placed their promise to found the 

Society of Mary under the corporal on 

the altar during the 

celebration of Mass, 

presided by Father 

Courveille. 

For the first time in history a 

Religious Congregation 

appears in the Church, 

drawing its inspiration not 

from Mary in herself, seen as 

the embodiment of all the 

great virtues, but Mary seen always in relationship: to 

Jesus, to the Church, and to the contemporary world. It 

was a very simple and clear idea: what would happen if 

a group of people built their 

way of thinking and acting 

round the model of Mary’s 

presence in the Church? 

In October 1836 before the 

departure of the first 

missionaries for Oceania, 

Bishop Pompallier had a 

novena of Masses offered 

here, and on the final day Fr 

Peter Chanel SM, hung a heart 

containing the names of the missionaries around the 

neck of the Infant Jesus, giving birth to the legend that 

Mary had given her mantle to the future martyr. 

The origins of the Society of Mary remind us that, as 

religious and laity, we come together for mission, and 

are called to be the Marian face of the Church through 

our particular way of being and building Church. 

(Text by Br Kevin Wanden, Monthly Reflection Jan-Feb 

2016 New Zealand) 

 

 

 

Irmão Mark O'Connor de Austrália, e autor de "A Spirit of Mercy" distribuído já no início de fevereiro a nossa 

província, escreve o seguinte: 

  

A UNICIDADE DA PROMESSA FEITA EM FOURVIÈRE 

J-C Colin 

J-C Courveille passed his 
last years as a Benedictine 
in the Abbey of Solemnes 

M. Champagnat: 
Painting done shortly 
after his death in 1840 

RECURSOS EDUCACIONAIS DA AUSTRÁLIA 

“For further resources see my Archdiocesan office's website :  

http://www.cam.org.au/evangelisation  

especially our Year of Mercy resources page with many downloadable resources @ 

http://www.cam.org.au/evangelisation/Resources/Year-of-Mercy” 

http://www.cam.org.au/evangelisation
http://www.cam.org.au/evangelisation/Resources/Year-of-Mercy
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 logo timpo e o lema, ambos dão um 

significado adequado sobre o ano da 

Misericórdia. O lema " Misericordioso como o 

Pai" (Tirado do Evangelho de Lk 6:36) serve de 

convite para seguir o exemplo do pai que nos pede a 

não julgarmos e nem 

condenarmos mas sim, 

perdoar e amar e 

perdoar sem medida 

(cfr. Lk 6:37-38). O logo 

tipo trabalho feito por 

um Padre Jesuita, Marko 

I. Rupnik ; apresenta 

uma suma (sumários) 

teológica sobre o lema 

de Misericórdia. Na 

verdade, ela apresenta 

uma imagem importante da primeira Igreja. Aquela que 

do filho que levando sobre os seus ombros a alma 

perdida, mostrando que é do amor de cristo que 

completa o mistério da sua incarnação que culmina com 

a redenção.  

O logo foi feito duma forma a expressar um significado 

profundo em que o bom pastor tóca o corpo da 

humanidade, e faz-o com amor e poder de transformar 

as suas vidas. Umas características particulares a ter em 

conta é; enquanto o bom pastor na sua grande 

missericórdia, leva consigo a humanidade, os seus olhos 

fitam se com o do homem. Cristo vê com os olhos de 

Adão e Adão com os olhos de Cristo. Toda pessoa 

descobre nos olhos de Cristo o novo Adão, e em cada 

humanidade o futuro, a esperança contemplando no 

seu gozo o amor do Pai.  

  

O 
LOGO PARA O ANO JUBILAR DA MISERICÓRDIA 
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FOTOS, LUGARES, PESSOAS 

COMISSÃO INTERNACIONAL IRMÃOS HOJE, ROMA, FEV 2016 
Back: Bros. Tony Leon, Hipόlito Pérez Gόmez, Daniel O’Riordan 
Seated: Bros. Norbert Mwila, Javier Espinosa, Ernesto Sanchez, 

Eugène Kabanguka, Peter Rodney 

1969 Capítulo Provincial da ex-Província 
da África do Sul, realizada em Pietermaritzburg 

Quem são os sobreviventes? 

Exibindo o novo kit de futebol -: 

Postulantes em Mtendere, no ano passado - 2015 

Joachim Ezetulugo, Lawrence Ndawala, Angela Petenzi (FMSI), Libardo Garzon, Patrizia Coppola (FMSI), Joe McKee, Fortune 
Chakasara, Michel Razafimandimby, Joe Walton, Sylvain Ramandimbiarisoa, Stephen Mbaegbu, Antonio Ramalho 
Frente: João Carlos do Prado, Mr. Luca Olivari (AT Kearney) , Francis Lukong, John Kusi Mensah, Erick Silali 

Sacred Heart College -  Misa Académica – Janeiro 2016 

Escolas Secundária & Primária - pré-escolar - Three2Six 

Conferência dos Superiores e Comissão Africana da Missão – Nairobi – Fevereiro 2016 
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LUSAKA – A NOVA COMUNIDADE 2016 
Brs. Asensio Njobvu; Joseph Daka; Kasongo Mwape 

Kutama College (São Francisco Xavier) faz 
uniformes escolares para seus alunos …  

… e também para algumas escolas vizinhas 

Reverendo Bispo Patrick Mvemve lidera a missa 
no St David’s College em 26 de Janeiro para o 

lançamento das celebrações do jubileu 75º da escola 

A “Jubilee Fountain” recém-construída no St David’s  
é abençoado pelo bispo Mvemve 

No dia seguinte alguns estudantes seniores  

do Sacred Heart College demarram água abençoada 

de "Jubilee Fountain"  de St David’s  

em a própria fonte. 
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Sacred Heart College:  
Alunos do Grau 12 levam alunos do Grau 1  

no Centro de Esportes  
para a missa Academica. 

St David’s Inanda: O corte do bolo de aniversário 
jubilar por Chris Busschau, neto de P. Busschau, o 
primeiro aluno de Koch Street (1889). O garotinho 
ajudando Chris é seu neto e é um aluno marista de 

quinta geração sucessiva 

A Bênção da Fonte Jubilária 

Workshop sobre Auto-Sustentabilidade, Nairobi, fevereiro 2016 
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NOTÍCIAS DO NOVICIADO 

NOVIÇOS RECÉM-ADMITIDOS - Matola - Sábado 20 de fevereiro de 2016 

Atrás Br Patrick Bwalya, Macklackson Eugenior MA, Henry Ngeli ZA, Artur Mineses Rogério MO, 

Constantino Tchivinda Tchilungo AN, Eugenio Daniel Inácio Tchitumba AN,  

João Manuel Gabriel AN, Dominic Zgambo MA, Joseph Peter Kondwerani MA, Br Norbert Mwila. 

Frente: Manuel Ndjongo Pombo AN, Anderson Mphasto Kafatsa MA, Guilherme Lucas MO,  

Martin Jere MA, Muchima Tal António Kasombo AN, Paul Rasford Chikaola MA, Mark Kambuku MA 

Atrás: Irs. Felizardo Maceia, Norbert Mwila, 
Angel Mansoa, António Pisco 

Frente: João Reis and Patrick Bwalya 
Matola – 21 February 2016 

A comunidade de Manhica (Felizardo & João) fez uma visita 

ao novo Provincial no Domingo dia 21 de Fevereiro de 2016. 

Na mesma data de visita ao novo Provincial, o irmão Mansoa 

completava 81 ano de idade. Foi muito bonito estar com 

irmãos da comunidade da Matola. Foi um domingo brilhante 

e fomos capazes de conhecer os novos Noviços do nosso 

noviciado Provincial da Província  Marista da Africa Austral.  

O irmão João Reis animou muito bem as duas comunidades 

(Comunidade de noviciado e a comunidade da Manhica). 

Para além de animar essas duas comunidades também 

animou a nossa viagem de Manhica a Matola e vice-versa. 

Bem hajam essas duas comunidades! (Ir Felizardo Maceia) 



13 

 

MARÇO 

1 Travel to Lilongwe 

2 - 16 Malawi 

17 - 18 Provincial Council (Lilongwe) 

19 - 21 Chassa, Zambia 

22 Travel to Lilongwe 

23 Travel to Johannesburg 

24 Johannesburg 

25 Good Friday 

26  Easter Sunday 

29 Travel to Nivava. 

30 – 31 Nivava 

 

ABRIL 

1 Nivava 

2 Travel to Manhiça 

3 - 5 Manhiça 

6 - 8 Bilene 

9 - 10 Matola 

11 Travel to Johannesburg 

12 - 16 Johannesburg  

17 - 30 New Horizons Programme at Good 

Shepherd Centre, Hartebeespoort  

 

 

 

 

O CALENDÁRIO DO IR. JOE 

REZEMOS PARA … 

 Para o irmão Norbert Mwila enquanto se prepara para assumir a função de 

Supérior Provincial. 

 Em agradecimento pela liderança do Irmão Joe durante os últimos seis anos. 

 Para aqueles em nossas casas de formação e os irmãos jovens já ativo no 

apostolado. 

 Para os famiiares recentemente falecidos/as do nossos irmãos Emmanuel 

Mwanalirenji e Mundo Puente, e para todos aqueles que choram sua passagem. 

 Para os nossos irmãos e outros membros da Maristas BLEUES em Aleppo.  

 Para as INTENÇÕES DO PAPA FRANCISCO para o mundo e  para a igreja. 

MARIST CAMP 

O acampamento anual marista para crianças pobres ocorreu durante as férias de Natal como de costume no 

Kutama. Registramos o nosso apreço, aqui, do trabalho duro pelos Irmãos de Zimbabué envolvidos na preparação 

e de execução deste evento. Bem feito! O relatório completo já foi distribuída.  


