
 

O IRMAO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de abril de 2016 

ueridos irmãos e amigos, 

A menos de sies meses teremos um capítulo 

provincial 

Há muito que fazermos, rezar, falar e pensar. A título 

de preparação, precisamos de concentrar os nossos 

pensamentos na mesma direção que os do Instituto 

como um todo, guiando-nos pelo Superior Geral e seu 

Conselho e dos vários encontros e colóquios 

internacionais já realizados durante o seu mandato. Ao 

longo dos últimos anos, temos recebido documentos, 

cartas e relatórios inspirando-nos a preparar para o 

bicentenário. Agora é a nossa vez como uma Província, 

fazer algo mais sobre estas chamadas.  

 Estas chamadas lembram-me da história sobre uma 

"Veado grávida", um conto que ajuda a cada um a 

refletir sobre o foco da sua vida. Nossa Província, tanto 

leigos como irmãos, faria bem para "reorientar" 

enquanto nos preparamos para o bicentenário do 

Instituto. 

Deixe-me contar a história e elaborar sobre ela.  

Numa floresta, estava um veado prestes a dar à luz. Ela 

encontra um campo remoto de capim perto de um rio 

de uma corrente forte. Este parece ser um lugar 

seguro. De repente, as dores de parto começam. 

No mesmo instante, as nuvens escuras concentram-se 

em torno de cima e o relâmpago começa a incendiar a 

floresta. Ela olha para a esquerda e vê um caçador 

com a sua flexa estendida apontando para ela. À sua 

direita, ela vê um leão faminto aproximando se dela. 

O que é que o veado deve fazer? 

Ela está de parto! 

O que vai acontecer? 

Será que o veado sobrevivera? 

Será que ela vai dar à luz a um filho? 

Será que o filho sobrevivera? 

Ou será que tudo será destruído pelo incêndio da 

floresta? 

Será que ela vai perecer a seta do caçador? 

Será que ela terá uma morte horrível das garras do 

leão faminto aproximando-se dela? 

Ela está limitada pelo fogo de um lado e do outro pelo 

rio que flui e cercado pelos seus predadores naturais. 

O que fará ela? 

Ela se concentra em dar à luz a uma nova vida. 

  

Q 
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O que “compromisso” significa? – (Papa Francisco) 

Qual é o CSAC? 
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A sequência desses eventos que se segue é: 

- O relâmpago deixa o caçador cego. 

- Ele atira a flecha que passa o veado e atinge o leão 

faminto. 

- Começa a chover fortemente, e a água vai 

lentamente dominando o incêndio florestal. 

- O veado dá à luz a um filho saudável. 

Também na nossa vida, há momentos em que somos 

confrontados a todos os lados com pensamentos e 

possibilidades negativas. 

Alguns pensamentos são necessários para vencerem e 

submergir-nos a essas dificuldades. 

Talvez possamos aprender com o veado. 

A prioridade do veado, naquele momento, era 

simplesmente dar à luz. 

O resto não estava em suas mãos e qualquer ação ou 

reação que mudasse o seu foco provavelmente teria 

resultado em morte ou desastre. 

Temos de nos perguntar a nós mesmos: 

Onde está o nosso foco? 

Onde está a nossa fé e esperança? 

Pedi a todos os conselheiros da província para 

organizar uma assembleia nos seus países para olhar 

para o futuro da nossa província para que no Capítulo 

possamos nos concentrar sabiamente e dar nova vida 

à Província. 

Aqui estão alguns elementos a considerar - para refletir 

- para explorar - para inspirar e enriquecer-se para uma 

nova vida na província: 

Aqui estão alguns elementos 

a considerar - para refletir - 

para explorar - para inspirar 

e enriquecer-se para uma 

NOVA VIDA na província: 

Novos Modelos de Animação, Governança e Gestão 

No Capítulo Provincial, o que vamos fazer sobre este 

elemento? Vamos percorrer o mesmo caminho como 

antes ou vamos ter a coragem de seguir o caminho que 

o instituto está desafiando-nos a tomar? Estamos nos 

aproximando do bicentenário do nosso Instituto. 

Contextos mudaram ao longo dos anos e é um 

momento de olhar para novas soluções para novos 

tempos. Precisamos pensar em novas formas de 

animação, direcção e de gestão da província. Será que 

a corrente a que estamos a percorrer sobre animação, 

governação e gestão da Província é a melhor maneira? 

A vida comunitária e de oração 

A animação das nossas comunidades é importante 

para a nossa vida como irmãos. Será que somos 

místicos e profetas para as pessoas ao nosso redor e 

aquelas que trabalham connosco? 

Para tornar Jesus conhecido e amado 

Temos paixão pela Missão Marista? Existe 

evangelização e uma presença entre as crianças e os 

jovens, especialmente os pobres? Nós nos tornamos 

especialistas em direitos da criança e proteção de 

nossos países e na província? 

Auto-sustentabilidade. 

Isto tem a ver com as finanças da província. Algumas 

perguntas difíceis precisam de ser feitas e as respostas 

precisam ser iminentes. Temos muitas comunidades na 

província? Que trabalho apostólico deve continuar? E 

que trabalho apostólico deve parar? Fazemos o melhor 

uso dos nossos recurs  

Leigos e leigas maristas 

 Desde o Concílio 

Vaticano II (1962-

1965) a Igreja tem 

repetidamente 

falando sobre os 

leigos e sua posição 

na igreja. Por muitos anos o Instituto tem visto a 

importância de nosso relacionamento com os leigos. O 

último Capítulo Geral pediu irmãos e leigos a trabalhar 

juntos. Qual é o nosso entendimento sobre a vocação 

dos Irmãos e dos leigos maristas? Existe uma 

responsabilidade partilhada e uma presença 

complementar de leigos e irmãos? 
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Formação inicial para o novo começo (irmãos e leigos) 

Temos de olhar para a forma como estamos a recrutar 

e formar os jovens que se juntam a nós hoje. Devemos 

dar maior atenção a jornada pessoal na formação? 

Estamos a formar nossos jovens para as comunidades 

internacionais e interculturais? Devemos formar 

jovens para irem para além das periferias de educar e 

evangelizar os jovens, especialmente aqueles em 

situação de vulnerabilidade, e deixarem se evangelizar 

por eles. 

Comunidades internacionais para um novo começo 

Este é um desafio que temos 

de agir como uma província. 

Ninguém da província 

ofereceu-se em resposta à 

carta pedindo voluntários para 

fazer parte desta iniciativa. 

Vou dar mais informações 

sobre este assunto caso ajam alguns irmãos abertos a 

isso. O pedido é: 

A presença evangelizadora significativa entre as 

crianças e jovens em situação de vulnerabilidade, onde 

poucas pessoas vão, dando-lhes destaque e defender 

os seus direitos. 

Disponibilidade global: através da criação de uma nova 

mentalidade e uma nova atitude; olhando para além 

dos horizontes habituais de nossas unidades e regiões 

administrativas e uma maior abertura para as 

possibilidades de colaboração internacional para a 

missão. 

Interculturalidade: Comunidades internacionais 

Marista, que promovam dentro de si uma comunhão de 

culturas e uma valorização da sua diversidade, bem 

como a sua integração no contexto em que estão 

localizados. 

Uma vida significativa: por meio de sua qualidade de 

Evangelho e do testemunho fraterno das comunidades, 

que pode assumir diferentes formas de acordo com a 

associação (irmãos, leigos, e membros de outras 

congregações...) 

Uma ênfase na espiritualidade: um compromisso claro 

de entrar mais profundamente em nossa experiência 

espiritual, dando especial atenção às dimensões 

mística e profética da vida marista. 

Se você se sente chamado para ser um membro de uma 

comunidade internacional, entre em contato comigo e 

nós podemos discutir as possibilidades. 

 

Meus irmãos e amigos, como eu disse: "Aqui estão 

alguns pensamentos para contemplar - para refletir 

sobre - descobrir - explorar - inspirar e enriquecer se a 

si mesmo." Como você pode ver, há um monte de 

trabalho a fazer no capítulo - é bom que nos 

preparemos agora!  

Como a mãe veado, foquemos na NOVA VIDA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02-04-82 Witman Phiri 

04-04-72 Evans Musakanya 

04-04-89 Ângelo Cassinda 

04-04-92 Martin Jere (nov. adm. 2016) 

05-04-68 Patrick Bushilya 

09-04-35 António Pisco 

12.04-69 Patrick Bwalya 

21-04-66 Auxensio Dickson   

23-04-77 Reuben Banda 

24-04-69 Norbert Mwila 
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odos os domingos de manhã corro em torno de um 

parque perto da minha casa. Há um lago localizado em 

um canto do parque. Cada vez que eu corro por este 

lago, vejo a mesma mulher idosa sentada à beira da 

água com uma gaiola pequena de metal assentada ao lado 

dela. 

No domingo passado a minha curiosidade foi a melhor de 

mim, então eu parei de correr e caminhei até a ela. Quando 

cheguei mais perto, percebi que a gaiola de metal era na 

verdade uma pequena armadilha. Havia três tartarugas, 

ileso, caminhando lentamente em torno da base da 

armadilha. Ela teve uma quarta tartaruga em seu colo que 

ela foi cuidadosamente esfregando-lhe com uma escova 

esponjosa. 

"Olá", eu disse. "Vejo te aqui todos os domingo de manhã. 

Se não te importas da minha pergunta, eu gostaria de saber 

o que está fazendo com essas tartarugas. " 

Ela sorriu. "Eu estou limpando suas conchas", ela respondeu. 

"Qualquer coisa na concha de tartaruga, como algas ou 

espuma, reduz a capacidade da tartaruga para absorver o 

calor e impedir-lhe a sua capacidade de nadar. Ele também 

pode corroer e enfraquecer a carapaça ao longo do tempo ". 

“Wow! That’s really nice of you!” I exclaimed. 

She went on: “I spend a couple of hours each Sunday 

morning, relaxing by this lake and helping these little guys 

out. It’s my own strange way of making a difference.” 

“But don’t most freshwater turtles live their whole lives with 

algae and scum hanging from their shells?” I asked. 

 

Ela respondeu: "Sim, infelizmente, elas fazem". 

Eu cocei a cabeça. "Bem, então, você não acha de que seu 

tempo poderia ser melhor gasto? Quer dizer, eu acho de que 

seus esforços são amáveis em tudo, mas há tartarugas de 

água doce que vivem em lagos em todo o mundo. E 99% 

dessas tartarugas não têm pessoas boas como você para 

ajudá-las a limpar suas conchas. Então, sem ofensa... Mas 

como exatamente seus esforços localizados aqui fazem a 

diferença? " 

A mulher riu em voz alta. Ela então olhou para a tartaruga no 

colo, esfregou fora o último pedaço de algas da sua concha, 

e disse: "Querida, se este rapaz pudesse falar, ele diria a ti 

que eu só fiz toda a diferença no mundo. " 

A moral da história: Você pode mudar o mundo - talvez não 

todos de uma vez, mas uma pessoa, um animal, e uma boa 

ação ao mesmo tempo. Acordar todas as manhãs e fingir que 

o que você faz, faz a diferença. E isso faz. 

 

 

T 

Algo para Pensar 

TODA A DIFERENÇA NO MUNDO 

O Papa Francisco perguntou: "O que é um compromisso? O que 

significa cometer-se? " 

"Quando eu estou comprometido, isso significa que eu assumo a responsabilidade 

- uma tarefa em relação a alguém, e isso também significa o estilo ou maneira, a 

atitude de fidelidade e dedicação, do cuidado especial com o qual eu levo a cabo 

esta tarefa. Todos os dias somos convidados a empenhar mos e a cometermo-nos 

nas coisas que fazemos: na oração, no trabalho, no estudo, mas também no 

desporto e em tempos livres. Em suma, estar cometido significa, pôr a nossa 

disposição e boa vontade para melhorar a vida". 

(Papa Francisco na Audiência Jubilar em Roma, a 22 de fevereiro de 2016)  
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conteceu em Nairóbi, no Marist International 

Centre (MIC), de 8 a 11 de fevereiro, o encontro 

anual da Conferência dos Superiores do 

Continente Africano (CSAC em inglês). 

São seis os seus membros: Irmãos Francis Lukong 

(Superior do Distrito da África Ocidental e atual 

presidente da CSAC), Joachim Ezetulugo (Provincial da 

Nigéria), Joe Walton (Provincial da África Austral), Sylvain 

Ramandimbiarisoa (Provincial de Madagascar), 

Théoneste Kalisa (Provincial da África Centro-Leste) e 

Lawrence Ndawala (Superior do MIC). 

 Como cada ano, também estiveram presentes o Irmão 

Joe Mc Kee (Vigário geral e referente para o MIC/MIUC no 

governo geral) e um dos Conselheiros gerais de ligação 

para a África, desta vez o Ir. Antonio Ramalho. Participou 

igualmente dos trabalhos deste ano o Irmão Libardo 

Garzón, Ecônomo geral. 

A CSAC é o organismo regional de animação e decisão 

para a África Marista. Em sua reunião anual avalia o 

caminho andado nas várias áreas da vida marista, reflete 

e decide linhas de orientação, aprova planos e 

orçamentos, nomeia pessoas para cargos também em 

nível regional. 

No encontro deste ano, como de costume, um bom 

tempo foi dedicado ao MIC e MIUC (este último é o centro 

universitário), pela sua importância na formação inicial 

dos jovens Irmãos e pelo grande número de Irmãos que 

compõem a comunidade (atualmente 78, das 5 unidades 

administrativas).  

Um dia inteiro foi reservado para um encontro com a 

Comissão Africana da Missão (analisando e apreciando o 

seu plano estratégico, que inclui a formação de Diretores, 

a Pastoral Juvenil, a Solidariedade, os Direitos da Criança, 

...) e a Equipe do projeto dos Novos Modelos, ambas com 

a participação e apoio de membros da administração 

geral. 

Outros temas foram abordados, como: a visão financeira 

das Províncias e um plano de sustentabilidade; as 

vocações, a formação e a perseverança; a presença dos 

leigos na vida e missão maristas e uma melhor 

compreensão da vocação laical por parte dos Irmãos; etc.  

Nos dias 12 e 13 de fevereiro, os Irmãos Provinciais e 

Superior de Distrito participaram, junto com outros 

Irmãos convidados, de um seminário animado pelo Irmão 

Seán Sammon, antigo superior geral. O Ir. Seán tratou da 

vida comunitária, especialmente de algumas dificuldades 

específicas que podem surgir no relacionamento entre 

Irmãos. 

Todo o grupo pôde contar mais uma vez com o grande 

apoio da comunidade do MIC e desfrutar da beleza do 

local, sempre bem cuidado. Além disso, participou cada 

dia da eucaristia com toda a comunidade, iniciando todos 

juntos na quarta-feira dia 10 o tempo da quaresma, com 

a celebração de imposição das cinzas. 

A 

Conferência dos Superiores do Continente Africano (CSAC) 

O QUE ACONTECE DURANTE A REUNIÃO DE SUPERIORES EM NAIROBI? 
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 encontro foi excelente”, manifestou o Ir. João 

Carlos do Prado, diretor do Secretariado da 

Missão. “Foi muito positiva a reunião com os 

provinciais e permitiu harmonizar a visão de futuro sobre a 

missão marista na África e os processos necessários para 

realizá-la”. 

O encontro com os superiores provinciais se realizou 

durante a reunião da Comissão Africana da Missão, que 

aconteceu de 8 a 11 de fevereiro. 

Participaram três membros do Secretariado da Missão do 

Instituo – O Ir. João Carlos do Prado, diretor, a nova 

coordenadora de projetos, Patrizia Coppola, e o assessor do 

Projeto Novos Modelos, Luca Olivari. 

A Comissão da Missão da África se reuniu em Nairóbi para 

discutir o plano estratégico de 2017-2022, com o objetivo de 

fomentar uma maior colaboração entre as unidades 

administrativas. 

Os objetivos da Comissão são a formação de líderes, os 

direitos e a proteção das crianças, a sustentabilidade e 

vitalidade e a pastoral juvenil marista. 

 “Os projetos estão crescendo em complexidade e isso 

requer mais estrutura e também a sustentabilidade 

financeira”, disse o Ir. João ao escritório de comunicações da 

Casa Geral, no dia 15 de fevereiro. “As metas da África não 

são só da África, mas de todo o Instituto, porque somos um 

corpo global”. 

A reunião com os provinciais aconteceu no Centro 

Internacional Marista, MIC, em duas sessões: uma sobre o 

plano estratégico e outra sobre o programa de formação dos 

educadores, que tem como título “Novos Horizontes”. 

Angela Petenzi participou em nome de FMSI para monitorar 

o progresso da primeira fase do Programa Novos Horizontes 

e para individuar possíveis agências que financiem a sua 

segunda fase. 

O objetivo do programa Novos Horizontes é de “formar 

líderes nas escolas que contribuam à formação de líderes 

autênticos e transformadores em uma nova África”.  

 
  

“O 

AFRICAN MISSION COMMISSION  

Primeiro Encontro Combinado com a Conferência dos Superiores 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3876.jpg
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POSTULANTADO 2016 

CHAMPAGNAT HOUSE POSTULANTES 2016 
Atrás: 

Paschal Tchakulnada (AN), Martin Malere (MW), Emiliano Venodino (AN), Alexious Innocent Moreno (MW), 

Gabriel Pacheko (AN), Joseph Dundu Ngongue (AN), Christopher Macaia (AN), Innocent Kadyandawa (MW), 

Sahdreck V. Tutayi (ZW), Daniel Sakala (ZA), Felestino Kanema Kauya (AN), Felipe Kalanga (AN) 

Frente: Lucas Mpando (MW), Horacio Mitengo (MZ), Inocencio A. Filismino (MZ), Richard Chitembo (ZA), 

Innocent Chisenga (MW), Charles Herbert (MW), Benson Jackson (MW), Costenes Joao Matias (MZ) 

PESSOAS E LUGARES 

Às sextas-feiras durante a Quaresma, a Comunidade  
do MIC reza a Via Sacra ao ar livre. Religiosos e 

religiosas de comunidades vizinhas se juntam no 
revivendo as últimas horas da vida de Jesus. 

 

Br Joe com os postulantes durante a celebração  
oficial de boas-vindas à Família Marista 
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NIGÉRIA: A cada quatro anos, as escolas primárias 
maristas se encontram para um festival de esporte  

e eventos culturais.  
Estas fotos são do evento recente. 

PROGRAMA DE ANIMADORES DE COMUNIDADES 

Manziana Fevereito – Abril 2016 

MAIS FOTOS 

Ir Tony Leon (inferior direito) escreve: "Hipólito e eu passei as duas últimas semanas de reuniões  
e apresentando ao animadores de comunidade em Manziana e em El Escorial. 

O que era uma experiência maravilhosa para atender esses bons homens." Pode ver os quatro  
irmãos de nossa Província? Andrew Sikelo, Boniface Chirambo, Reuben Banda e Vincent George 

Sacred Heart College – Missa Academica 
Ir Paul Mbuyi assista durante a ceremônia  
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 Conselho Geral nomeou o Ir. Norbert 

Mwila, da Zâmbia, como Provincial da 

África Austral para um primeiro 

mandato de três anos. 

“Espero e desejo compartilhar o 

conhecimento adquirido, a compreensão e a 

experiência de vida como formador marista 

nesse meu novo serviço apostólico de 

liderança, confiande no Senhor como mestre 

construtor, em Nossa Boa Mãe Maria e em 

São Marcelino por sua guia inspiradora e 

sabedoria da sua experiência”, disse o novo 

provincial ao escritório de comunicações da 

Casa Geral, no dia 3 de março.  

O Superior Geral, Ir. Emili Turú, anunciou a 

nomeação em uma carta de 19 de fevereiro, 

dirigida aos Irmãos da Província da África 

Austral, depois de um “momento de diálogo 

fraterno” com o Ir. Norbert. 

Na carta, o Ir. Emili agradeceu ao atual 

provincial, Ir. Josep Walton, pela sua 

“generosidade e compromisso com a 

animação e com o governo da Província nos 

últimos seis anos.” 

O Ir. Norbert assumirá o cargo no próximo dia 

23 de agosto, durante o Capítulo Provincial. 

Ele conheceu os Irmãos maristas quando era 

adolescente, encontrando o Ir. José Luis 

Grande. Depois do colegial, o Ir. Norbert 

entrou no postulantado, em 1991, na 

Comunidade de St. Paul, em Kabwe, na 

Zâmbia. 

Fez o noviciado em Kutama, Zimbábue e, em 

1993, fez a primeira profissão. 

Continuou sua formação no Centro 

Internacional Marista (MIC), em Nairobi, até 

1996. 

Tornou-se, então, professor nas escolas 

primária e secundária em St. Paul, sendo 

nomeado em 1998 diretor de uma nova escola 

na mesma cidade. Ali foi diretor durante sete 

anos. 

Relembra a sua mãe, falecida em 2000, um 

ano antes da sua profissão perpétua, como 

“uma das pessoas mais influentes” na sua 

vocação marista. 

Em 2001, o Ir. Norbert foi nomeado superior 

da comunidade de St. Paul. Em 2005 

participou do curso de 11 meses para 

formadores, em Nairobi. Em 2006 se tornou 

mestre de postulantes, por três meses, em 

Mtendere, cidade importante de Malaui. 

Em 2007 foi nomeado mestre de noviços em 

Matola, Moçambique, onde está até hoje. Em 

2013 foi também nomeado membro da 

Comissão Internacional Irmãos Hoje. 

 

(http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3892#

sthash.LUXLwRKz.dpuf ) 

  

O 

IR. NORBERT MWILA - NOVO PROVINCIAL DA ÁFRICA AUSTRAL 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3892#sthash.LUXLwRKz.dpuf
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3892#sthash.LUXLwRKz.dpuf
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3892.jpg
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a historia del hermano marista irlandés que fundó 

el Club de fútbol Celtic de Glasgow se llevará a las 

pantallas. 

El servicio de noticias online www.catholicireland.net 

reveló en un artículo que British Film Institute respalda 

la creación de una importante película sobre Andrew 

Kerins, conocido por su nombre religioso como 

Hermano Walfrid y sobre la comunidad irlandesa de su 

tiempo residente en Escocia. 

 “El Hermano Walfrid y la zona este de 

Glasgow ocupan un lugar céntrico en 

la historia”, declaró el novelista 

escocés galardonado Andrew 

O'Hagan, que está trabajando en el 

guión al haber sido seleccionado por 

el director de la película, Peter 

Mullan. 

“Sin entrar en detalles, el film relata la historia de una 

familia irlandesa de la zona Saltmarket en tiempos de la 

creación del club” y se añade “Es la historia de los 

miembros de la iglesia, del clero local y de la comunidad 

de inmigrantes irlandeses que comienzan a organizarse 

social y políticamente y que nunca ha sido contada”. 

La película abarcará los 40 años que hay entre la llegada 

a Glasgow, en 1846, de los primeros sobrevivientes de 

la hambruna irlandesa hasta 1887, fecha en la que el H. 

Walfrid creó el club de fútbol Celtic FC. 

También narrará cómo crearon una comunidad en la 

ciudad en torno a las parroquias católicas irlandesas. 

 “Este equipo creado por 

los hermanos maristas 

alcanzaría éxitos 

europeos, pero, para mí, 

ese período de 40 años 

nunca se ha 

documentado de forma 

satisfactoria”, manifestó 

Andrew. 

El H. Walfrid era oriundo de Ballymote, Condado de 

Sligo, y se unió a los maristas en 1864. Se preparó para 

la enseñanza y fue director del Colegio Sagrado Corazón 

de Glasgow. 

En 1888 fundó el Club de fútbol para recaudar fondos 

destinados a los pobres de la zona este de Glasgow. 

Cuando fue enviado a la zona este de Londres, en 1893, 

organizó partidos de fútbol para recaudar fondos y 

crear una organización caritativa denominada “The 

Poor Children’s Dinner Table” (La mesa de comedor de 

los niños pobres)”. 

El H. Walfrid murió el 17 de abril de 1915, a la edad de 

74 años , en Dumfries, Escocia. 

“Esta es una historia sobre la autoestima, es una 

película austera sobre cómo triunfar en tiempos difíciles 

por lo que, en cierto modo, no podía ser de mayor 

actualidad” afirmó Andrew. 

 

L 

UM FILME SERÁ FEITO SOBRE A IRMÃO MARISTA DA IRLANDA  

QUE FUNDOU GLASGOW CELTIC FOOTBALL CLUB 

http://www.catholicireland.net/
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APRIL 

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  

 

 

 

 

MAY 

1 - 2 Johannesburg 

3 Travel to Dete 

4 - 6 Dete 

7 Travel to Johannesburg 

8 - 16 Johannesburg 

17 Travel to Kalulushi, Zambia 

18 - 20 St Marcellin’s Kalulushi 

21 - 23 St Paul’s Kabwe 

24 - 25 Lusaka Community 

26 - 27 Provincial Council, Lusaka  

28 Travel to Johannesburg 

29 - 31 Johannesburg  

 

 

 

 

 

  

GOOD SHEPHERD CENTRE, HARTEBEESPOORT 

Site do Programa “New Horizons”  

O CALENDÁRIO DO IR. JOE 
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PHOTO FINISH 

Pintura do nosso Fundador na casa dos Irmãos  
em Marist Secondary School, Malawi 

Marist Secondary School. Nova sala para 
reuniões do pessoal não docente 

Marist Secondary S. Dia de lavar as roupas. 

"VIDA SELVAGEM NA CIDADE DE OURO" 

Pintadas no jardim da comunidade 

Vista aérea da Basílica de Fourvière. A estátua  
de ouro de Maria acima do santuário original 

pode ser visto sob o logotipo 
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BALAKA – Danos no salão da escola  
a partir de uma chuva de granizo 

MARIST SECONDARY SCHOOL:  
Nova sala de jantar 

O Conselho Provincial e o Ecônomo Provincial em uma reunião no "O Hermitage" 
em Lilongwe 17-18 de março de 2016. Irmãos: Frank Mwambucha, Nicholas Banda,  

Patrick Bushilya, Joe Walton, Euclides Nangolo, Felizardo Maceia, Jude Pieterse. 
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 Para os nossos falecidos: a última irmã do irmão Brendan O'Shea; a tia 

do irmão Kasongo Mwape; uma estudante de grau 10 no Sacred Heart 

College, Lerato Phuti, que morreu em um acidente de automóvel 

 Para os nossos doentes: Irmão Joseph Murakho, que sofreu um 

derrame leve no domingo de Páscoa; e o pai de irmão Peter Zulu. 

 Para o nosso Capítulo Provincial 

 Para o irmão Norbert Mwila enquanto se prepara para seu novo 

ministério. 

UGANDA As Montanhas Rwenzori incluem Mt Stanley 5109 metros 

Levanto os meus olhos para 

as montes e pergunto: De onde 

me vem o socorro? 

Salmo 121: 1 


