
   

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de maio de 201 

ueridos Irmãos e Amigos, 

Estando a ler o documento recente do Vaticano: 

“Identidade e missão do religioso irmão na 

igreja”, gostaria de sugerir que todos lessem o 

documento. Se precisares duma cópia no formato 

eletrónico, manda-me o teu correio eletrónico e eu irei 

enviar te uma cópia. O documento contém muita coisa 

a nosso respeito e deve ser estudado com todo o 

cuidado. Neste mês não irei escrever nenhum artigo da 

minha autoria mas sim dar vos ei o mínimo deste 

documento.  

Aqui segue uma parte do documento (pp.7 e 8) 

intitulada Desenvolvendo o Tesouro Comum. 

Recomendo vos que utilizem este documento nas 

vossas meditações ou mesmo reuniões comunitárias.  

 

 “Desenvelvendo o tesouro comum”  

O Contexto atual da Igreja-Comunhão facilita e 

reivindica, mais do que nunca, que os religiosos irmãos 

reafirmem, com renovado empenho, esta função 

original da vida consagrada, não apenas dentro de suas 

comunidades, mas em toda a comunidade eclesial. Eles 

o fazem como fermento na massa, como guias 

especializados da vida espiritual;29 que acompanham 

fraternalmente aos outros cristãos e os ajudam a 

descobrir as riquezas da herança cristã, ou 

simplesmente como irmãos que compartilham suas 

próprias descobertas com outros irmãos em benefício 

mútuo. Ressaltamos alguns aspetos deste tesouro 

comum que os religiosos irmãos se comprometem a 

desenvolver: 

 Vida Sacramental.  

A consagração religiosa está enraizada no batismo e nos 

demais sacramentos da iniciação. A partir deles, o irmão 

vive o impulso filial para com o Pai, celebra a vida nova 

recebida do Senhor Ressuscitado, sente-se integrado 

em Jesus Cristo Sacerdote, Profeta e Rei e se deixa guiar 

pelo Espirito Santo.  

 Pertença ao Povo de Deus.  

0 Irmão afirma sua pertença ao povo dos que creem, 

inserindo-se de bom grado na Igreja local e em suas 

estruturas de comunhão e de apostolado, em 

conformidade com o próprio carisma. Ele também 

afirma sua pertença a toda a humanidade, com a qual 

se solidariza em todas as suas necessidades e 

especialmente com seus membros mais fragilizados e 

vulneráveis: “As alegrias e as esperanças, as tristezas e 

as angústias dos homens e mulheres do nosso tempo, 

especialmente, as dos pobres e daqueles que sofrem... 

Não há nada de verdadeiramente humano que não 

encontre eco no coração do Irmão”30. 

 Integração pessoal do leigo e 

identidade do consagrado. 

0 Irmão une ambas as facetas em sua própria pessoa. 

Resgata, assim, a unidade entre o profa e o sagrado, 

unidade que se torna mais evidente a partir da 

encarnação humana do Filho de Deus. 

Q 
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 Sinal da presença de Deus nas 

realidades seculares.  

0 Irmão assume os ministérios eclesiais, 

comunitariamente, com seus irmãos na Congregação e 

com outros cristãos que estão envolvidos no mesmo 

carisma fundacional. A partir dali, ele busca e sinaliza 

Deus nas realidades seculares da cultura, da ciência, da 

saúde humana, do mundo do trabalho, importando-se 

com os fracos e desfavorecidos. Simultaneamente, 

busca e sinaliza para o ser humano, homem e mulher, 

«todo inteiro, corpo e alma, coração e consciência, 

inteligência e vontade, convencido de que “é a pessoa 

humana que precisa ser salva. É a sociedade humana 

que precisa ser renovada".  

 Vida Fraterna em comunidade.  

0 Irmão desenvolve se na comunhão fraterna, na vida 

em comum e a projeta como sua forma de ser em seus 

relacionamentos fora da comunidade. Apoiando-se na 

experiência central de sua vocação, a de sentir-se como 

Jesus, filho amado do Pai, vive o mandamento novo do 

Senhor como eixo central de sua vida e como 

compromisso primeiro de sua consagração religiosa. 

 Um carisma partilhado.  

0 Irmão toma consciência da riqueza contida no seu 

próprio carisma fundacional, para compartilha-la com 

outros cristãos leigos que poderão vivê-la a partir de 

projetos de vida diferentes.  

32 Ele aceita ser instrumento do Espirito na transmissão 

do carisma e assume sua responsabilidade de ser 

memória viva do fundador. Assim, o carisma conserva 

sua riqueza evangélica para a edificação da Igreja, para 

o bem dos homens e mulheres e para a satisfação das 

necessidades do mundo. 

33. Enquanto desenvolve o tesouro comum, o religioso 

irmão sente-se irmão do povo cristão e escuta no seu 

interior o apelo do Senhor a seu Servo: «Eu te escolhi 

como aliança do povo» (Is 42,6). Este chamado, dá 

sentido a tudo que vive e faz, torna-o profeta no meio 

dos seus irmãos e graças a eles vive sua consagração 

numa comunidade missionária e evangelizadora.” 

Gostaria de terminar esta mensagem com o que o Papa 

disse acerca da Vida Consagrada que é ALEGRIA. 

“Quero dizer vos uma palavra e essa palavra é Alegria. 

A beleza da vida consagrada: alegria, alegria… não há 

santidade na tristeza. 

Alegria não é apenas um simples ornamento 

desprezível; é uma necessidade, o fundamento da vida 

humana. Durante os seus sofrimentos, cada homem e 

mulher, procura com todo o seu ser alcançar a alegria e 

permanecer feliz. 

Há sempre falta de alegria no Mundo. Ainda não 

alcançamos a realização do pico do sucesso, nem a 

proclamação do diálogo momentâneo nem demos o 

testemunho da alegria que vem da certeza do 

conhecimento de que somos amados e seremos salvos. 

Ao chamar nos, Deus nos diz “Tu és importante para 

Mim, amo te e confio em ti.” Jesus diz que isso é para 

cada um de nós!  

A alegria é concebida nisso! A alegria do momento 

quando Jesus olhou para mim. A escuta e o 

entendimento é o segredo da nossa alegria. Sentir se 

amado por Deus, não somos apenas números mas 

pessoas; reconhecendo que é Ele que nos chama. 

Quando colocamos Cristo no centro da nossa vida, nós 

nos retiramos do centro! Quanto mais nos unimos a 

Cristo mais O tornamos centro da nossa vida, mais Ele 

nos conduz além da nossa vida, nos guia à abertura dos 

outros e se torna mais o centro de nós mesmos. Não 

estamos no centro; mas não estamos, “deslocados”. 

Estamos ao serviço de Cristo e da Igreja. Quem 

encontrou o Senhor e O seguiu fielmente é mensageiro 

de esperança.” Papa Francisco. 

 

 Seja Feliz! 
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01- 05-1987 Godfrey Kadzuwa 

01-05-1987 Guilherme Aly (novice adm.2016) 

06-05-1967 Arthur Ganiza 

08-05-1936 Jesus Sánchez Martin  

09-05-1984 Victor Mwamba 

10-05-1956 António Sanasana  

11-10-1939 John Heng Hee Soon 

11-05-1971 Gilbert Zenda 

12-05-1964 Deodato Magomero 

15-05-1975 Kasongo Mwape 

 

  

15-05-1994 Artur Minese (novice adm.2016) 

17-05-1982 Chrisantius Mwansa 

23-05-1941 Neil McGurk 

24-05-1994 Peter Joseph (novice adm.2016) 

25-05-1987 Joseph Daka 

25-05-1991 António Armando (nov. adm.2015) 

25-05-1992 Yob Mathias 

30-05-1995 Constantino Tchilungo (nov.2016) 

31-05-1936 Christopher Zimmermann  

 

  

m jovem excelente 

academicamente, foi numa 

grande empresa para se 

candidatar a uma posição gerente. Ele 

passou a primeira entrevista, e o diretor 

fez a última entrevista, e tomou a 

decisão. O diretor descobriu a partir do 

CV que os sucessos acadêmicos do jovem 

foram excelentes, desde o ensino médio 

até a pós-graduação, nunca teve um ano 

sem sucesso. 

O diretor perguntou: "Foi o teu pai, que pagou pelas 

suas despesas escolares?" O jovem respondeu: "Meu 

pai faleceu quando eu tinha um ano de idade, foi a 

minha mãe quem pagou minhas propinas". 

O diretor perguntou: "Onde é que trabalha a sua mãe?" 

O jovem respondeu: "Minha mãe é mainata, lava 

roupa. O diretor pediu ao jovem para que mostrasse as 

mãos. O jovem mostrou lhe um par de mãos e eram 

lisas e macias. 

O diretor perguntou: "Onde é que trabalha a sua mãe?" 

O jovem respondeu: "Minha mãe é mainata, lava 

roupa. O diretor pediu ao jovem para que mostrasse as 

mãos. O jovem mostrou lhe um par de mãos e eram 

lisas e macias. 

O diretor perguntou: "Você já ajudou alguma vez a sua 

mãe a lavar a roupa antes?" O jovem respondeu: 

U 

19 Aniversários durante MAIO… 

incluindo um SEXAGENÁRIO 

e dois OCTOGENÁRIOS! 

Algo para pensar 

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO 

DURO 
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"Nunca, minha mãe sempre quis que eu estude e lê-se 

mais livros. Além disso, minha mãe pode lavar a roupa 

mais rápido que eu ". 

O diretor disse: "Eu tenho um pedido a fazer-te. 

Quando você voltares a casa, ide limpar as mãos da sua 

mãe, e depois venha ver me amanhã de manhã ". 

O jovem sentiu que a sua oportunidade de conseguir o 

emprego era elevada. Quando voltou a casa, pediu 

alegremente a sua mãe que o deixasse limpar as mãos 

dela. A mãe achou estranho, mas feliz com a mistura 

de sentimentos, mostrou as suas mãos ao filho. O filho 

limpou-as lentamente. Enquanto limpava caia 

lágrimas. Foi a primeira vez que ele notou que as mãos 

da sua mãe eram tão rugosas, e havia tantas contusões 

(feridas/manchas) nas suas mãos. Algumas contusões 

eram tão dolorosas que sua mãe tremia quando ele as 

limpava com água. 

Esta foi a primeira vez que o jovem percebeu que era 

este par de mãos que lavaram as roupas todos os dias 

para que ele pudesse pagar as taxas da escola. As 

contusões nas mãos da mãe eram o preço que a mãe 

teve que pagar para sua graduação, excelência 

acadêmica e o seu futuro. Depois de terminar a limpeza 

das mãos de sua mãe, o jovem calmamente lavou toda 

a roupa restante que a sua mãe estava a lavar. Naquela 

noite, os dois (mãe e filho) conversaram por um tempo 

muito longo. Na manhã seguinte, o jovem foi até ao 

escritório do diretor. 

O Diretor notou as lágrimas nos olhos do jovem, e 

perguntou: " podes- me dizer o que você fez e 

aprendeu ontem em sua casa?" O jovem respondeu: 

"Eu limpei as mãos da minha mãe, e também terminei 

de lavar o resto da roupa que a minha mãe devia lavar". 

O director perguntou: "Por favor, diga-me seus 

sentimentos". O jovem disse, "primeiro, eu sei agora o 

que é a valorização. Sem a minha mãe, não estaria 

bem-sucedido hoje. Segundo, trabalhando juntos e 

ajudando minha mãe, consigo agora perceber de que é 

difícil é duro fazer alguma coisa e juntos podemos 

vencer. Terceiro, eu vim a apreciar a importância e o 

valor da relação familiar ". 

O diretor disse: "Isto é o que eu estou procurando para 

ser meu gestor. Eu quero recrutar uma pessoa que 

pode apreciar a ajuda de outros, uma pessoa que 

conhece os sofrimentos dos outros para fazer as coisas, 

e uma pessoa que não colocaria dinheiro como seu 

único objetivo na vida. Você está contratado". Mais 

tarde, este jovem trabalhou muito duro, e recebeu o 

respeito de seus subordinados. Cada funcionário 

trabalhou de forma diligente e como uma equipe. O 

desempenho da empresa melhorou tremendamente. 

Moral da história: Se não se compreender e 

experimentar a dificuldade que é preciso para ganhar 

o conforto proporcionado por 

seus entes queridos, eles nunca 

vão valorizá-lo. A coisa mais 

importante é experimentar a 

dificuldade e aprender a 

valorizar o trabalho duro 

apesar de todo o conforto 

dado. 

 

 

 

 

 

  

 Em ação de graças pelo sucesso do Workshop New Horizons. 

 Para os contribuintes ao Workshop: planejadores, 

organizadores, animadores, tranlators e os financiadores. 

 Para os nossos doentes: por exemplo, Irmão Joseph Murakho, 

Khanya Mills (20), a filha da leiga marista Pam Paton-Mills, que 

foi diagnosticado com câncer, e outros que conhecemos. 

 Para postulante, Horacio, que recentemente tirou a própria 

vida, e para todos aqueles afetados pela tragédia. 

 Para o pai de Frei Lourenço Sapalo, que faleceu recentemente. 
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m Abril de 2016, sessenta e cinco delegados oriundos dos seis países 

que representam a Província Marista da África Austral reuniram-se 

no Good Shephered Retreat Center (Centro de Retiros Bom Pastor), 

para participar de um seminário sobre Lideranca Marista denominado "Novos Horizontes" em Meerhof, 

Hartebeespoort Dam na África do Sul. Irmãos Maristas e líderes leigos de Angola, Malawi, Zâmbia, Moçambique, 

Zimbabwe e África do Sul participaram durante um período de 12 dias nos debates e apresentações, cobrindo vários 

aspectos da liderança autêntica para a África do futuro - daí o nome de workshop - "Novos Horizontes'. 

O Ir. David Hall da Austrália moderou o workshop que incluíu uma série de 

prelectores provenientes de partes da África. Sr. Joseph Kwabena Onyinah de 

Gana apresentou «Liderança em África: Passado e Presenste", Ir. Michael Burke 

e a Dra Nonthando Hadebe,  Sul Africanos, falaram dos lideres como "Modelos e 

Testemunhas" e "Liderança distributiva" e "Direitos das Mulheres e Crianças" , 

respectivamente. O Ir David Hall debateu uma série de tópicos, tais como 

"liderança profética", "A tomada de decisão em tempos incertos", "Liderança 

Servical' e dirigiu sessões do" impacto "depois de cada horizonte ou tópico. Dr. Frank Malloy da Austrália apresentou 

'Liderança Ética "e uma série de sessões sobre" Planeamento Estratégico ". 

Cada grupo de países foi chamado a fazer uma apresentação aos delegados sobre a 

história da educação em seus respectivos países, questões, destaques e desafios. 

Estas apresentações foram formativas e informativas e todos os participantes 

gostaram. 

Sendo este o primeiro de tais workshop realizados na Província da África Austral, 

criou oportunidades para que os países participantes pudessem partilhar as varias 

formas de lideranca e tentar melhorar algumas das praticas existentes, que nao 

sao muito efectivas no context Africano actual. 

Durante este workshop, a equipe do projeto Novos Horizontes reuniu-se para 

planear a Fase II do Programa. Os Irs Erick Silali, Michel Mami e João Carlos do 

Prado estarao envolvidos na segunda fase de planeamento que comecara em 

2017. 

O local escolhido ofereceu um cenário 

calmo, tranquilo para que os participantes pudessem, refletir e assimilar as 

discussões e apresentações de uma forma significativa. Os participantes e 

organizadores ficaram extremamente gratos aos doadores pelo financiamento 

deste workshop excepcionalmente valioso. 

Gary Norton 

 

 

 
  

E 

NEW HORIZONS – (NOVOS HORIZONTES)  

Para Educadores Maristas 
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NEW HORIZONS 

CONHEÇA OS PARTICIPANTES  

ANGOLA MOÇAMBIQUE 
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MALAWI 

SOUTH AFRICA 

ZAMBIA 

ZIMBABWE 

NEW HORIZONS 

PARTICIPANTES NA AÇÃO 
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Capela no Good 

Shepherd Centre 
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MAY 

1 - 4 Johannesburg 

5 Travel  

6 - 8 Dete 

9 Travel to Johannesburg 

10 - 16 Johannesburg 

15 Assembly South Africa 

17 Travel  

18 - 20 St Marcellin’s Kalulushi 

21 - 23 St Paul’s Kabwe 

24 - 25 Lusaka Community 

26 - 27 Provincial Council, Lusaka  

28 Travel  

29 - 31 Johannesburg  
 

 

JUNE 

1 - 7 Johannesburg 

8 Travel 

9 - 13 Uitenhage 

14 Travel 

15 - 17 Cape Town 

18 Travel  

19 – 30 Johannesburg  

 

 

lhando para as fotos, podes exatamente ver 

futuro da geração dos Jovens que a escola 

secundária de Likuni está formar. Caminhando 

com o mundo conturbado onde a natureza esta sendo 

destruída, Escola Secundária de Likuni não está a dormir 

assistindo este problema crescendo. Os membros do 

clube Wild Life escola que tem a maior paixão pela 

natureza, e que para eles a destruição da natureza é a 

maior fonte de dor, não estão de braços cruzados.  
Como forma de reduzir este impacto, o clube Wild Life 

em trabalho conjunto com Lilongwe Wild Life Trust 

Centre, plantou 1.200 árvores na escola. Isso fez com 

que o clube mudasse orgulhosamente de nome Wild 

Life, como é conhecido em todo o país para 'OS 

AMANTES DA NATUREZA! "Isso está sendo feito com a 

ajuda ou orientação do autor. 

Como forma de cuidar o nosso meio ambiente, eu 

trabalho incansavelmente com os meninos que 

O 

JOE’S CALENDAR 

LIKUNI BOYS’ SECONDARY SCHOOL 

“LAUDATO Si” e amor de Nossa Casa Comum 
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acatando a ideia; fazem tudo muito bem mesmo sem a 

minha presença física. 

Na verdade acredito que, cada criança é boa, elas só 

precisam duma companhia amiga e uma orientação e 

podem fazer maravilhas em transformar este mundo. 

Olhe para as fotos dos meninos muito felizes que 

tentam restaurar o ambiente tao bonito perdido em 

Likuni. 

Vamos capacitar os jovens! Eles têm grandes 

potenciais! 

Br. P. Banda 

.

 

 

 fim do último trimestre na Escola Secundária 

Joram.G, tudo foi maravilhoso. Os nossos 

Irmãos, Moffat, Boston e Magnus (Nigéria), 

fazem lá o seu Apostolado. Com a ajuda do Peter Zulu o 

motorista e membro integrante do grupo, fez com que 

tudo fosse possível! 

O grupo acima aprendeu algo novo e emocionante ! É o 

famoso poema conhecido por todos os irmãos que 

fizeram o seu noviciado na Matola, Moçambique. Um 

poema composto pelo Ir. Mário e intitulada! " QUEM É 

ESSA CRIANÇA? " 

 Foi um esforço conjunto de Peter e Moffat que se juntaram 

para animar o grupo. Não foi fácil, Obrigado pelo seu esforço. 

Aqueles que conhecem o poema reconhecem o quanto é 

difícil especialmente os gestos envolvidos! 

 

Br Boston Ngulube 

 

m terço de um século se passou desde MUNDO chegou na 

Zâmbia a partir da então Província de Castilla e foi colocada 

de São Paulo Mulungushi High School. Ele foi passar cerca 

de 21 anos, durante os quais ele serviu: 

os alunos como ... Housemaster, Professor, Chefe Adjunto e Chefe; 

e da comunidade como ... Economato e Superior; 

eo sector da Zâmbia de Castilla como ... Sector Superior; 

e na Província da África Austral como ... Conselheiro. 

 

 

Em 2004 ele 

foi enviado a Chibuluma no Copper Belt como um 

membro da comunidade existe na Escola 

Secundária do muito novo St de Marcelino. Quando 

O 

U 

TUDO ACONTECE NO MIC !!!  

Trabalhando com Alunos de uma Escola Secundária Local 

ADEUS 

Irmão Raimundo Puente Calleja  
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as habilidades Centro de St. Marcelino foi 

concluída ele se tornou o seu director em 2011. 

Sob sua liderança, a variedade de habilidades que 

estão sendo oferecidos foi aumentada 

gradualmente, nomeadamente o departamento de 

produção FOOD em 2016. 

Os alunos são Marcelino vai perder MUNDO (veja 

o relatório anual mais recente do Centro de 

Competências). 

De todos os irmãos, leigos, associados, amigos e 

alunos que tenham sido tocados pela presença e 

contribuição de MUNDO, um sincero OBRIGADO, 

com orações que continuam a abençoada pelo 

Senhor. 

Ir JOHN HENG deu suas impressões sobre MUNDO 

para esta edição do Boletim:  

Gentil, humilde, 

generoso, orante, 

consistente, persistente 

e manter o plano como 

uma cola de madeira. 

Mas acima de tudo, ele é 

um (no bom sentido) 

pessoa sagaz nos 

negócios. Basta 

imaginar com ele mesmo 

que ele é capaz de olhar 

para o dinheiro 

necessário $2,6 milhões 

para a construção do Centro de Educação Marista e 

ainda na conversa que eu nunca ouvi falar dele 

glorificando a sua importância pessoal." 

OHN HENG escreveu-me 29 de Abril: 

"Cumprimentos da Zâmbia aqui. Por causa 

de problemas de saúde e envelhecimento, 

estarei deixando aqui para bom em Maio 5 2016. 

Obrigado por sua amizade - vivendo em Roma, em 

Nairobi e em Jo-berg." [Vamos perder você, 

John.…MC} 

Que Deus esteja com você, John, 

para o resto de seus dias.  

 

 

rmão. Oscar, ex-

Superior Provincial de 

Compostela se ofereceu 

para trabalhar em nosso 

noviciado de Matola, 

durante pelo menos um 

ano. Ele foi devido a chegar 

em Moçambique durante a 

última semana de abril. 

Agradecemos a sua 

generosa oferta, Oscar. 

 

ostulant Horacio Mitengo from Mozambique took 

his own life on Tuesday 26 May 201. The discovery 

was a shattering event for Brothers Simeon and 

Nicholas, and for all the young men in their care 

at Champagnat House, Mtendere.. 

Several Brothers and postulants 

accompanied the body of the 

deceased to his family home in 

northern Mozambique. We are 

humbled at the mystery of the 

human being. May Horacio rest in the 

peace of the Lord.  

J 

I P P 

BEM VINDO 

Ir OSCAR Martin Vicario 

HORACIO MITENGO 

RIP 

Notícias Tarde–Br John Heng 
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Peregrinação dos novos provinciais e Conselho Geral à Basílica São Pedro 

15/04/2016: Vaticano  

s 14 novos provinciais, reunidos em Roma, com o 

Conselho Geral participaram do Jubileu da Misericórdia, 

entrando pela porta Santa do Vaticano no dia 13 de 

abril. 

A peregrinação terminou com a missa celebrada por Don Jorge 

Carlos Patrón, ex aluno marista e atual Secretário para os 

Seminários da Congregação para o clero, e a visita à imagem de 

São Marcelino, colocada diante da Casa Santa Marta, onde mora 

o Papa Francisco. 

 

 

- See more at: http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3933#sthash.5cUzJFMi.dpuf  

O 

JUBILEU DA MISERICÓRDIA 

Líderes Maristas entram na Porta Santa da Basílica de São Pedro 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3930
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2021&cat=Album
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2021&cat=Album
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3933#sthash.5cUzJFMi.dpuf
http://www.champagnat.org/410.php?a=2&id=2021&cat=Album
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3933.jpg

