
  

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de Julho de 2016 

Queridos irmãos e amigos, 

Estamos aproximando ao final do ano de preparação 

para o bicentenário da promessa feita em Fourvière - 

um ano que lembra a todos os maristas dum 

compromisso. Lembra-nos de nossos fundadores 

maristas que fizeram um compromisso simples a Deus e 

a Maria e mantiveram o compromisso ao longo das suas 

vidas. Nós herdamos esse compromisso hoje. Deles é 

uma história de zelo por Deus e Maria. Nesta contagem 

de dias para a festa de São Marcelino, são apenas alguns 

dias de distância. Todos nós sabemos o quão 

comprometido ele estava com Deus e Maria.  

Eu gostaria de compartilhar alguns pensamentos sobre 

o compromisso no clima de hoje. Para começar, leiam o 

seguinte parágrafo a partir do endereço marista inter-

congregacional: www.maristinter.org  

 "Fourvière, Lyon, França 23 de julho de 1816. É de 

manhã cedo, e doze homens jovens estão a subir os 800 

degraus que levam até ao antigo santuário mariano de 

Fourvière no topo da colina que domina a cidade. Cinco 

deles foram ordenados sacerdotes no dia anterior; os 

outros ainda não tinham concluído os seus estudos para 

o sacerdócio. Durante os meses anteriores, eles 

formaram um grupo e fizeram um compromisso. Agora, 

eles estavam prestes a se separar. Mas, antes da sua 

separação, eles queriam selar seu compromisso diante 

da estátua venerada de Nossa Senhora de Fourvière.” 

 Não é fácil fazer justiça ao tema do compromisso com 

Deus numa carta tão curta como este boletim 

informativo. Aqueles como nós que são religiosos, têm 

os votos para ajudar a viver o compromisso com Deus, 

mas é importante não se esquecer de que todos os 

cristãos têm um compromisso pelo seu batismo e 

confirmação. Este compromisso é, em grande medida 

oculto: não é expresso em público. Nossos votos como 

religiosos são mais um compromisso com Deus, mas 

feito em público.  

 O fato de que você pode ser um irmão marista, já 

coloca uma prioridade no compromisso espiritual e 

puxa-o mais perto de Deus, isso é bom! Então eu já 

posso dizer que, a parte mais difícil de compromisso já 

foi feito. Você já tem a motivação. 

Como nos tornamos mais comprometido com Deus? 

Como mostramos nosso compromisso? Infelizmente, 

não posso dar-lhe uma fórmula de como o compromisso 

com Deus deve ser expresso. Eu poderia sugerir um 

determinado período de tempo em oração, leitura 

espiritual e serviço, mas somos todos diferentes, e as 

nossas necessidades são diferentes. Nosso 

relacionamento com Deus passa por diferentes 
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estações do ano e as estratégias de ano para ano. O que 

é certo para você agora pode não ser certo para mim. O 

processo de se tornar. Marista não é o mesmo que uma 

produção de dispositivos mecânicos com características 

comuns. Temos que aceitar aquilo que somos. 

O nosso compromisso com Deus 

pode ser feito de diferentes 

maneiras, de acordo com os nossos 

dons espirituais diferentes e 

nossas diferentes 

responsabilidades e nossas etapas 

diferentes de desenvolvimento espiritual. Por isso, é a 

sua responsabilidade de desenvolver o seu caminho 

marista para o compromisso com Deus à luz da 

espiritualidade marista. 

Todos nós temos vários compromissos. Estamos 

comprometidos com a comunidade, a família, a igreja, a 

obras de apostolado e à oração, para o crescimento 

pessoal. Todos estes são bons. Mas há um compromisso 

que leva sempre a prioridade que deve nunca ser 

comprometida - e esse é o compromisso com Deus. Este 

vem antes de outros compromissos - e, na verdade, é 

porque estamos comprometidos com Deus e que 

queremos manter os nossos compromissos em todos 

aspetos de uma boa forma. Compromisso com Deus é a 

base para todos os outros: é a nossa razão de ser. 

Coloque Deus em primeiro lugar. Não existe uma 

fórmula mágica para colocar Deus em primeiro lugar. 

pergunta que às vezes faço a mim mesmo é: "Por que 

não estou tão comprometido com Deus como eu quero 

ser? Quais são os obstáculos, as coisas que competem 

para o meu compromisso?" Eu imagino que te fazes as 

mesmas perguntas.. 

Um dos grandes obstáculos é o tempo. Temos apenas 

tantos minutos em cada dia. Nós pertencemos a 

comunidades e famílias que esperam muito de nós; 

empregos e ministérios que têm expectativas em nós; e 

outras tantas coisas que exigem mais de nós. Sim, 

temos máquinas que nos poupam tempo e as máquinas 

que desperdiçam o nosso tempo. Nós também 

gastamos tempo tentando consertar coisas que devem 

economizar tempo. Temos 100 coisas diferentes para 

fazer. É curioso que o diabo tem duas estratégias para 

nos manter longe de Deus: ele pode tentar-nos com o 

mal, ou ele pode nos distrair com coisas boas. Muitas 

vezes estamos distraídos por bem. Precisamos de tomar 

cuidado para que Deus não saia nesta batalha em 

segundo lugar pelo tempo dedicado.  

Portanto, temos que assumir o controlo das nossas 

agendas, e dizer não a perfeição das boas actividades, 

por razões simples, criamos coisas mais importante a 

fazer. Então eu preciso escolher o meu SIM de forma 

inteligente, para se certificar de que há espaço para 

Deus na minha vida. Meu compromisso com a 

comunidade, família, apostolado, etc. deve conduzir me 

a Deus, ao em vez de deixa-lo O para fora.  

Outra razão pela qual dificulta o nosso compromisso 

com Deus, é a existência de outros deuses na nossa 

vida.  

Um concorrente comum é o deus 

do dinheiro. Sim, mesmo se alguns 

de nós professamos o voto de 

pobreza, perdemos a falta de 

transparência por uma questão de dinheiro. O dinheiro é 

um deus poderoso! Este é um deus que nos faz sentir 

bem. Este é um deus que nos permite estar no controle. 

Este é um deus que nos permite fazer nossas próprias 

regras. Ele não faz exigências morais: não requer nenhum 

compromisso. Ele só dispõe de poder. Agora, o dinheiro 

pode ser bom. Pode ser usado para comprar coisas boas. 

É tão útil sim, mas pode facilmente tentar-nos, ser 

perturbador e enganador. Isto é verdade se temos 

dinheiro ou não. Às vezes o dinheiro pode nos controlar 

até ao ponto de nos tornarmos seu servo. Servimos ao 

dinheiro quando achamos de que tem poder. Servimos 

ao dinheiro, se olharmos a ele para cuidar de nossas 

necessidades. Ao em vez disso, devemos servir a Deus, 

olhando para Ele pela ajuda que precisamos. Devemos 

servir a Deus e louvá-lo, porque Ele tem o poder de nos 

ajudar nas nossas necessidades reais.  

Há muito a dizer sobre o compromisso com Deus como 

você pode ver, eu apenas toquei a superfície. Eu queria 

dizer algo sobre nossos desejos, mas irei não irei além. 

Nossos desejos são metas da nossa adoração. Será que 

desejamos a Deus mais do que qualquer outra coisa? 

Será que desejamos fazer a sua vontade? Desejamos 

passar mais tempo com Deus? 

Compromisso com Deus resume-se a um desejo 

profundo de Deus. Ele é o nosso tesouro, a nossa 

esperança, nosso valor, nosso objetivo supremo, Ele é o 

nosso Deus - e não há nenhum concorrente a Ele. 

Vamos celebrar a festa de nosso Fundador por ser tão 

comprometido com Deus como ele estava em sua vida.  

Tornar Jesus conhecido e amado.  

Tenha uma festa feliz! 
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02-06-94 Anderson Kafatsa (nov.adm.2016) 

03-06-58 Joseph Murakho 

05-06-76 Jacob Mutingwende 

09-06-33 Fernand Dostie 

09-06-89 Steven Chinsolo 

11-06-72 Lourenço Sapalo 

11-06-73 Stephen Phiri 

11-06-90 Manuel Pombo (nov.adm.2016) 

12-06-96 Paul Chikaola (nov. adm.2016) 

13-06-64 Bernard Chirombe 

13-06-92 António Muchima Kasombo (nov.adm.2016) 

14-06-58 Simeon Banda 

14-06-90 Manuel Simão 

17-06-84 Dominic Nyoni 

24-06-92 Kudakwashe Vambe (nov.adm.2015) 

25-06-83 Peter Zulu 

25-06-84 Davy Mbasela 

27-06-84 Carlos Catole 

30-06-90 Celestino Ngonjo 

 

 

 

 

 

ANIVERSÁRIOS DE JUNHO 

Mais um mês com 19 aniversários! 

 Para nossos falecidos e os despojados: o avô de noviço JOÃO 

MANUEL GABRIEL, o irmõa mais novo do Ir.FELIZARDO MACEIA. 

 Para os nossos doentes: Br JOSEPH MURAKHO. 

 Para o dom da SABEDORIA na escolha de nossos Delegados 

para o Capítulo. 

 Para o povo da SÍRIA, em seu sexto ano de uma guerra civil, 

especialmente para a comunidade Marista em Aleppo. 

  Para Ir. NORBERT MWILA, o nosso futuro Superior Provincial. 

St Marcellin Champagnat 
20 May 1789 - 6 June 1840 
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Once upon a time there was a fire in a small town. The fire brigade 

rushed to the scene, but the firemen were unable to get through to 

the burning building. The problem was the crowd of people who had 

gathered not to watch but to help put out the fire. They all knew the 

fire chief well – their children had climbed over his fire engines during 

excursions to the fire station, and the friendliness of the fire chief was 

legendary. So when a fire broke out the people rushed out to help 

their beloved fire chief.  

Infelizmente, as pessoas da cidade estavam procurando extinguir 

este furioso inferno de chamas com pistolas de água! Eles esguichando suas pistolas para o fogo enquanto 

conversavam casualmente. 

O chefe dos bombeiros não se conteve. Ele começou a gritar as pessoas da cidade. "O que é que vocês pensam 

que estão a fazer? Que diabos são vocês? Pensam que irão atingir com essas pistolas de água o fogo?!" 

As pessoas perceberam a urgência da situação. Como eles queriam ajudar o chefe dos 

bombeiros, então começaram a esguichar mais. "Vamos lá" encorajavam uns aos outros, 

"Todos juntos podemos fazer melhor. Força, força, força. 

Desesperado o chefe dos bombeiros, grita novamente. "Saiam daqui. Vocês não estão a 

conseguir nada, apenas nos impedir de fazer o que é preciso ser feito. Precisamos 

bombeiro que estão prontos para dar tudo o que tem para apagar esse fogo, pessoas 

dispostas até mesmo colocar suas vidas em risco. Este não é o lugar para as contribuições de estafetas "  

Desesperado o chefe dos bombeiros, grita novamente. "Saiam daqui. Vocês não estão a conseguir nada, apenas 

nos impedir de fazer o que é preciso ser feito. Precisamos bombeiro que estão prontos para dar tudo o que tem 

para apagar esse fogo, pessoas dispostas até mesmo colocar suas vidas em risco. Este não é o lugar para as 

contribuições de estafetas."  

Fonte: “Story retold from Kierkegaard.” 

 

 

 

Algo para pensar 

PISTOLAS DE ÁGUA 
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JUNE 

1 Johannesburg 

18 Travel to Cape Town 

19 - 21 Cape Town 

22 Travel to Uitenhage  

23 - 27 Uitenhage  

28 Travel to Johannesburg 

29 - 30 Johannesburg  

  

 

 

JULY 

1 - 2 Johannesburg 

3 Travel to Luanda 

4 - 6 Luanda 

7 - 9 Ndalatando 

10 - 12 Kwito 

13 Luanda 

14 Travel 

15 - 23 Johannesburg 

17 Community Meeting 

21 - 22 Provincial Council meeting  

24 Travel to Nairobi 

25 - 30 Nairobi  

31 Travel to Johannesburg 

 

 

  

1. MEMBROS 
1.1. O Capitulo Provincial será composto de membros por direito e membros 

eleitos. 

1.2. O Provincial cessante e o seu successor são memboros por direito. 

1.3. Todos os Irmãos professos, incluindo aqueles na profissão temporária, que 

são membros da Província têm direito a voto ativo e passivo no que diz respeito 

ao Capítulo. 

1.3.1. No entanto, no que diz respeito à eleição dos delegados ao Capítulo, Irmãos 

estudantes no Centro Internacional Marista, Nairobi, têm somente direito a 

voto ativo e passivo em relação aos Irmãos estudantes da Província no Centro.  

O CALENDÁRIO DO IR. JOE 

MEMBROS DO CAPÍTULO PROVINCIAL 

Extracto do regulamento do Capítulo Provincial 
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1.4. Além disso, todos os Irmãos em empréstimo à Província e que nela são 

residentes há pelo menos três anos têm direito a voto ativo e passivo. 

1.5. Para os membros eleitos: Haverá um delegado eleito para cada cinco Irmãos 

ou parte destes nomeado para cada uma das seis unidades que compõem a 

Província. 

1.5.1. Os Irmãos nomeados para uma casa que serve a Província como um todo ou 

mais de um país serão contados nas suas unidades de origem dentro da 

Província. 

1.5.2. Os Irmãos recém-professos, que tiverem sido designados para um país 

diferente do seu próprio serão contados nas suas unidades de origem dentro 

da Província. 

1.5.3. Os Irmãos estudantes no Centro Internacional Marista irão eleger um irmão 

de entre si, para cada quinze ou fracção de Irmãos estudantes do Centro. 

1.6. Para a eleição dos delegados ao Capítulo, os Irmãos podem votar apenas 

para os Irmãos em seu próprio país. 

 

 

 

  

Irmãos Claude Audy, Neil McGurk, Joe Walton, Vincent George,  

Emmanuel Mwanalirenji, Brendan O’Shea, Jude Pieterse,  

Paul Mbuyi, Mario Colussi, and Christopher Zimmermann 

ASSEMBLEIA DOS IRMÃOS NO ÁFRICA DO SUL 

Domingo 15 de maio de 2016 no Joanesburgo 
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Meninas e meninos na 7ª Classe das cinco escolas maristas na RSA - todos com o mesmo blazer azul e amarelo - 

convergiram para dois dias de interação em jogos e outras atividades. O evento teve lugar no Sacred Heart College. 

Tudo começou com a Santa Missa na Capela da faculdade presidida pelo Colégio capelão, padre David Dryden, SJ.

 

 

 

  

Convívio dos ALUNOS MARISTAS da 7ª Classe de 5 ESCOLAS 

Local: Sacred Heart College, 20 -21 Maio 2016 

Veja os no campo  

Na página aseguir 
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25 de maio de 2016 

Querido irmãos, 

Saudacoes de Valladolid, Espanha. 

Provavelmente a minha saida no dia 5 de Maio deste 

ano tenha vos surpreendido embora a decisão foi 

comunicada a quem é de direito em Novembro de 

2015.  Devido à falta de comunicação foi me deficil 

anunciar a minha partida e despedir-me. Para tal, 

minhas desculpas, Irmãos. 

Para corrigir esta falha  eu decidi escrever-vos esta 

carta. Deixei Zâmbia devido a à problemas de saúde, 

UMA CARTA DO "MUNDO" –  

(Ir. Raimundo Puente Calleja) 

25 May 2016 
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basicamente. Antes do ataque ictus que  sofri em 

Outubro de 2014, o cardiologista tinha detectado mau 

funcionamento da válvula mitral. Devido ao conselho 

do médico e também à situação delicada da minha 

mãe com  95 anos de idade, decidi voltar para a 

Espanha. Embora minha mãe faleceu em Fevereiro de 

2016,  continuei com o plano original de retornar para 

Espanha. 

Irmãos, os 33 anos que vivi na Zâmbia foram anos de 

felicidade e sucessos e também alguns falhas. Não é 

minha intenção nestas poucas linhas de mencionar 

qualquer uma delas. Eu gostaria de agradecer a todos 

os Irmãos da Zâmbia e aos Irmãos da  Província por me 

ter aceite na Província e me ter mantido por 33 anos. 

Eu apreciei a vossa companhia e amor fraterno. Mas 

chegou o momento para eu continuar o meu 

apostolado noutro lugar se o meu coração me 

permitir. 

Irmãos, de facto, obrigado. Agradeço ao Ir. Joe por ter  

facilitado a minha transferência para Compostela e 

pelo seu apoio contínuo durante o seu mandato. 

Agradeço ao Ir Jude por  me ter confiado a 

responsabilidade do Projecto de Chibuluma. Gostaria 

também de agradecer aos Irmãos Oscar e Tomas, o 

antigo e o actual provinciais de Compostela, 

respectivamente, por me aceitar nesta Província.   

Agradeço o apoio que recebi do corpo docente, 

estudantes e trabalhadores do Centro de 

Competências e do São Paulo.  Irmãos, funcionários, 

estudantes e trabalhadores, se a qualquer momento 

eu vos ofendi ou vos decepcionei, imploro o vosso 

perdão. Lamento muito por isso. 

Regressei para Espanha, mas meu coração ainda está 

em Zâmbia. Obrigado a todos e a cada um. Que Deus 

vos abençoe aabundantemente. 

Obrigado.  

Br Mundo 

 

 

 

Primero devemos notar de que o conselho 

convidou o Ir Norbert Mwila a participar na 

reunião do Conselho provincial no Lusaka como 

membro não Votante.  

From the PROVINCIAL COUNCIL  

Lusaka 26 – 27 May 2016 

TEA TIME WITH WORKERS 2004 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_3892.jpg
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ENCONTRO INTERNATIONAL DA JOVENTUDE 

MARISTA EM LYON NO MÊS DE JULHO 

O plano inicial era, o Ir. Leonard Brito de Zimbabwe 
acompanharia os quatro “jovens” selecionados na 
Província para representar a Província.  

Devido a algumas circunstâncias além do seu alcance, o 
Ir. Tererai Gijima irá substitui-lo.  

Desejamos ao Ir Tererai e o seu grupo sucessos nas 

celebrações dos 200 anos da promessa Marista em 

Fourvière.  

Ir. EMMANUEL MWANALIRENJI está disposto a tomar 

a função do mestre dos noviços ainda este ano. Ele 

deixa a cidade de cabo nos finais de Junho antes de 

concluir todo trabalho necessário para completar a sua 

licenciatura em Psicologia. O Colégio da África de sul de 

Psicologia aplica, permitiu-lhe completar o curso a 

distância durante os próximos seis meses. 

Desejamos ao Ir Emmanuel a bênção de Deus neste 

trabalho da Província. 

RETÍRO PARA OS IRMÃOS DE VOTOS PRIMEIROS Terá 

lugar em Chipata no Este da Zâmbia de 26 Julho a 31 

Julho. Depois seguirão a Malawi onde depois irão seguir 

para Nairobi para a sua formação 

DOIS ACCIDENTES RECENTES DE CARRO  

No Zimbabwe: um ciclista colide com o carro conduzido 

pelo Ir Nicholas Zvenyika na estrada entre Harare e 

Nyanga. O ciclista foi levado ao hospital onde veio a 

morrer dias depois. As legalidades a seguir preveem que 

o Ir Nicholas não saia do país para participar no curso 

em Manziana. 

Na Zâmbia: Recentemente o Ir. Evans Musakanya, 

embateu num transporte de passageiros na parte 

traseira enquanto saia de Lusaka a Kabwe de noite. 

Apesar do carro ter danos avultados, ele não sofreu.  

Agradecemos a Deus pela proteção dos dois irmãos e 

pedimos mais prudência na estrada! 

ESTUDOS JÁ TERMINADOS  

Fortune Chakasara Concluirá o seu curso de direitos da 

criança, depois viaja a Zimbabwe no dia 20 de Junho. 

Francis Jumbe terminou seu mestrado em 

(aconselhamento educacional) em Tangaza,-Nairobi e  

brevemente regressará à Província. Teve melhores 

resultados do instituto. 

António Viana terminou a sua licenciatura em Angola. 

PROVINCIAL CHAPTER 

VOTING for the delegates takes place on 19th JUNE. 

Your Councillor has the BALLOT PAPERS  

OS BOLETINS devem ser enviados ao Ir Mario Colussi 

pelo endereço Sacred Heart College, 15 Eckstein Street, 

Observatory, 2198. LIMITE – 30 de junho 

Dispatch the ballots by DHL courier, or equivalent 

service, and send the “tracking number” to Br Mario at 

mario.colussi@marist.org.za  

Como alternativa: entregar ao ECONOMO DO SECTOR 

que estarão em Johannesburg na primeira semana do 

mes de julho. 

Os irmãos que não estão no país (ou em Nivava) serão 

permitidos votar eletronicamente no dia 19 de Junho. 

Os detalhes lhes serão enviados em tempo útil. 

Scrutinadores: Ir. Mario Colussi, Geraldo Medida, 

Vincent George  

PEDIDOS PARA VOTOS 

Estão na Provincia 43 Irmãos de votos 

temporários. Todos pediram para 

refazer os seus votos  

Agradeçamos a Deus por eles: para que 

continuem com o seu discernimento como Pequenos 

Irmãos de Maria.
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