
  

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE  … 

1 du julho de 2016 

Querio Irmãos e Amigos, 

Distam nos apenas dois meses para o nosso sétimo 

Capítulo Provincial. Que momento emocionante para a 

nossa província! A Comissão Preparatória já foi dada o 

material e ideias para o capítulo. Eu escrevi vos que é 

preciso pensar nas questões a tratar no Capítulo. Cabe 

a nós fazermos os compromissos necessários e 

mudanças para a " Nova Vida " na nossa Província. Eu 

escrevi a alguns meses atrás sobre o tema de 

compromisso; este mês eu gostaria de compartilhar 

algumas idéias sobre a mudança e a maneira de aceitar 

e abraçar a mudança na nossa vida. 

Eu estava lendo um artigo da " Habilidades para a Vida", 

de Jonathan Wells sobre como aceitar a mudança. Nele 

contém algumas ideias boas para nos ajudar como 

aceitar mudanças nas nossas vidas. Uma atitude 

positiva aumenta nossa capacidade de aceitar a 

mudança. Precisamos de cultivar uma abordagem mais 

otimista e positiva para nos ajudar com a qualidade da 

nossa vida religiosa. 

"Nossa atitude para a vida, determina a 

atitude da vida para nós." ~ Earl Nightingale. 

Eu sei que para manter uma atitude positiva durante os 

períodos de estresse (A mudança é estressante) pode 

ser um desafio. Eu gostaria de considerar alguns passos 

simples para encarar e aceitar a mudança. 

1. Gratidão: Esta atitude exerce uma poderosa 

influência sobre a sua visão. Ela não só te torna feliz 

naquele momento mas sim a sua concentração numa 

visão positiva. Você precisa transformar a sua atitude 

numa bênção e mantê-la. Ao concentrar-se mais no que 

és grato, na sua vida 

(mesmo nas 

pequenas bênçãos!), 

irás preocupares te 

menos com o que 

pode ti faltar. Como 

resultado, você vai 

praticar num sentido 

mais geral de 

felicidade. 

"A gratidão não é apenas a maior das 

virtudes, mas o pai de todas as outras." ~ 

Cicero 
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Tenha fé em Deus,   

acredite em si mesmo,  

e seja otimista, 

 

2. Felicidade: Devemos 

escolher ser felizes. Ser 

feliz não é a questão de 

circunstâncias ou qualquer 

força externa. É uma 

escolha. 

Porquê não começar agora, 

se ainda não começaste? 

Deixe-se embrulhar na felicidade. Como um grande 

cobertor confortável. 

"A maior parte da nossa felicidade depende 

de nossas disposições, e não das nossas 

circunstâncias." ~ Martha Washington 

3. Mude a palavra problema para desafiar: O 

engraçado da palavra Problema diz que, "A vida não é o 

que deveria ser." A sua energia esgota-se ao emendares 

o erro. Ao em vez disso, use seus recursos para alcançar 

uma oportunidade. Considerando uma experiência 

como um desafio, irás concentrar a sua atenção no 

positivismo. 

"O pessimista vê dificuldade em cada 

oportunidade. O otimista vê oportunidade em 

cada dificuldade." Winston Churchill. 

4. Pare e refletir: Quando estás apressado e 

incomodado, é difícil manter uma atitude positiva. 

Concentre-se em alguns prazeres simples que podem 

restaurar o seu sentido de equilíbrio da sua vida. 

"É sempre sábio para parar desejando coisas 

por tempo suficiente para apreciar a 

fragrância dos que estão florescendo agora." 

Patrice Guilford 

5. Comece o seu dia de forma positiva: Comece 

o dia com suas orações e meditações. Pense positivo. 

Pense em pessoas e eventos que vão-lhe trazer alegria 

e satisfação. Deixe sua atitude positiva guiar te todo o 

dia. 

6. Seja consciente positivamente: Crie o hábito de 

procurar o lado positivo de tudo. Esteja em alerta para 

todas as razões da vida e se torne otimista na sua vida. 

"Quando mudas a maneira como vês as coisas, 

as coisas mudam." ~ Max Planck  

7. Agir felicidade: Quando você faz um esforço 

consciente para andar a pé e falar por falar, seus 

sentimentos seguirão em breve. Se você agir como uma 

pessoa otimista e feliz, sua mente aceitará isso como 

uma realidade. 

8. Junte-se a pessoas otimistas: Use o poder da 

influência dos pares para alimentar o seu sentimento de 

optimismo. A atitude positiva das pessoas ao seu redor 

pode ser uma força poderosa para o bem. Procure a 

companhia de pessoas com uma disposição animada e 

deixe-se ser influenciado por seu otimismo. Use o grupo 

dinâmico para o seu benefício. 

"A vida é uma mudança. O crescimento é 

opcional. Escolha com sabedoria." 

~ Karen Clark Kaiser 

9. Revisão do dia: Como sabeis, esta é uma ótima 

maneira de terminar o dia. Antes de dormir, pense em 

pelo menos dez coisas que 

estejas agradecido. Permita-se 

sentir a alegria que essas coisas 

trazem para sua vida. Dorme 

agradecido a Deus sobre as 

bênçãos recebidas. 

"Reflita cada dia em tudo o que você tem que 

ser grato e receberás mais por seres grato." ~ 

Chuck Dinamarquês 

Devemos encarar a vida como uma caminhada, porque 

uma caminhada é uma aventura de descoberta. Quando 

estamos numa jornada, não tememos mudanças. Na 

verdade encarrámo-la. Estamos ansiosos para ver as 

novas e desconhecidas experiências. Numa caminhada, 

tornámo-nos otimistas com novas experiências, porque 

estamos cheios de expectativas de aventuras 

maravilhosas. Esta seria uma atitude positiva e perfeita 

para levarmos o capítulo. 
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09-07-1992 Elia Madimba 

23-07-1985 Boston Ngulube 

25-07-1970 Vigirio Bwalya 

26-07-1992 Stephen Muleba 

28-07-1978 José Hebo Francisco (“Richa”) 

29-07-1969 Geraldo Medida 

 

 

 

 

 

ANIVERSÁRIOS DO MES 

 Para os quatro Congregações Maristas que traçar suas raízes 

para o compromisso em Fourvière, e para o sucesso do 

Encontro Internacional de Jovens Maristas. 

 Para o nossos recentemente falecidos: o avô do noviço João 

Manuel Gabriel; e o irmão mais novo d0 Ir. Felizardo, Arcanjo 

Vasco Domingos Maceia, que morreu no início de junho, 

 Para os nossos doentes, especialmente Ir. Eugène Kabanguka 

 Para as bênçãos de Deus em nosso Capítulo Provincial  

O Juramento à Fourvière – 23 de Julho de 1816
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O meu amigo Jerry, foi uma das pessoas mais positivas 
que eu já conheci jamais. Ele estava sempre de bom 
humor e tinha sempre algo encorajador para dizer. 

Ele era um gerente dum restaurante. Se um dos seus 
empregados tivesse um dia ruim, Jerry sempre 
ajudava-o a olhar para o lado positivo da situação. 

 A atitude de Jerry realmente me surpreendeu. Então 
um dia eu perguntei a ele: "Como é que consegues ser 
tão positivo o tempo todo?" Ele respondeu: " Todas as 
manhãs digo a mim mesmo, que tenho duas opções 
para esse dia - estar de bom humor ou mau humor. Eu 
escolho o bom. E, quando algo de errado acontece, eu 
posso estar triste com ela ou posso aprender com ela 
algo positivo. Assim escolho o lado positivo da vida ". 
Eu disse: "será assim tão fácil"? Ele respondeu: "Não é. 
A vida é feita de escolhas. Você pode escolher pessoas 
ou situação para afetar a sua vida ou o teu humor".. 

Numa manhã, Jerry deixou porta de trás do 
restaurante aberta e foi surpreendido por três 
assaltantes armados. Ele tentou abrir o cofre, mas suas 
mãos tremiam devido ao nervosismo e escorregou. 
Então os assaltantes atiraram nele. Felizmente, Jerry 
foi rapidamente levado ao hospital mais próximo. 
Depois de muitas horas de cirurgia e cuidados 
intensivos, Jerry foi dado alta e voltou a casa. 

Fui visita-lo e perguntei-o, o que lhe tinha aparecido na 
mente durante o assalto. Ele respondeu "Eu pensei em 
trancar a porta ". "Então, quando eu estava deitado no 
chão, lembrei-me sobre as minhas escolhas neste caso: 
a escolha de viver e de morrer. Eu escolhi viver ".  

Eu perguntei se ele estava com medo. Jerry continuou: 
"Quando eles me levaram para a sala de emergência e 

olhei para os rostos dos médicos, fiquei realmente com 
medo. Eu sabia que precisava de fazer alguma coisa. 
Então, quando a enfermeira perguntou me se eu era 
alérgico a alguma coisa, eu respondi "Sim". Os Médicos 
e enfermeiras pararam de trabalhar e esperaram pela 
minha resposta. Eu respirei fundo e gritei "balas". Eles 
começaram a rir e eu disse: "Minha escolha é viver, 
trate me enquanto estou vivo, e não morto". 

Eu perguntei se ele estava com medo. Jerry continuou: 
"Quando eles me levaram para a sala de emergência e 
olhei para os rostos dos médicos, fiquei realmente com 
medo. Eu sabia que precisava de fazer alguma coisa. 
Então, quando a enfermeira perguntou me se eu era 

alérgico a alguma coisa, eu respondi "Sim". Os Médicos 
e enfermeiras pararam de trabalhar e esperaram pela 
minha resposta. Eu respirei fundo e gritei "balas". Eles 
começaram a rir e eu disse: "Minha escolha é viver, 
trate me enquanto estou vivo, e não morto". 

Agora Jerry está vivo devido às habilidades de seus 
médicos, no entanto sua atitude desempenhou um 
papel importante. Eu aprendi com ele, que a cada dia 
devemos escolher para viver plenamente, não importa 
o que seja.

 

 

  

Algo para pensar 

OTIMISMO 

A Revoliução da Ternura 

Em uma entrevista concedida ao semanário 

italiano Credere, o Papa Francisco, dizia que neste 

nosso mundo em que nos acostumamos com as 

más notícias, a Igreja tem de ser uma boa 

notícia, ajudando a descobrir que Deus é Pai, que 

é misericordioso.  

(Ver o Circular do Ir. Emili 6 June 2016, p.2) 
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JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 

 

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 

 

AUGUST 

1 – 20 Johannesburg 

22 Travel to Malawi 

23 – 26  Provincial Chapter 

27 Travel to South Africa 

 

 

 

  

 

 

  

CALENDÁRIO DO IRMÃO JOE 

ir SÁBADO VALIA, tradutor, uma pesoa chave 
durante o Workshop “New Horizons”  

no África do Sul no abril 
uma pessoa-chave 
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CONFERÊNCIA ANUAL DO PESSOAL DIRIGENTE 

YOUR CONTRIBUTION WILL BE USED TO 

IMPROVE TRANSLATION QUALITY AND MAY BE 

SHOWN TO USERS ANONYMOUSLY 

CONTRIBUTECLOSE 

GOOGLE TRANSLATE FOR 

BUSINESS:TRANSLATOR TOOLKITWEBSITE 

TRANSLATORGLOBAL MARKET FINDER 

ABOUT GOOGLE 

TRANSLATECOMMUNITYMOBILEABOUT 

GOOGLEPRIVACY & TERMSHELPSEND 

FEEDBACK 

DIA DE CHAMPAGNAT NA CASA GERAL 
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DIPLOMA de ESTUDOS AVANÇADOS  

em “TUTELA de MENORES” 
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DUAS FOTOS ESPECIAIS 

Irmãos Maristas que trabalham no Bangladesh Dia de Graduação 14 de junho de 2016 

DIA DE CHAMPAGNAT NA NOSSAS ESCOLAS E CASAS  

MALAWI ZOMBA CATHOLIC S.S.  
Staff & Students share a Feastday Meal 

SACRED HEART COLLEGE JNB-Musicians  
accompany hymns at the College Mass 

Mrs. Shona Smith imparts a blessing at the 
Champagnat Day Mass, RONDEBOSCH, CPT 

ST HENRY'S DBN celebrated with a Holy Mass  
in the College quadrangle 
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ST DAVID'S JNB Archbishop Buti Thlagale 
bestows a blessing on the Brothers  

at the end of the Champagnat Day Mass 

KUITO-BIÉ - Offertory Processsion  
at the Champagnat Day Mass 

SACRED HEART COLLEGE Grade 12's twinned  
with Grade 1's for the entry procession 

LINMEYER JNB  Champaganat Day and  
Golden Jubileee celebrated together 

ST HENRY'S Entrance Procession 
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ST DAVID'S 75th Jubilee Mass Br Joe presents  
a statue of Our Good Mother to the College 

KUITO-BIÉ Champagnat Day held some surprises 
- Ice-skating in the tropics?!! 

LUSAKA - 6 June – at Christian Brothers Centre  
Brs. Lourenço, Baptista, Raymond, Octaviano 

DETE Form One students dramatise the 
departure of young Marcellin for the seminary 

LINMEYER Flags of “Marist” countries  
as part of the opening procession 
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O DIA DE CHAMPAGNAT  

NO NOVICIADO 

 Celebrar a vida de um santo: suas lutas, seus triunfos, 

suas virtudes, seu exemplo, seu ensinamento, é  

procurar ser como ele. Os santos são como as estrelas, 

eles nos iluminam, nos inspiram, e nos motivam para 

que possamos seguir o seu exemplo. 

 Na casa do noviciado passamos o dia do nosso 

Fundador maravilhosamente. Celebrámos o dia com os 

Padres, Religiosos, Irmãos e Irmãs de diferentes 

congregações religiosas que estão ao redor da 

localidade da comunidade, os jovens, os trabalhadores 

da Comunidade e seus familiares. A celebração teve 

lugar nas instalações do Noviciado no sábado, dia 4 de 

Junho, 2016; sendo um fim de semana, isso deu  

oportunidade aos irmãos de celebrar com aqueles que 

poderiam estar ocupados na segunda-feira dia 6 de 

Junho. Ir. Felizardo Maceia conselheiro do sector, Ir. 

João Reis, Ir. João Torcato e o mestre dos postulantes,  

Ir. Simeon Banda, que estava em visita na comunidade, 

compartilharam fraternalmente sua alegria conosco. 

 

NOVITIATE - Holy Mass 

CHAMPAGNAT DAY CELEBRATION  

AT THE NOVITIATE 

NOVITIATE - A Comida! 

NOVITIATE - Religious Communities 

NOVITIATE - Ordination of Champagnat 
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A celebração começou com a Santa Missa. Padre 

Roberto, sacerdote de Marian Hill foi o celebrante 

principal,  coadjuvado com o Padre Ranjdth, sacerdote 

Fransaliano. Durante a missa, os  Irmãos tiveram o 

momento de venerar a relíquia do nosso Fundador São 

Marcelino Champagnat. Depois da missa, houve a 

exposição de Documentos Maristas, bijuterias, 

Símbolos, bem como alguns instrumentos de trabalho. 

Após a refeição, houve um momento de recreação com 

algumas actividades. Ir. João Torcato fez uma palestra 

sobre a vida do Fundador. Depois os noviços realizaram 

um teatro sobre a vida do nosso fundador, poemas e 

comédias. Foi um dia de grande fervor e louvor ao 

Senhor pela santidade de seu servo São Marcelino 

Champagnat. Champagnat .  

(Anderson Mphatso Kafatsa (1º ano Noviço) 

MALAWI – O JORNAL “THE NATION”  

The complete newspaper article can be found at: 

http://mwnation.com/brother-dostie-the-educator-mentor-who-loves-malawi/ 

http://mwnation.com/brother-dostie-the-educator-mentor-who-loves-malawi/
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Anderson Mphatso Kafatsa (1st year Novice) 

 

 

MARIST BROTHERS LINMEYER celebrates its Golden Jubilee 1966- 2016 
Staff and Pupils in formation on the sports field 

St David's Marist Inanda celebrates its 75th birthday 1941 - 2016 


