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 IRMÃO EMILI VISITA ÁFRICA DO SUL 

 

 

 

 

Tree-Planting 
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With High School leaders 

Primary School leaders 

Br Emili addressed the High School learners on the culture 

of encounter that Pope Francis is promoting among youth. 

He noted that the students at Sacred Heart live out this 

encounter – and that they are an example of encounter for 

the rest of South Africa and the world. As a symbol of our 

global connection, water from the five Marist schools in RSA 

and from France where St Marcellin began his mission was 

poured into the College fountain. This is a reminder that we 

are all connected to our original source 

Sacred Heart 

 Jo’burg 
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FILIAÇÃO DO 

DAVID DRYDEN SJ 

Dave Dryden tem sido associado com escolas maristas na 

África do Sul desde 1981 - em vários momentos capelão, 

professor de ciências e matemática, e treinador de 

esportes (visto aqui com uma equipe de cricket em Saint 

Joseph). Atualmente, ele é a tempo parcial capelão em 

ambos Sacred Heart e Marist Linmeyer. Além disso, para os 

Irmãos, que ele sempre foi um amigo, companheiro e leal 

defensor. Convinha que o nosso Superior Geral se poderia 

pessoalmente entregar o Certificado de Filiação ao Pai 

Dryden. (09 de setembro de 2016) 

1200 students celebrate Holy Mass on the Feast of the School’s Patron (Holy Name of Mary) 

With Gary Norton, Headmaster 
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 UMA CARTA DO IRMÃO NORBERT 

Com A Inspiração e a Guia de Maria 

Durante um mês de Provincialato tive uma honra e uma 

singular experiência à luz do que poderia ter sido 

semelhante a experiência de Maria. Minha reflexão e 

atenção vai para sua visitação, atenciosa escuta e  

paciência inquestionável com sua prima Isabel, que 

estava a precisar de uma mão solidária.  

No final do Capítulo, no Malawi, optei por brevemente 

visitar as comunidades dos Irmãos a saber: Balaka,Casa 

de Formação Champagnat, Hermitage, Likuni, Marista 

em Mtendere,e comunidade assim como a Escola 

Secundário de Zomba. Com a vantagem de distâncias 

razoavelmente curtas entre as comunidades fui capaz 

de visitar  as sete comunidades numa semana. Graças 

ao Ir. Frank Mwambucha que me acompanhou e 

facilitou a minha viagem.  

O meu encontro com todos os Irmãos deu-me uma 

oportunidade de partilhar com  eles, tambem deu-me 

uma melhor idéia de suas experiências pessoais, tanto 

na comunidade  quanto na missão. Eu me senti 

iluminado num par de questões, incluindo as que, na 

minha percepção, precisavam de um acompanhamento 

que dever ser fraternalmente inclusiva e coletiva 

Passando a Zâmbia, Chassa foi a minha  comunidade 

seguinte com uma breve visita dos Irmãos e, em 

seguida, viajei para Lusaka, onde os Irmãos da 

comunidade recém-aberta me alojaram durante o 

processamento do “WORK PERMIT” na África do Sul. 

Durante a espera do 

“work permit” prossegui 

com a minha visitação às 

comunidades dos Irmãos 

tendo escalado São 

Marcelino e São Paulo em 

Kalulushi e Kabwe, respectivamente, e, em seguida, 

voltei a casa Marista em Lusaka. 

Neste mês do Provincialato sinto que a experiência de 

Maria despertou em mim o que ela poderia ter passado 

durante a visita à sua prima Isabe:, a escuta e partilha 

que houve e a paciência indubitável que ela teria 

experimentado enquanto aguardava o nascimento do 

filho de Elizabeth. 

De forma semelhante, a experiência e a alegria que tive 

na visita dos Irmãos, Associados Maristas, professores e 

alunos nos seus respectivos lugares me deu uma melhor 

noção  da Família Marista existente e a necessidade de 

Br Emili Turú & Dave Dryden SJ  
9 September 2016 Br Joe Walton gave the occasional address 
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valoriza-la e mantê-la como um dom especial para o 

Marista e para a missão da Igreja. 

Mantenham-me presente em vossas mentes e orações 

de apoio infalível tendo em conta que estou longe da 

meu local indicado da Administração Provincial e 

serviço, como uma parte do meu ministério. 

Uma palavra muito especial de agradecimento ao Ir. 
Mário que tem sido muito útil em conectar-me quanto 
a comunicação e outras questões provinciais que 
exigem a minha atenção, embora longe da Casa 
Provincial.

Mantenham-me presente em vossas mentes e orações 
de apoio infalível tendo em conta que estou longe da 
meu local indicado da Administração Provincial e 
serviço, como uma parte do meu ministério. 

Rezem por mim e comigo para a 

bênção de Maria que me 

acompanhe e me inspire com a 

muita paciência necessária na 

espero do visto de trabalhador, 

ao mesmo tempo aproveitando 

a ocasião para visitar, escutar e 

partilhar com os Irmãos e as 

pessoas das nossas Instituições 

 

ANIVERSÁRIOS NO MES DE OUTUBRO 

02-10-1974 Tomás Kalumbula 

09-10-1976 Floriano Silepo 

09-10-1977 Chiza Phiri 

10-10-1988 Fonseca Fernando 

16-10-1976 John Bwanali 

19-10-1978 Paul Mbuyi 

21-10-1996 Tembo Mariot 

23-10-1985 José Quintas 

26-10-1978 Daniel Banda 

28-10-1984 Daniel Jariosse 

30-10-1992 Rufino Macimacuele (nov. ad.2015) 

 

 

Para a PAZ no mundo, especialmente em lugares como a 

Síria e Sudão do Sul. 

Para o nosso PROVINCIAL e seu CONSELHO como eles 

trabalham em conjunto para a animação, governo e 

administração da província. 

Para a orientação do Espírito Santo como nosso Instituto se 

prepara para sua 22 CAPÍTULO GERAL. 

Por nossos irmãos IDOSOS e enfermos, e para os nossos JOVENS IRMÃOS que 

perseverar em seguir os passos de Champagnat. 

Choose to dream 
the dreams of God 
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 DEMOS GRAÇAS A DEUS … 

LÍDERES LEIGOS MARISTAS EM JOANESBURGO 
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RECURSOS CHAMPAGNAT 

 

MATOLA - DESPEDIDA DO IR. NORBERT MWILA 

Dizemos à Deus as pessoas e não as suas 

memórias,porque fisiçamente estamos separados, mas 

espiritualimente estamos conectados.É sempre um 

gesto e tradição dizer à Deus para as pessoas, porque 

nos torna ainda mais conectadas. Como a comunidade 

reuniu-se na capela a uma celebracão eucarística, o 

irmão Norbert Mwila colocamo-os nas nossas orações, 

inteções e petições, enquanto ele partia deixando a 

comunidade do noviciado. Depois disso tivemos uma 

refeição junto à comunidade dos padres Fransilianos 

seguindo de recreação na qual realizou-se divessas 

actividades. 

Vendo como uma brincadeira que chocou com as 

nossas mentes deixando o noviciado , em premeiro 

lugar pensamos que era apenas um encontro como é de 

costume. Ao 

despertar dos 

nossos olhos 

demos conta que 

tinhas ido para 

sempre. Mesmo 

assim alegramo-

nos porque se-

tornosate o nosso 

novo provincial,  

portanto mais 

encontros esperamos de ti .Refletindo em sua vida,ter-

se-ia escrito muitos livros, porque ele manifestou-se em 

nós , como ser um irmão Marista hoje. Entretanto tu és 

o verdadeiro discípulo do padre Champagnat. Por nove 
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anos que estavas em Matola, como superior e mestre 

dos noviços  este lugar tornou-se a sua casa. A sua 

grande sensibilidade, homor e o bom relacionamento 

com as pessoas ter fez ser amado por todos. Teremos 

saudade de ti em todos os cantos da vida, porque 

deixaste uma marca inesquecivel a cada um de nόs. És 

um exemplo para nos, e plantaste uma semente que um 

dia crescrá e precisará de desmolver. Que o santo 

Marcelino Champagnat te aspire a maneira de ser e que 

a nossa boa măe esteja contigo no seu novo caminho. 

(Henry Ngeli – noviço do 1o-ano)  

  

 

CONSELHEIROS GERAIS VISITAM O NOVICIADO 

 

Como a Isabel recebeu a Mãe do nosso Salvador, nόs também 

recebemos abenção em forma de dois Conselheiros Gerais 

que visitaram a nossa comunidade do Noviciado em 

representação da Administração Geral. Os Irmãos Ernesto 

Sanchez e António Ramalho vieram à nossa comunidade em 

datas diferentes devido o sétimo capítulá Provincial no qual o 

Irmão António Ramalho participou . Portanto partilhamos 

muitas coisas com eles sobre as nossas espêriencias de vida, 

a nível pessoal e comunitário. Deles ficamos a saber sobre o 

ano de Fouvière, de La Valla e os preparativos ao bicentenário 

Marista que vem, assim aumentaram  nos Espirito de Familia. 

Estamos muito agradecido e damos graças à Deus pelo tempo 

e sabedoria que nos ofereceram. 

(Anderson Mphatso Kafatsa – Noviço do 1o ano) 
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 COMO O PAÍS DE MOÇAMBIQUE TEM O SEU NOME! 

BEM-VINDO AO IRMÃOS DE VOLTA DE MIC 

Queridos irmãos Carlos, Daniel, Dias, 

Domingos e Francisco, 

Eu escrevo para parabenizá-los por 

sua conclusão com êxito de sua 

formação e programas acadêmicos 

no MIC e MIUC respectivamente. 

Sem dúvida, vocês estã bem 

formados e preparados para a 

missão. 

Em nome de todos os irmãos na província, uma palavra 

especial de agradecimento aos Formadores e Docentes 

MIC e MIUC por cujas mãos você 

passou enquanto em formação e 

prosseguir seus estudos. 

E damos boas-vindas à Província e 

estamos ansiosos para o seu 

adaptar-se bem em suas novas 

comunidades e desejando-lhes um 

toque Marian e sucesso em seus 

Apostolados com os jovens lhe são 

confiadas. 
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DEVOÇÕES DO MÊS DE OUTUBRO 

Depois do Vaticano II, houve uma tendência em vários 

cantos do mundo para acabar com as devoções 

populares. Como jovem Provincial dos Jesuítas na 

Argentina, Jorge Bergoglio causou um impacto entre os 

seus membros, em parte por causa da sua posição sobre 

esta questão. Mais tarde, como chefe da Arquidiocese 

de Buenos Aires, ele estava mais aberto ao diálogo e 

consulta, bem como trabalhou muito com as massas 

pobres. Ainda assim, fez com que houvesse expressão 

pública de piedade popular. Pois, viu nela a acção do 

Espírito Santo. Insistia que era uma maneira de as 

pessoas encontrarem apoio do amor de Deus em suas 

necessidades. 

O Rosário tem sido parte da devoção popular por um 

longo periodo de tempo. Apareceu como devoção para 

as diversas necessidades da Igreja. E muitas das vezes 

ajudou a combater a propagação de heresias, como a 

ameaça dos albigenses nos dias de São Domingos. Em 

1571 o recurso ao Rosário contribuiu para uma grande 

vitória naval que acabou com as conquistas do Império 

Turco Otomano na Europa. Foi então que a festa de 

Nossa Senhora do Rosário foi instituída. Durante muito 

tempo, o Rosário ajudou a manter a fé entre os fiéis e 

manteve famílias católicas unidas. 

Num documento em 2002, o Papa João Paulo II colocou 

o Rosário no centro da espiritualidade cristã. Ele 

escreveu que o objetivo final da vida cristã é o de ser 

transformado em Cristo. "O Rosário ajuda os crentes a 

chegar a Cristo, contemplando-o. Ele nos une a oração 

de Maria, que na presença de Deus reza connosco e por 

nós. 

As devoções do mês de Outubro têm sido mantidas nas 

nossas casas e escolas. No Zimbábue, por exemplo, tem 

sido habitual para os alunos e os Irmãos reunir depois 

do jantar numa gruta ou santuário de Nossa Senhora no 

mês de Outubro para rezar o Rosário. Os alunos antes 

de fazer os exames finais vêm buscar ajuda. Muitos 

outros se juntam. Normalmente, até os não Católicos se 

juntam aos vários alunos que se reunem para rezar. 

Pode-se sentir, um espírito piedoso e de respeito nessas 

reuniões, todas as noites. 

Continuemos a usar esta oportunidade para trazer os 

alunos e funcionários à uma apreciação mais profunda 

dos momentos significativos na vida de Jesus e de 

Maria. Esta é uma excelente oportunidade para 

envolver os alunos na preparação e levando essas 

sessões de oração. Não pode haver insistência em 

seguir os passos de Jesus, agindo fora das nossas 

convicções tanto na escola como em casa, diante dos 

desafios que todos nós temos de enfrentar. Para nós, 

maristas, temos aqui uma maneira maravilhosa de viver 

o nosso compromisso como apóstolos maristas. 

 (Irmão  James Langlois) 

 

 

PRÓXIMAS CERIMÔNIAS DA PROFISSÃO PERPÉTUA 

ZÂMBIA     Sábado 15 de outubro 

MALAWI     Sábado 12 de novembro 

MOÇAMBIQUE   Sábado 04 de dezembro 

ANGOLA     2017 data a ser decidida 
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REMOÇÃO DE DESTROÇOS! ÁRVORE TRUNCADO! 

Facelift no Noviciado Marista, Matola  

Jovens e Idosos ajudam a limpar 

 

 

  


