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PARABÉNS E BEM-VINDO

Parabéns ao Ir. Evaristus Kasambwe por ter sido 

eleito nosso Delegado ao 22º Capítulo Geral. E também 

ao Ir. Lawrence Ndawala como seu substituto. 

Bem-vindo também ao Ir. José Pascual, que 

regressou por segunda vez em Moçambique em 

Manhiça. Agradecemos à Província de Compostela 

pelos seus cinco Irmãos que agora trabalham na África 

Austral.

 

 

 

  

Evaristus Lawrence José 

PROFISSÕES PERPÉTUAS NA ZÂMBIA 
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CARTA DO  

IRMÃO NORBERT 

Queridos Irmãos, leigos e colegas, em primeiro lugar 

gostaria de mandar-vos um grande abraço a partir de 

Joanesburgo, Comunidade do Colégio Sacred Heart. 

Estou bem acomodado aqui desde o dia 23 de Outubro. 

 Por isso, gostaria de agradecer a todos os que me 

tinham nos seus corações e orações, enquanto 

aguardava pelo visto de trabalho para África do Sul. 

Creio eu, que a intercessão de Maria nossa Boa Mãe e 

as vossas orações foram ouvida com prontidão. 

Congratulo-me agora com a minha residência na África 

do Sul e agradeço também aos Irmãos da Comunidade 

do Sacred Heart e aos leigos maristas que conheci, que 

igualmente me acolheram calorosamente. 

 Conscientes de que o ano chegou ao fim, um número 

de idéias surgem de um sentido para avaliar o ano em 

curso e olhar para o novo ano que está na infância e 

pronto a desdobrar-se. 

Uma coisa me vem à mente, tivemos o convite e 

vivemos este ano com especial atenção para o ser 

misercordiosos e compassivos como o Pai Celestial. 

Tendo em mente que a conversão espiritual do coração, 

da mente e da ação não é uma questão de uma vez por 

todas, há necessidade de sentir o chamado constante a 

olhar para o Pai e suplicar pela graça de seguir Sua 

mente e coração generosos. 

Creio que a bênção do Ano da Misericórdia deixou 

indubitavelmente algo que deu origem a um apelo a ser 

ícones eficientes do Pai Celestial e Misericordiosos nas 

famílias, nas comunidades, nos locais de trabalho e no 

nosso mundo de hoje em necessidade de genuína 

compaixão e perdão. 

Neste momento, gostaria de colocar os vossos planos e 

os meus nas mãos do Senhor e pedir inspiração e 

orientação para que eles possam produzir os frutos 

espirituais desejados em nossas famílias, comunidades, 

locais de trabalho e no mundo em geral. 

Tendo em vista os eventos especiais do ano que vem no 

Instituto, vamos tomar as medidas necessárias para 

preparar suficientemente e eficazmente a celebração 

do Bicentenário da fundação dos Irmãos Maristas e do 

Instituto que tem uma ampla tenda para abraçar os 

Leigos Maristas que participam igualmente do carisma 

e da missão de São Marcelino. 

Do mesmo modo, é necessária uma atenção especial 

para assegurar uma preparação adequada do 22º 

Capítulo Geral para o próximo mês de Setembro. 

Concluindo, aproveito esta oportunidade para desejar a 

vocês, queridos irmãos, leigos e colegas, sucessos, à 

medida que se empenham numa preparação 

significativa do tempo de férias nas vossas comunidades 

e locais de trabalho. 

Desfrute de um Natal gracioso e um próspero Ano Novo 

de 2017. 

Bro. Norbert Mwila
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ANIVERSÁRIOS NOVEMBRO 

10-11-1994 Gerónimo Raimundo (nov. ad.2015) 

13-11-1932 João Torcato 

16-11-1984 Francis Bwalya Ndapisha 

17-11-1968 Boniface Chirambo 

18-11-1968 Felix Chabu 

21-11-1977 Fortune Chakasar 

24-11-1968 António Viana 

24-11-1994 João Gabriel (nov. ad.2016) 

27-11-1948 Vincent George 

28-11-1986 Mark Chikandwe 

ANIVERSÁRIOS DEZEMBRO 

15-12-1936 Brendan O’Shea -  

17-12-1936 Pope Francis –  

23-12-1941 João Reis 

23-12-1949 Denis Ntacyica 

25-12-1982 Stephen Phiri 

30-12-1934 Emmanuel Lapointe 

30-12-1970 Aaron Mazambe 

 

ANIVERSÁRIOS JANEIRO 

01-01-1925 Paul Nkhoma 

01-01-1986 Sábado Valia 

05-01-1980 Octaviano Kandumbu 

07-01-1986 Raymond Mbao 

07-01-1993 Christopher Chagunda 

08-01-1977 Ebel Muteveri 

20-01-1963 Evaristus Kasambwe 

23-01-1977 Reuben Banda 

24-01-1955 Emili Turú (S.G.) 

28-01-1962 Alexander Damalekani 

 

 

  

Nossas listas contêm pelo menos uma entrada para cada década do século XX, dos anos 

20 aos anos 90! Agradeçamos ao Senhor por dotar a nossa Província com uma extensão 

tão ampla de épocas. Ore também para que Maria, nossa Boa Mãe, ajude nossos Irmãos 

mais jovens a perseverar em seu compromisso de Irmãos Maristas até que eles também 

comemorem seus sucessivos Jubileus - prata, ouro e diamante! 
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PROGRAMA “THRESHOLD” EM MANZIANA 

 

MÊS DO ROSÁRIO EM KUITO-BIÉ 
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 QUEM É MEU VIZINHO? MARISTES BLEUES EM ALEPPO 

CONFIRMAÇÃO DE CATECÚMENOS AT DETE 

Quinze felizes catecúmenos foram confirmados em 30 de outubro de 2016, por Albert Serrano, 

bispo de Hwange. O capelão da escola, Pe. Jim Muleya, o Irmão Ebel e os servidores de altar 

podem ser vistos nas fotos na próxima página.  

Leia o relato completo da visita dos Maristas Bleues às casas daqueles que ajudam 

regularmente em  http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4140 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4140
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 LEMBRE-SE DO NOSSOS FALECIDOS 

 David Jumbe, um irmão mais velho do irmão Francis Jumbe, que 

morreu em 7 de outubro. 

 Arcanjo Chamo, primo do Irmão Sábado Valia, falecido após uma longa 

doença, no dia 19 de outubro. 

 Edwin Mbao, irmão imediato do irmão Raymond Mbao que morreu 

em um acidente de carro na sexta-feira 21 de outubro. 

 Chidoki, um jovem adolescente e primo do irmão Simeon Banda 

 Ir. Jean-Yves Ferland (n. 1929 em Canada), morto no Canadá em 26 de 

outubro de 2016. Foi destacado para o Malawi por vários anos, onde era 

conhecido pelo seu nome religioso "Irmão Gérard-Arthur" 
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. CONSELHO INTERNACIONAL DE ASSUNTOS ECONÔMICOS  

 

 

Este importante elemento da Administração Geral 

reuniu-se recentemente em Sydney, Austrália. 

Adrienne Egbers da África do Sul pode ser visto à 

direita. Adrienne é membro da Comissão de Finanças da 

Província da África Austral. 

FURACÃO NO HAITI 
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MATOLA   

WORKSHOP SOBRE O CUIDADO DE CRIANÇAS 

"Para educar uma crianças, é preciso amá-los e amá-los 

igualmente". É nesta linha que, primeiramente, em 

nome de todos os noviços, e na verdade em meu nome, 

gostaria de expressar minha gratidão ao Ir.  fortune 

Chakasara pelo workshop que nos propocionou aqui no 

noviciado. As suas palavras foram um despertador para 

todos nós, despertando-nos do sono de não perceber 

uma outra dimensão importante da missão marista. 

Proteção dos direitos de crianças. 

O workshop de quatro dias com Ir. fortuna abriu-nos os 

olhos para perceber o perigo que esta a nossa frente. "É 

preciso a aldeia para educar uma criança", como 

maristas, nós somos o braço da aldeia. Ir fortune não 

estava com receio, de explicar como as crianças são 

abusadas fisicamente e sexualmente visto que 

poderiam estar em nossa proteção, porque o nosso 

objetivo é torná-los bons cristãos. Ele deixou bem  claro 

que, como Educador temos que estar com as crianças e 

sempre estar por elas, para alcançar este objectivo, 

devemos criar limites saudáveis com crianças para que 

possamos criar relacionamentos saudáveis com elas. 

Baseado na Declaração Universal dos humanos direitos, 

todos os seres humanos têm o direito de desfrutar das 

liberdades e dos direitos humanos, as crianças não são 

a exceção. As Crianças, tambem partilham dos mesmos 

direitos. Cada sessão durante o workshop teve a  sua 

própria fala bem apresentada e explicada com alguns 

clipes, mostrando como as crianças estão enfrentando 

o destino de diferentes abusos, Chegamos a conclusão 

de que as crianças são vulneráveis. Portanto temos que 

proteger os seus direitos a todo o custo. Graças a Ir.  

fortune Chakasara pelas suas  ideias durante o 

workshop. 

“José levantou, pegou o menino Jesus e sua mãe e saiu 

durante a noite para o Egito", (Mathew 2; 14). São José, 

patrono da proteção dos direitos de crianças, nos ajuda 

a proteger os direitos de todas as crianças que nos foi 

confiada. 

(Martin Jere, noviço do primeiro ano) 

 

 

Vários Irmãos expressaram sua gratidão pelas cartas do 

Ir. Chiza Phiri, sob a condição do Irmão RAPHAEL 

MARISO, prometendo orar por ele e por seus cuidadores. 

Juntemos também na oração pelos outros Irmãos que se 

recuperam dos golpes: Ir. EUGÈNE KABANGUKA C.G. e 

nosso próprio irmão JOSEPH MURAKHO.  

Vista de satélite do nosso noviciado 
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 ÁFRICA DO SUL - FORO DOS CAPELÕES MARISTAS 

No dia 26 e 27 de outubro de 2017, os quatro capelões 

maristas da África do Sul se reuniram no Escritório dos 

Irmãos Maristas no Observatório. O Padre David Dryden 

(Padre Marinho), Pe Teboho Matseke (Padre Mariano St 

David), Pe Sean Mullin (Colégio Marista St Henry) e Pe. 

Louis Padua (Colégio Marista de São José) se juntaram a 

Mike Greeff nos primeiros Capelães Maristas Fórum 

para aprofundar sua consciência marista e compartilhar 

idéias e experiências. O principal objetivo desta reunião 

foi apoiar os capelães em seus ministérios em nossas 

escolas maristas. 

A reunião começou com a Santa Missa celebrada pelo 

Pe Dryden. A Comunidade dos Irmãos Maristas e alguns 

funcionários do Sagrado Coração juntaram-se à Missa 

para orar pelos Capelães e pelo sucesso do encontro. 

Em seguida, após uma breve recepção e introdução ao 

workshop, o grupo partiu em uma excursão de duas das 

três escolas de Joanesburgo, os Irmãos Maristas 

Linmeyer e Inanda Marista de St David. A visita ao 

Sacred Heart College e à escola Three2Six ocorreu na 

manhã seguinte.  

Gary Norton, Mike Thiel e Colin Northmore receberam 

os capelães em suas respectivas escolas. Os 

sentimentos profundos que cada um dos Chefes têm 

para suas escolas foi aparente enquanto eles 

conduziram o grupo em uma turnê do campus e 

compartilharam alguns da história de cada escola. 

Na tarde do primeiro dia, Mike Greeff conduziu uma 

discussão sobre a evolução do mundo marista. Além 

disso, ele distribuiu uma variedade de recursos 

maristas, todos destinados a aprofundar a 

conscientização ea riqueza do ministério da Capelania 

em nossas escolas. Naquela noite, depois da Exposição 

do Santíssimo Sacramento, os Capelães e Mike se 

juntaram aos Irmãos da Comunidade para compartilhar 

uma refeição e um tempo de comunhão. 

Depois da visita no segundo dia do Colégio do Sagrado 

Coração, o grupo começou a trabalhar no planejamento 

para o retorno às respectivas escolas. Com a discussão 

e a partilha, cada capelão estabeleceu os seus próprios 

objectivos e planos de implementação. Este exercício  

trouxe um nível de praticidade à riqueza das discussões 

e experiências dos dois dias. 

Na conclusão deste, o primeiro Capelães Fórum 

Marista, o consenso de opinião foi um tempo bem 

gasto. Novas amizades se formaram e uma rede nasceu 

para apoiar este importante trabalho em nossas 

escolas. O Espírito Santo esteve presente conosco 

durante este tempo juntos e sem dúvida estará conosco 

em todos os nossos empreendimentos futuros. 

(Mike Greeff 2 November 2016) 

Back: Fr Teboho Matseke; Mike Greeff  
Front: Fr Seán Mullin; Fr Dave Dryden;  

Fr. Louis Padua 
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PROFISSÕES PERPÉTUAS NA ZÂMBIA 

Saturday 12 November 2016 

 

 

 

  

(From the left in the picture above) 

Abp. Desmond Tambala (Zomba)  
B. Emmanuel Kanyama (Dedza) 

(Main Celebrant) 

Bro. Norbert Mwila, Provincial 

Bro. Frank Mwambucha, Councillor 

VENUE 

Mtendere Parish Our Lady of Peace  

Brother Daniel Banda fms 

Brother David Kachoka fms 

Brother Witman Phiri fms 

Brother Patrick Banda fms 

 
(From the left in the picture below) 
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PARAPROSDOKIANS 

 

1. If I agreed with you, we'd both be wrong. 

1. Se eu concordasse com você, ambos estaríamos errados.  

2. Knowledge is knowing a tomato is a fruit . . . Wisdom is not putting it in a fruit salad. 

2. Um exemplo de conhecimento ... "um tomate é uma fruta" Um exemplo de sabedoria: 

"Não coloque os tomates em uma salada de frutas.” 

3. To steal ideas from one person is plagiarism. To steal from many is research. 

3. Para roubar ideias de uma pessoa é plágio. Para roubar de muitas é pesquisa. 

4 You do not need a parachute to do a skydive.  You only need a parachute to do a  skydive twice. 

4. Você não precisa de um pára-quedas para fazer um skydive. Você só precisa de um pára-

quedas para fazer um skydive duas vezes. 

5. Going to church doesn't make you a Christian any more than standing in a garage makes you a 

mechanic. 

5. Ir à igreja não transformá-lo em um cristão mais do que ficar em uma garagem 

transformá-lo em um mecânico. 

6. I'm supposed to respect my elders, but it’s getting harder and harder for me to find one now. 

6. Eu devo respeitar meus mais velhos, mas agora está ficando cada vez mais difícil para 

mim encontrar um. 

 

Paraprosdokians are figures of speech in which the latter part of a 

sentence is surprising or unexpected in a way that causes the reader 

or listener to reinterpret the first part. They are frequently 

humorous.  

Paraprosdokians são figuras de linguagem em que a última parte de 

uma frase ou frase é surpreendente ou inesperado de uma forma que 

faz com que o leitor ou ouvinte reinterpretar a primeira parte. Eles 

são freqüentemente bem-humorados. 


