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PROFISSÕES NA CIDADE DE MATOLA 

3 de DEZEMBRO de 2016 

“Somos Irmãos Maristas para os mais defavorecidos” 

Ver www.champagnat.org  

Irmão Sábado Valia pronuncia  

os seus votos perpétuos 

http://www.champagnat.org/
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MENSAGEM DO IRMÃO PROVINCIAL, NORBERT MWILA 

Caros Irmãos, Leigos e Amigos, 

Num espírito de alegria e gratidão, chego até vós 

com o reconhecimento da abundante bênção do 

Senhor para o Ano Novo. 

A celebração do bicentenário no Centro 

Internacional Marista, no dia 2 de Janeiro, foi uma 

grande bênção e um momento privilegiado. A 

atmosfera que cercava a celebração na tarde 

anterior e a véspera do bicentenário foi 

notavelmente conduzida num clima de reflexão. E 

então veio o dia atual do 

aniversário do bicentenário, 

a Missa foi bem atendida, 

maravilhosamente animada 

e presidida pelo Bispo 

Auxiliar da Arquidiocese de 

Nairobi, Dom David Kamau. 

A sua homilia centrou-se sobretudo no lugar de 

Maria na Igreja, a sua disponibilidade para a 

vontade de Deus, mesmo arriscando a sua vida, o 

seu espírito de serviço, a sua humildade e como 

Mãe misericordiosa e ajudante dos crentes. Ele 

ainda nos exortou a modelar nossas vidas em 

Maria pois é o nome que carregamos e nossa 

espiritualidade. E que os jovens Irmãos são a 

esperança de uma vida e missão marista contínua 

e necessária. 

Então, as três ideias-chaves na mensagem de Ir. 

Emili sobre o bicentenário vale a pena recordar e 

permitir que dê frutos em nossas vidas, isto é:  

 Gratidão,  

 Perdão 

 Compromisso.  

Acredito que cada um de nós pode atribuir 

significado às três ideias-chaves a nível individual 

e institucional. 

Ao celebrar o bicentenário e 

com a ajuda do tema que nos 

leva a um novo começo em nós 

para a vida e a missão marista, 

eis aqui algumas perguntas: 

 - O que gostarias de agradecer? 

 - Porquê preciso de pedir perdão? 

 - Que compromisso preciso fazer para me 

levar para o futuro? 

O chamado de “um novo começo” que somos 

convidados a abraçar, só terá efeito quando algo 

for retomado à nível individual. Precisamos da 

mudança individual para nos conduzir à mudança 

institucional. 

Encontro muita 

verdade e sabedoria 

na percepção de 

Gandhi que diz "Seja 

a mudança que 

gostarias de ver". 

Estamos num 

momento oportuno 

para responder e 

viver o apelo a sermos profetas e místicos em 

comunhão com os leigos maristas. Outra ideia que 

me tocou no Conselho Geral Alargado, foi a 

necessidade de um sonho para agora e para o 

futuro, no sentido que temos que abrandar no 

ativismo e encontrar 

.

  



FOTOS DE INTERESSE GERAL 

 
 

 1986. Brothers gathered at the newly founded 

Marist International Centre in Karen, Nairobi. The 
editor recognises two of the founding community, 
Luis Sobrado and José María Ferre, as well as several 
of the German founders of our former community in 
Roo, South Nyanza – Brothers Godfrey, Andreas, and 
Hans. Brother Charles Prieur CG is on the right in the 
front row. Various superiors of AUs associated with 
Africa are also to be seen. It seems that the building 
in the background is part of the original colonial 
house, later converted to the Maisonnette Fraternity. 
 

 

Brother Cristian Gisamonyo from the DRC is 

well known to those associated with MIC. 
“Mwalimu”, as he was popularly referred to, 
served as Dean of Studies, or Academic Dean for 
a considerable number of years. 
 
His recent link with the Province of Southern 

Africa is as preacher of the retreat to our 
2nd-year novices in the week before they 

made their final profession last December. 
 

  
 
 

 
 

 Two Brothers from our Province spend a 
day in Assisi 

Brother Joe Walton was invited to spend a 

month for a holiday break at the General 
House in Rome in October-November last 
year. 

Brother Tererai Gijima was appointed by 

our Provincial Council to attend the meeting 
of Marist Vocation Promoters from 10 
November t0 14 December 

Brother Spiridion Ndanga of the PACE 

Province is well known to the many Brothers in 
our Province.  
 
In particular, he was a key member of the 
personnel at Marist International Centre where 
he was Superior of the community for six years 
from 2005 to 2011.  
 
Spiridion was also one of the participants at the 
recent international meeting of Marist Vocation 
Directors. 
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O PLANO DA VIDA COMUNITÁRIA 

1. Uma forma importante de construir a Comunidade Marista é o Plano de Vida Comunitária, que nos dá 

a oportunidade de exercer a co-responsabilidade na busca da vontade de Deus 

2. O Plano de Vida Comunitária trata de alguns pontos das Constituições em relação à situação concreta 

da Comunidade. (Con 50,1) 

3.  Ter o objectivo da Comunidade e os meios para atingir o objectivo nas áreas propostas: 

 Vida de Oração 

-  Oração em Comunidade, Missa, Momentos de Recolheção. 

 Vida Comunitária. 

- Horário Comunitário, Reuniões e Celebrações Comunitárias, Saídas, plano de visita 

familiar, responsabilidades. 

 Apostolado. 

- Programas e atividades escolares, paroquiais ou de alcance externo. 

 Solidariedade.  

-  Opção pelos pobres e necessitados. 

4. Para as despesas secundárias, cada Comunidade elaborará o seu próprio sistema, cujos pormenores 

serão incluídos no Plano de Vida Comunitário. Qualquer que seja o método escolhido deve envolver a 

prestação de contas ao Superior Comunitário e levar em conta o nosso estilo de simples vida. 

(Normas Provinciais 1.2.1) 

5. Deve-se incluir momentos para avaliar o Plano de Vida Comunitária. 

6. Uma vez que o Plano de Vida Comunitária esteja feito, deve ser submetido para aprovação do 

Conselheiro e o Conselho Provincial. (A Próxima Reunião do Conselho Provincial está programada 

para o dia 10 - 11 de fevereiro de 2017 em Lilongwe) 

Cumprimentos fraternos e um maravilhoso 2017 

Ir.Norbert  



6 

COMITÊ INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA 

As announced by Br. Emili Turú in July 2016, “the General 

Administration is also studying the best way to respond to 

the new challenges for Marist mission today. Consequently, 

we have taken the decision to create a Mission Committee, 

as from January 2017. The Committee, comprising 10 

members (4 from the General Administration and 6 from the 

Regions) will have, among its functions, the task of advising 

the General Council in all that concerns Marist mission. In 

particular, and in conjunction with the General Council, the 

Committee will study both the delegation of certain 

functions and authority, which could be taken on by a future 

Mission Council, as well as the services that mission may 

require at general level”. 

Br Antonio Ramalho on behalf of the Council requested the 

Provincial Superior to allow Mike Greeff be the 

representative from Africa on this Committee. Approved at 

the Provincial Council meeting 25 November 2016.  

S. FRANCISCO XAVIER PASSOU 6 MESES EM MOÇAMBIQUE 

 

St Francis Xavier on the Ilha  

The October 2016 issue the Newsletter carried a feature 

entitled “How the country of Mozambique got its name”. 

The map on the left shows the location of the “Ilha de 

Moçambique” on the long coastline of the country, and the 

detailed one above shows the Island and the causeway (land 

bridge) linking it to the mainland.  

Francis Xavier, one of the first Jesuits, left Lisbon on a 

voyage to Goa in India via the Cape on 7 April 1541. On the 

way, he contracted malaria and was forced to rest on the 

“Ilha” for over six months, from August 1541 to March 1542.  

The fort and Lady Chapel on the island date from the 16th 

century and are the oldest European structures in the 

southern hemisphere. 
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RECORDANDO OS ANIVERSÁRIOS  

 

JANUARY 

01-01-1925 Paul Nkhoma 

01-01-1986 Sábado Valia 

04-01-1994 Alexious Marinoh (Nov. Ad.2017) 

05-01-1980 Octaviano Kandumbu 

07-01-1986 Raymond Mbao 

07-01-1993 Christopher Chagunda 

08-01-1977 Ebel Mutuveri 

17-01-1994 Costenes Matias (Nov. Ad.2017) 

19-01-1995 Foustino Kauya (Nov. Ad.2017) 

20-01-1963 Evaristus Kasambwe 

21-01-1995 Benson Taonele (Nov. Ad.2017) 

23-01-1977 Reuben Banda 

24-01-1955 Br Emil Turú S.G. 

28-01-1962 Alexander Damalekani 

 

FEBRUARY 

09-02-1979 Euclides Nangolo 

14-02-1991 Mugove Chibwenga 

15-02-1970 Frank Mwambucha 

16-02-1974 Felizardo Maceia 

18-02-1987 Ignatius Matemba 

19-02-1982 Richard Chidothi 

21-02-1935 Angel Mansoa 

22-02-1932 Claude Audy 

27-02-1990 Chifundo Nkhoma 

27-02-1992 Mark Kambuku (Nod. Ad.2016)v 

28-02-1987 Moffat Phiri 

 

MARCH 

03-03-1986 Tererai Gijima 

03-03-1991 Raphael Time Kenneth 

07-03-1973 Leonard Brito 

11-03-1973 Emmanuel Mwanalirenji 

12-03-1964 José Antonio Pascual 

13-03-1984 José Gemusse 

20-03-1974 Francis Jumbe 

20-03-1992 Joseph Lazarus 

25-03-1932 James Langlois 

28-03-1961 Nicholas Banda 

28-03-1990 Golden Tati 

 

 

 

  

This newly born child  

has been named  

“Champagnat Nguyen Cong Ly” 
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MARIST-MERCY SUMMER CAMP EM ADDO VALLEY, RSA

 

Durante os últimos 7 anos, os Irmãos Maristas em 

Uitenhage e as Irmãs da Misericórdia em Addo, na 

África do Sul, vêm colaborando na condução de um 

campo de férias para crianças pobres das comunidades 

daquela área. As crianças participam de diversas 

atividades. 

Os Irmãos e Irmãs são ajudados regularmente por 

alguns voluntários do lugar e ultimamente por dois 

estudantes de cada um dos cinco colégios maristas do 

país. Esses estudantes são os líderes, um homem e uma 

mulher, apontados pelos colegas para o respectivo ano 

letivo.  

For some years, now, the overall management and 

planning of the camp has been in the hands of Jason 

Grieve, a former student of the St Henry’s Marist 

College in Durban and who has recently completed his 

studies in law. An innovation this time, was welcoming 

five of the Marist School Leaders from last year. They 

proved to be an invaluable addition to the team, 

especially in monitoring the new leaders. An extract 

from Jason’s report follows: 

“We welcomed three hundred and twenty five children 

at the Summer Camp. A new record. The Marists had 

to work in temperatures in the high 30’s. 

The Marists were shown and listened to talks about the 

Place of Mercy and Hope Crèche, Addo Township 

Designs, Home Based Carers (who help the Valencia 

Township Community) and St Ignatius School. They 

distributed soup at the soup kitchen in Uitenhage 

(Marist Care), packed, and distributed six hundred 

Christmas presents.   

On one of the days, the returning Marists went on a 

walk with the Home Based Carers in Valencia 

Community and saw the greater picture of what Marist 

Mercy Care is. They visited very sick people and saw 

what conditions are really like. Br Joe Walton and Mike 

Greeff (Director of the Marist Schools Council) were 

with them and did a reflection afterwards.   

The Marist Mercy Care Sharing Our Call week was 

special and all of those who participated have learnt a 

great deal about Marist and Mercy.”  

  

The Team included 15 young Marists 

Br. Joe Walton loves working with children 

 

From time to time, the EDITOR receives emails 

 or text messages that are UNSIGNED! Moreover, the 

e-mail address bears no resemblance to the  

name of the sender who remains anonymous!! 

Kindly ADD YOUR SIGNATURE  

or name to any messages sent this way!! 
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SALVE REGINA – UM NOVO CENÁRIO  

 PROMOTORES DE VOCAÇÃO EM ROMA 

 COMEMORANDO O NATAL NO NOVICIADO DA MATOLA 

Um Mestre perguntou a seus seguidores quando é que 

eles poderiam dizer que otempo de advento tinha 

terminado e tinha chegado o dia de Natal. Alguém disse 

"quando você vê pessoas celebrando, dançando, 

alegrando-se cantando os cânticos do Natal" 'Não' disse o 

Mestre. Quando começamos a cantar o glória, na Igreja 

Católica. "Errado novamente", disse o Mestre. ' Bem, 

então, qual é a resposta? ' Perguntaram os seguidores. É 

quando você reconhece Cristo em seu coração e nos seus 

irmãos e irmãs, e quando você permite que ele seja o Rei 

da sua vida. Se você não consegue fazer isto, não importa 

que tempo do ano litúrgico estejás, vocês estam ainda no 

tempo do advento, porque Cristo ainda não foi nascido em 

vossos corações. 

An mp3 file as well as a VIMEO of the Marist SALVE 

REGINA composed by Br Michael Herry (Australia) and 

sung by a world-wide group of Marist Brothers (including 

at least one from our Province!) can be downloaded at  

http://www.champagnat.org/400.php?a=173a&id=158  

or at https://vimeo.com/196680417 

The Vimeo includes some pictures from Southern Africa.  

http://www.champagnat.org/400.php?a=173a&id=158
https://vimeo.com/196680417
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 No noviciado de Matola, todos nós recebemos Jesus 

Cristo em nossos corações, porque preparamos a sua 

vinda a um bom tempo. Na véspera de Natal, 

juntamo-nos com a paróquia na missa e 

depois disso, tivemos uma simples celebração 

apenas entre nós na nossa comunidade. 

Quando estavamos reunidos a meia noite, 

cantamos canções do Natal em inglês, 

Português e espanhol, houve entrega de 

presente para cada um dos membros da 

Comunidade por Dominic Zgambo, o Papai 

Noel. Dançamos e alegramo-nos em uma 

maneira Marial. Ir. Oscar projectou também 

alguns videoclipes curtos que animava a 

nossa celebração. Na manhã seguinte, no 

domingo, 25 de dezembro juntamo-nos aos 

irmãos moçambicanos na Comunidade de 

Manhiça, para continuar com a celebração. A 

palavra se fez carne e habitou entre nós. 

O BICENTENÁRIO EM BILENE, MOÇAMBIQUE 

No dia 2 de janeiro de 1817, Marcelino Champagnat 

fundou o Instituto dos irmãos religiosos, sob o nome 

de Irmãozinhos de Maria. (Constituições Art. 1). é a 

partir desse dia que existe o nosso Instituto. Todos 

sabemos como o Padre Champagnat começou a 

Congregação e qual foi sua fonte de inspiração. 

Mesmo que o Padre Champagnat não tivesse a 

experiência com o Montagne, eu acredito que ele 

ainda teria fundado a 

Congregação porque ele 

desenvolveu a sua ideia 

enquanto estava no 

seminário com seus colegas.  

No dia do Bicentenário nos 

unimos em espírito com os 

Maristas de Champagnat de 

todo o mundo. A comunidade 

do noviciado de Matola 

juntamente com os irmãos moçambicanos, tivemos 

uma celebração simples e especial em Bilene na 

Comunidade dos Irmãos Maristas. A missa foi presidida 

pelo Bispo auxiliar Dom Alberto da diocese de Xai-Xai. 

Durante sua homilia, o bispo agradeceu os Irmãos pelo 

seu compromisso na educação e por trazer Jesus Cristo 

proximo dos jovens. Ele disse ainda que o Instituto está 

em consonância com a Igreja porque a Igreja cada dia 

está em um novo começo. Liderado e guiado pelo Ir. 

Oscar todos colocamos um ramo  fresco de uma árvore 

em vasos como o símbolo do novo começo. E depois 

disso tivemos uma almoço especial, juntamente com o 

bispo, sacerdotes, Irmãs religiosas e leigos. Estavamos 

juntos como uma família Agradecemos a Deus pelas 

bênçãos que tem derramado em cada um de nós 

seguindo os passos do 

Padre Champagnat.  

Tivemos também tempo 

para nadar e desfrutar 

das águas da praia, que 

animou nossa celebração 

unido-se ao Mundo 

Marista para marcar o 

evento. Obrigado ao Ir. 

Domingos por ter feito o 

dia divertido e cheio de vida. É o novo começo; 

Portanto, vamos produzir mais frutos. 

 Que o mesmo Espírito Santo que inspirou Padre 

Champagnat, inspira-nos também para continuamos a 

fazer Jesus Cristo conhecido e amado. Maria, nossa Boa 

Mãe caminhai conosco! FELIZ BICENTENÁRIO!
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JOANESBURGO - 2 DE JANEIRO DE 2017 

On Bicentenary Day, Brothers and Lay Marists gathered 

at the Marist Brothers Residence on the campus of 

Sacred Heart College to mark this special occasion. 

Making use of a Bicentenary prayer prepared by our 

Brothers in Australia, the group recalled the 

beginnings of our Institute and prayed that the dream 

of Champagnat to make Jesus known and loved 

continue to be spread throughout the world. 

The prayer session included listening to the new 

setting of the Salve Regina composed by Br Michael 

Herry.  

Files of the Prayer and of the Salve can be obtained 

from the editor at mario.colussi@marist.org.za.  

ONDE ESTAVAM OS CONSELHEIROS GERAIS NESTE DIA? 

2nd January: Celebration of the Bicentenary of the Institute by 

the General Council occurred in six countries on four 

continents:  

 Superior General Brother Emili Turú in Bangladesh for the 

opening of the new school; 

 Vicar General Brother Joe McKee at La Valla, France;  

 Brothers Antonio Ramalho and Ernesto Sánchez, General 

Councillors, at the Marist International Centre in Nairobi;  

 General Councillor Brother Víctor Preciado in Lujan, Argentina;  

 General Councillor Brother Michael de Waas in Sri Lanka;  

 Brothers Eugène Kabanguka and Josep Maria Soteras, General Councillors, at the General House, in Rome. 

 UMA VIAGEM MUSICALNO DIA DO BICENTENÁRIO! 

Click this image on 
http://www.champagnat.or

g/400.php?a=6&n=4201   
to see pictures  

from round the world.  
At the same time you will be 

listening to the Fourvière 
hymn composed for 2016. 

mailto:Mario.colussi@marist.org.za
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4201
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4201
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4199.jpg
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EM VOLTA DO MUNCO EM 2 DE JANEIRO 2017 

 Brother JOHN HENG who is suffering from cancer of the lower jaw where he has lost all his teeth. Currently in 

his home country of Malaysia, Brother John is well-known to the Brothers in Zambia where he worked for many 

years. He also did a spell at MIC in Nairobi where he was charge of the catering. jheng39@gmail.com  

 The intentions of Brother ANGEL MANSOA who recently lost his eldest sister Conchita (87). 

 That EACH OF US do our part to realise the words of Brother Emili in his BICENTENARY MESSAGE:  

 

“We begin this year 2017 giving thanks, asking for forgiveness and renewing our commitment. Let 

us hope that the celebration of our Marist bicentenary will be another step on the journey 

towards personal and institutional conversion!  

Mary our Good Mother, first disciple of the Lord, woman of faith and commitment, accompanies 

us on our way towards this third Marist centenary, full of hope. May she, who has always done 

everything among us, continue to bless us and to give us increase.”  

Bottom left: Br Emili opening the first high school for the children of tea-pickers in Bangladesh 
where he made the prophetic statement:  

"A Periferia é hoje o centro do mundo marista" 

mailto:Jheng39@gmail.com
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O DIA DO BICENTENÁRIO EM NAIROBI 

 

150 ANOS - IRMÃOS MARISTAS NA ÁFRICA 1867 - 2017  

In 1863, the Little Brothers of Mary founded by 

Marcellin Champagnat, were recognised by the Vatican 

as an Institute of Pontifical Right, and gave them the 

name Marist Brothers of the Schools. Within four years, 

Brother Louis-Marie, S.G. accepted the invitation of 

Bishop Thomas Grimley of the Cape to send a group of 

Brothers to Cape Town, “to teach the children of the 

small Catholic community”.  

Five Brothers were appointed to establish what be the 

first school of the Marist Brothers outside Europe. It 

was an international community, with Brothers from 

France, Belgium, Scotland and Ireland. 

Setting sail from Marseilles in January 1867, these 

pioneers arrived nearly three months later on 18 April 

1867 at Simonstown, 40 km to the south of Cape Town. 

From there it took them two days to reach the city by 

ox-wagon. 

The logo below has been approved by a team drawn up 

from the five Marist schools in RSA to commemorate 

150 years of the presence of the Marist 

Brothers in Africa. 

 

Quantas dessas pessoas você reconhece? 



 

ORAÇÃO DO BICENTENÁRIO  

Mary,  
dawn of the new times,  
We thank you because you have always  
done everything among us  
and you continue doing it down to today.  
We place ourselves confidently in your 
hands and abandon ourselves to your 
tenderness.  
We also entrust to you each of the persons 
who, like us, feel privileged  
to bear your name.  
We renew this day our consecration to you  
as well as our firm intention  
to contribute to building a Church  
which reflects your face.  
You, source of our renewal,  
accompany our fidelity,  
as you accompanied those who preceded us.  

On this the bicentenary for all Marists  
in the way of St Marcellin,  
we feel your presence next to us  
and for that we give you thanks.  
Amen.  
 

 
 “Wake up the world! Be witnesses of a different way  

of doing things, of acting, of living!” [Pope Francis, 2015] 
 

 

 

 

(Bicentenary La Valla Painting  
by Michael Galovic, 2017) 


