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Oração em Tempo de Quaresma 

 

Senhor,  

hoje recordas-nos que somos pecadores,  

convidando-nos à conversão radical das nossas vidas. 

Hoje dizes-nos:  

“Convertei-vos e acreditai no Evangelho!”.  

É uma ordem de libertação de tudo o que nos 

degrada.  

Eis aqui a tarefa da Quaresma  

no caminho para a Páscoa.  

A cinza  

é garantia da ressurreição do homem novo. 

Queremos despojar-nos  

da hipocrisia que nos corrói:  

que saibamos procurar-Te  

e agradar-Te em segredo. 

Queremos refazer   

a nossa opção baptismal    

para chegar à noite da vigília pascal  

como homens e mulheres novos,  

renascidos do Teu Espírito.   

Amen.  

 

http://www.paroquiaqueijas.net/portal/evangelizacao/tempo-de-oracao/quaresma-pascoa/72-oracao-em-tempo-de-quaresma
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IRMÃ0 NORBERT ESCREVE … 

UM HERÓI DE FÉ COM GRANDE AMOR E ATENÇÃO. 

á dois meses em minha visita ao St. Joseph's 

College, Cidade do Cabo, Africa do Sul. 

Encontrei esta frase numa Revista: "Todas 

comunidades e sociedades têm os seus próprios 

heróis e heroínas".  

Enquanto pensava em alguns heróis e heroínas 

políticos e religiosos do nosso tempo, o pensamento 

levou-me a pensar na família de Jesus, Maria e José em 

Nazaré. 

Concentrei-me em José, chefe da família, e olhei para 

toda a sua vida em relação à profundidade do amor e 

da atenção que ele tinha por Maria e pelo menino 

Jesus. A idéia que surgiu em minha mente tornou-se 

muito mais clara e moldou o tema deste artigo. 

A experiência diz que as famílias humanas e espirituais 

têm pessoas com qualidades de vida de renome que as 

fazem viver de propósito para o bem dos outros. Não 

há dúvida de que José era um herói para sua família e 

agora para a Igreja Universal e para a vida familiar 

cristã. 

Quando o anjo do Senhor interveio num sonho que 

José tinha que receber Maria em sua casa como sua 

esposa, ele aceitou, embora inicialmente José como 

homem justo pretendesse divorciar-se de forma 

informal por causa da gravidez de Maria, da qual não 

tinha conhecimento prévio. Em obediência genuína ele 

aceitou a vontade de Deus e pelo verdadeiro amor de 

Maria e pela missão que lhe foi confiada para ser o pai 

adotivo de Jesus. 

Quando José teve de fugir para o Egito com Maria em 

proteção da criança em perigo da perseguição de 

Herodes, ele fez o que um herói, um pai amoroso e 

atencioso faria. Ele assumiu um grande risco, privando-

se do seu próprio conforto e fazendo todo o possível 

para proteger e garantir a segurança da sua família. 

Ele foi um homem com tanta reverência a Deus que ele 

de forma responsável e voluntária procurou a vontade 

de Deus, sem se importar do quão desafiador e 

exigente era. 

“Um timoneiro mostra seu valor no mau tempo.” 

Nas famílias e nas instituições, e em muitas sociedades, 

onde as crianças, os jovens e as mulheres não são 

tratadas com respeito e dignidade, São José oferece 

uma grande lição de vida na maneira como tratou 

Maria e o Menino Jesus. 

Uma grande medida da riqueza interna de um 

indivíduo e de uma sociedade é evidente na atitude e 

na atenção dada aos menos fortunatos e aos 

desfavorecidos da nossa sociedade. 

Que possamos amar e cuidar dos membros mais 

necessitados e mais fracos da nossa sociedade, como 

Maria e José cuidaram do menino Jesus nas diferentes 

etapas da sua vida. 

Irmão Norbert Mwila - Provincial. 

 

  

H 
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MATOLA - IDAS E VINDAS NO NOVICIADO 

essoas vêm e vão, mas suas memórias não 

podem ser apagadas de nossos corações, 

porque eles têm contribuído muito para o nosso 

bem estar. Nos últimos onze anos que Irmão Mansoa 

esteve no Noviciado de Matola, seu estilo de vida 

inspirou muitas pessoas dentro e fora da Comunidade. 

Aqueles que fizeram seu noviciado na Matola vão 

concordar comigo que; Ele era um dos Irmãos que  

ajudou muito na questão de orações e em muitas 

outras coisas. Na idade dele, era muito activo em todos 

os programas comunitários e atividades que inspirou a 

todos nós. Seu grande senso de humor e bom 

relacionamento com as pessoas fez-lhe ser amado por 

todos, em nossa comunidade, na paróquia e aqueles 

pessoas que vêm para a solidariedade. Na verdade, ele 

é o verdadeiro discípulo do Padre Champagnat. Nos 

sentimos tristes quando  ele estava a ir; mas apesar de 

tudo, entendemos que, na idade dele, ele merece um 

descanso. Nós lhe desejamos as maiores felicidades e 

as graças de Deus sobre sua vida 

A festa de despedida ocorreu em 20 de Janeiro, foi uma 

comemoração dupla na Comunidade, como o mesmo 

evento marcado o acolhimento oficial da novo Mestre 

de noviços e Superior da comunidade Ir. Emmanuel 

que foi nomeado para substituir o Irmão Norbert. 

Ficamos muito felizes em tê-lo em torno de nós, 

estavamos  esperando sua vinda  por muitos  meses. 

São Basilio disse uma vez que 'Não há nenhuma 

santidade sem o Espírito Santo' e a um ditado que 

afirma que "não há nenhum noviciado sem o Mestre 

de Noviços, porque o noviciado é onde está o Mestre". 

Sua vinda trouxe alegria e felicidade para a nossa 

comunidade. 

 (Ir. Henry Ngeli, (noviço do 20 ano) 

 

  

P 

MATOLA -  

Igreja da paróquia  

de São Gabriel 
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O NOVO MESTRE DE NOVIÇOS 

 

PAPA FRANCISCO & A CURIA EM RETIRO 

DURANTE A PRIMEIRA SEMANA DE QUARESMA 

  

Brother Emmanuel Mwanalirenji 
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IRMÃOS MARISTAS CHEGAM EM ÁFRICA HÁ 150 ANOS

Igreja Católica na Cidade do Cabo 

omeado em 1937, Patrick Griffith foi o 

primeiro Bispo da Igreja católica da Cidade do 

cabo. Ele foi o responsável por em erigir a 

catedral de St Mary em 1851, e em dar os primeiros 

passos para começar o trabalho com as Irmãs e irmãos 

religiosos. Estes, que vinham com o objetivo de ensinar 

moradores da pequena comunidade católica no Cabo. 

Seus esforços deram frutos na chegada dos Cabra 

Dominicanos da Irlanda em 1863.  Mas foi o seu 

sucessor, o bispo Thomas Grimley, que deu as boas-

vindas para estas Irmãs. 

Os Irmãos Maristas e a Escola St Aloysius 

Os cinco pioneiros escolhidos para esta missão, foram 

os irmãos Chumald e Anatolie (França), Sulpice 

(Bélgica), Faust (Inglaterra) e Anthony (Irlanda). Eles 

partiram de Toulon na embarcação francesa 

L'Ephigénie e desembarcaram na baía de Simon, no dia 

16 de abril 1867. Depois levou-se dois dias para chegar 

à Cidade do Cabo por carro de boi. Os Irmãos 

assumiram a escola do Bispo Griffiths, mas mudaram-

na quase que imediatamente para um local na junção 

das Ruas de Hatfield e de St John. Também rebatizam 

a escola de St Aloysius, uma escola primária subsidiada 

pelo governo colonial. 

 St Joseph’s Academy 

Os Irmãos também estabeleceram uma escola particular, a St Joseph’s 

Academy, em Phoenix House, que mais tarde foi mudada para o campus da 

Rua Hatfield. A escola de St Aloysius atendia as classes primárias, e últimas 

classes - até o Std 8 (Grau 10) - eram oferecidas na St Joseph’s Academy. As 

duas escolas foram multirraciais, até que restrições foram impostas após a 

inauguração da União da África do Sul. 

Até hoje, o letreiro “Marist Brothers School”,  pode ser visto no Portal 

arqueado que da acesso dos Jardins Públicos para a propriedade. As 

conexões historicamente católicas e irlandesas do anexo, são reveladas na 

cruz celta que coroa o edifício  e o design do trevo de três folhas nos pilares 

da parede externa. 

História Subsequente 

Em 1918, os Irmãos fundaram o St Joseph's College, em Rondebosch, 

cobrindo a escola primária e secundária. A Academia na cidade continuou até 

seu encerramento em 1933. Na década de 1960, o governo deixou saber que 

eles iriam expropriar a propriedade de St Aloysius para criar um anexo para 

a Galeria Nacional da África do Sul. Portanto, no final de 1970, nossa escola 

em Hatfield Street foi fechada. Moveu-se sucessivamente a duas outras 

propriedades da igreja no "City Bowl", até sua incorporação eventual na 

faculdade do St Joseph em 1985. 

 

.  

N 
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 Irmãos Kudakwashe Blessed Vambe e Geraldo Medida agradecem a todos os que 

enviaram mensagens de condolências depois de terem perdido um membro da família. 

 As abundantes chuvas de verão em grande parte da África Austral. 

 Obrigado aos Irmãos pioneiros que partiram para partes distantes do mundo para 

trazer aos jovens a boa notícia de que Deus os ama. 

 Obrigado por todas as bênçãos no Instituto nos últimos 200 anos e pela nossa 

presença na África há 150 anos. 

2017: Portal from the Company Gardens  
to the former Marist Brothers schools Façade of St Aloysius' School facing Hatfield Street 

View of Table Mountain from the former playground 

St Aloysius' Primary School Cape Town Est.1867  
Left: The Hall & Classrooms; Right: Brothers house.  

The Jewish synagogue lies behind the school. 
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 FOTOS RECENTES DE INTERESSE 

 

 

 

 

 

 

 

ma recepção oficial foi organizada para 

marcar a chegada do Irmão João Reis ao 

Malawi e ao Postulantado. Representantes de 

todas as três casas estavam presentes para a ocasião. 

Em um breve discurso de agradecimento, João 

reconheceu a paz eo calor que ele tinha experimentado 

dos Irmãos e as pessoas na área. 

 

U 

Conference of Superiors of the African Continent 
(CSSAC) Meeting in Nairobi January 2017 

MIC Workshop on Marist Patrimony  
for the Brothers in First Year January 2017 

Brother Claude Audy at Marist Mercy Camp 
in Addo, Eastern Cape, South Africa, December 2016 

Community at St Joseph’s in Rondebosch, Cape Town 
Brothers Joseph, Gerónimo and Rufino February 2017 

Br João Reis at the Celebration  
1 February 2017 

Um Missionário Português 

no Malawi 
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 REUNIÃO DO COMITÉ DA MISSÃO EM ROMA 

 

 primeiro encontro do recém nomeado 

Comitê da Missão terminou no dia 25 de 

fevereiro de 2017, na Casa Geral. Na ocasião 

reuniram-se os membros do Comitê, o Conselho geral 

e a Diretoria da FMSI.  

O debate focou no papel do Comitê, a definição das 

funções baseadas na proposta dos Novos Modelos, a 

sinergia entre os diferentes secretariados a serviço da 

vida e missão maristas e propostas sobre como o 

Comitê caminhará durante os próximos dois anos. 

O grupo começou o trabalho nas seguintes áreas: 

trabalho em rede, plano tático, adaptação de 

relatórios, propostas para o pessoal de apoio, 

mudanças de gestão e formação em trabalho em rede. 

O Comitê da Missão, nomeado pelo Conselho Geral, 

desde janeiro de 2017 substitui a Comissão 

Internacional de Missão. 

Na sua carta aos Provinciais, em 17 de julho de 2016, o 

Ir. Emili Turú dizia que “o Comitê terá entre suas 

funções a de aconselhar o Conselho Geral sobre todos 

os assuntos relacionados à missão Marista. Em 

especial, ele vai estudar, em conjunto com o Conselho 

Geral, tanto a delegação de funções e autoridade que 

poderia posteriormente assumir um Conselho da 

Missão, como os serviços que a missão exige em 

âmbito geral.” 

Os membros do Comitê são: Frank Malloy (Austrália), 

Ir. Gregorio Linacero (América Central), Mike Greeff 

(África Austral), Ir. Marciano Guzman (Mediterrânea), 

Paulo Sirino (Brasil Centro-Sul), Ir. Ador Santiago (East-

Asia), Ir. Victor Manuel Preciado (Conselheiro geral) Ir. 

Josep Maria Soteras (Conselheiro geral) e Marzia 

Ventimiglia (Diretora da FMSI). 

 

 

 A PAZ na Síria, Sudão do Sul, D.R.Congo, Central ... 

 Nossos irmãos que perderam recentemente membros da família:  

BLESSED KUDAKWASHE VAMBE e GERALDO MEDIDA 

 Preparativos para o 22º CAPÍTULO GERAL 

 IR GOTTFRIED PRECHTL, que morreu na Alemanha a os 87 anos. Passara 

cerca de 20 anos em Roo (Quênia). Muitos Irmãos de nossa Província se 

lembrarão de seu espírito de oração, seu zelo e seu espírito de trabalho. 

O 
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HOMILIA DO PAPA FRANCISCO  

Basílica de Santa Sabina Quarta-feira, Quarta-feira de Cinzas 2017 
 

 (Extractos selecionados) 

este tempo de graça que 

hoje iniciamos, fixemos uma 

vez mais o nosso olhar na sua 

misericórdia. A Quaresma é um 

caminho: conduz-nos à vitória da misericórdia sobre 

tudo o que procura esmagar-nos ou reduzir-nos a outra 

coisa qualquer que não corresponda à dignidade de 

filhos de Deus. A Quaresma é a estrada da escravidão à 

liberdade, do sofrimento à alegria, da morte à vida. O 

gesto das cinzas, com que nos colocamos a caminho, 

lembra-nos a nossa condição original: fomos tirados da 

terra, somos feitos de pó. Sim, mas pó nas mãos 

amorosas de Deus, que soprou o seu espírito de vida 

sobre cada um de nós e quer continuar a fazê-lo; quer 

continuar a dar-nos aquele sopro de vida que nos salva 

de outros tipos de sopro: a asfixia sufocante causada 

pelos nossos egoísmos, asfixia sufocante gerada por 

ambições mesquinhas e silenciosas indiferenças; 

asfixia que sufoca o espírito, estreita o horizonte e 

anestesia o palpitar do coração. O sopro da vida de 

Deus salva-nos desta asfixia que apaga a nossa fé, 

resfria a nossa caridade e cancela a nossa esperança. 

Viver a Quaresma é ansiar por este sopro de vida que o 

nosso Pai não cessa de nos oferecer na lama da nossa 

história. 

A Quaresma é o tempo para dizer não. Não à 

asfixia do espírito pela poluição causada pela 

indiferença, pela negligência de pensar que a 

vida do outro não me diz respeito; por toda a 

tentativa de banalizar a vida, especialmente a 

daqueles que carregam na sua própria carne 

o peso de tanta superficialidade. A Quaresma significa 

não à poluição intoxicante das palavras vazias e sem 

sentido, da crítica grosseira e superficial, das análises 

simplistas que não conseguem abraçar a complexidade 

dos problemas humanos, especialmente os problemas 

de quem mais sofre. A Quaresma é o tempo de dizer 

não; não à asfixia duma oração que nos tranquilize a 

consciência, duma esmola que nos deixe satisfeitos, 

dum jejum que nos faça sentir bem. A Quaresma é o 

tempo de dizer não à asfixia que nasce de intimismos 

que excluem, que querem chegar a Deus esquivando-

se das chagas de Cristo presentes nas chagas dos seus 

irmãos: espiritualidades que reduzem a fé a culturas de 

gueto e exclusão. 

A Quaresma é tempo de memória, é 

o tempo para pensar perguntando-

nos: Que seria de nós se Deus nos 

tivesse fechado as portas? Que seria 

de nós sem a sua misericórdia, que não se cansou de 

perdoar-nos e sempre nos deu uma oportunidade para 

começar de novo? A Quaresma é o tempo para nos 

perguntarmos: Onde estaríamos nós sem a ajuda de 

tantos rostos silenciosos que nos estenderam a mão de 

mil modos e, com ações muito concretas, nos 

devolveram a esperança e ajudaram para fazer um 

novo começo? 

A Quaresma é o tempo para voltar a respirar, é o tempo 

para abrir o coração ao sopro do Único capaz de 

transformar o nosso pó em humanidade. É o tempo 

não tanto para rasgar as vestes frente ao mal que nos 

rodeia, como sobretudo para dar espaço na nossa vida 

a todo o bem que possamos realizar, despojando-nos 

daquilo que nos isola, fecha e paralisa. A Quaresma é o 

tempo da compaixão para dizer com o salmista: «Dai-

nos [, Senhor,] a alegria da vossa salvação, sustentai-

nos com um espírito generoso», a fim de 

proclamarmos com a nossa vida o vosso louvor (cf. Sal 

51/50, 14), e que o nosso pó – pela força do vosso 

sopro de vida – se transforme em «pó enamorado». 

 

  

N 
LENT IS A TIME FOR  

A NEW BEGINNING 
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ANIVERSÁRIOS 

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 

 

APRIL 

02-04-1982 Witman Phiri 

04-04-1972 Evans Musakanya 

04-04-1989 Ângelo Cassinda 

05-04-1968 Patrick Bushilya 

09-04-1935 António Pisco 

12-04-1969 Patrick Bwalya 

18-04-1993 Pascoal Tchaculanda (nov.ad.17) 

21-04-1966 Auxensio Dickson 

24-04-1969 Norbert Mwila 

 

MAY 

 

01-05-1987 Godfrey Kadzuwa 
01-05-1993 Guilherme Aly (nov.adm.2016) 

06-05-1967 Arthur Ganiza 

08-05-1936 Jesus Sánchez Martin 

09-05-1984 Victor Mwamba 

10-05-1956 António Sanasan 

11-05-1971 Gilbert Zenda 

15-05-1975 Kasongo Mwape 

15-05-1994 Mineses Artur (nov.adm.2016) 

17-05-1982 Chrisantius Mwansa 

23-05-1941 Neil McGurk 

24-05-1994 Peter Joseph (nov.adm.2016) 

25-05-1987 Joseph Daka 

25-05-1991 António Armando 

25-05-1992 Yob Mathias 

30-05-1995 Constantino Tchilungo (nov.ad.2016) 

30-05-1996 Daniel Sakals (nov.adm.2017) 

31-05-1936 Christopher Zimmermann 

 


