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 PROFISSÃO PERPÊTUA do IR. LOURENÇO SAPALO 

 cerimônia de profissão final do Ir. 

Lourenço Sapalo teve lugar na paróquia do 

Santíssimo Nome de Jesus, em Luanda, no dia 

11 de junho de 2017. O Arcebispo de Luanda, 

Dom Filomeno do Nascimento Vieira Dias, assistida no 

altar por oito sacerdotes, levou a celebração da liturgia 

da Santa Trinidade em uma cerimônia que foi 

transmitida a nível nacional na televisão angolana.  

A igreja do Santíssimo Nome de 

Jesus era a escolha óbvia para a 

celebração. Cuidados por as Irmãs 

“Filhas de Jesus”, a paróquia 

emprega o irmão Lourenço como 

catequista e na formação de 

catequistas.  

Cerca de 60 membros da família e 

amigos participaram da 

celebração, reunidos de lugares tão distantes quanto 

Benguela (cerca de 600 km), Sumbe (quase 350 km) e 

Luanda. Muitos paroquianos, é claro, também 

participaram do evento.  

 

 

 

 

A presença marista incluiu o 

Irmão Norbert Mwila, 

Superior Provincial, todos 

os Irmãos de Angola, um 

grupo de nossos "juniores" 

da Kuito, bem como alguns 

professores e alunos do 

nosso IMNE em Luanda. 

Claro, entre os presentes 

havia um número significativo de religiosos e religiosas. 

O almoço de comemoração, preparado pelas Irmãs de 

São José de Cluny, ocorreu no pátio da nossa IMNE em 

Luanda. 

POR FAVOR, ORE POR … 

 Para o nosso CAPÍTULO GERAL que dê frutos dignos de toda a 

preparação, e que todos os Maristas tornem sua mensagem numa 

realidade para a igreja e para o mundo. 

 • Aqueles com necessidades neste momento: Ir. Brendan agora 

gravamente doente, e Aaron Mazhambe em sua situação atual ... 

 • Nossos Irmãos (inc. Davy Mbasela, F. Dostie, Mario Colussi e 

Geraldo Medida) que recentemente estiveram enlutados e suas 

famílias e amigos que perderam seus entes queridos 

 • Para o fim do comércio de armas e para a PAZ no mundo. 

 Ir. Brendan O’Shea ( 24 de junho de 2017) e as famíliares e 

amigos que lamentam sua morte.  

  

A 
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A MENSAGEM DO IR. NORBERT 

“Dê um Passo Atrás e Tome uma Longa Vista” 

 passagem, A FUTURE NOT OUR OWN, 

comumente atribuído ao Beato Oscar Romero, 

é um reflexo que eu acho perspicaz e uma 

lembrança que vale a pena se queremos 

perceber melhor a vida. 

Na maioria das vezes, eu me 

refiro a essa oração com um 

sentimento de gratidão e 

apreciação. O meu foco hoje 

está na frase: "Dê um passo 

atrás e tome uma longa vista." 

Com isso, lembro-me da importância particular que o Ir. 

Charles Howard deu ao exercício da revisão do dia. Eu 

percebo como as pessoas que conheço e os eventos do 

dia desempenham um papel essencial na realização da 

ação do Espírito na minha vida. A oportunidade regular 

para o silêncio e a quietude na oração traz uma 

consciência mais profunda, como no decorrer do dia lidar 

com Deus, com as pessoas e com o meio ambiente ao 

meu redor. Agradeço a Deus pelos momentos em que o 

Espírito prevaleceu e me levou a fazer o bem e, ao mesmo 

tempo, pedir perdão e força, onde a fragilidade humana 

tomou vantagem e deu lugar ao fracasso. 

Dada a realidade da 

complexidade e um 

mundo cada vez mais 

ocupado em que 

vivemos, encontrar 

momentos de oração 

silenciosos nem 

sempre é fácil. No 

entanto, deve ser um aspecto não negociável que exige 

um compromisso deliberado e uma disciplina. Imagine a 

vida de um religioso que encontre todos os motivos para 

justificar por que não é possível ter tempo pessoal para a 

oração! 

Acho uma experiência humilde para expressar a 

dificuldade e a luta enfrentadas ao encontrar momentos 

de repouso diário para a oração pessoal. É verdade que 

existem situações em que estamos sobrecarregados com 

as demandas crescentes das atividades do dia e somos 

incapazes de partilhar os mesmos sentimentos do 

salmista que, "Como o veado anseia pelas águas vivas, 

assim minha alma anseia por Vós Senhor, como terra 

árida sequiosa e sem água. "Além disso, mesmo de noite 

podemos nos achar igualmente ocupados e incapazes de 

dizer de coração puro:" Na minha cama lembro-me de 

Vós ". A situação de ter uma vida muito ocupada oferece 

um desafio para quem quer fazer uma oração pessoal. 

Precisamos reconsiderar as nossas prioridades: 

esforçando-se para que Deus seja Deus para que ele 

assuma o seu lugar legítimo em nossas vidas. Não 

estamos a falar sobre a busca de um estilo de vida mais 

fácil. Nosso fundador tornou-se um homem de oração 

constante, mesmo quando envolvido no trabalho mais 

absorvente. Ele é um modelo para viver conscientemente 

na presença de Deus. Sua consciência constante da 

presença de Deus nos lembra que, a menos que o Senhor 

construa a casa, trabalhamos em vão. 

Retroceder e ter uma visão longa pode facilitar uma 

transformação interna das nossas vidas com especial 

atenção dada ao seguimento de Cristo no caminho de 

Maria. Fiquei muito impressionado ao conhecer Irmãos e 

leigos maristas que tomaram a tarefa da educação cristã 

seriamente, inspirando jovens, especialmente aqueles de 

famílias vulneráveis, onde é mostrado pouco amor, para 

perceber seu potencial para ser cidadãos bons e 

responsáveis. Como Irmãos e leigos maristas em missão, 

todos contribuímos para o bem comum quando 

respondemos ao chamado do Senhor em comunhão com 

o seu Espírito para renovar a face da Terra. 

Durante os dois aniversários especiais que celebramos, 

150 anos de presença marista em África e o bicentenário 

da fundação do nosso Instituto, o Irmão Emili destaca os 

seguintes aspectos fundamentais. 

Gratidão: Pelo presente de 200 anos do carisma de São 

Marcelino para a Igreja e em todo o mundo. Inicialmente, 

a missão da educação cristã de crianças e jovens pobres 

era em grande parte confinada aos Irmãos. Mas agora é 

cada vez mais realizado em comunhão com leigos 

maristas. Obrigado pela fidelidade ao carisma e missão 

com uma generosidade de coração sem fronteiras. 

Pedindo perdão, "imploro humildemente a todos os que 

tenha ofendido ou desistido de ajudar de qualquer 

maneira". Tal é a lição de uma vida de humildade que vem 

do testamento espiritual do nosso fundador. Vamos 

admitir e estar cientes de momentos em 

que ofendemos os outros, às vezes 

inconscientemente. É vital pedir perdão 

e assim viver nossas vidas reconciliadas 

umas com as outras. 

A 
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Compromisso: Vale a pena 

rever o espírito e a intenção 

original do fundador e 

renovar o nosso serviço 

dedicado à missão com os 

sinais dos tempos. Como 

São Marcelino, que 

desejava ardentemente ter 

a presença marista em todo 

o mundo, agora sentimos o 

chamado para responder às necessidades atuais através 

de iniciativas como a fundação de comunidades 

internacionais em áreas marginalizadas. 

Desejando a todos uma celebração cheia de felicidade e 

feliz aniversários duplos de 150 anos de presença marista 

em África e 200 anos do Instituto no mundo. 

 

 

 

PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS 

JULHO 

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 

 

AG0ST0 

07-08-1994 Emiliano Hamupembe (nov.ad.2017) 

13-08-1987 Baptista Fernando 

14-08-1981 David Kachoka 

20-08-1983 Patrick Banda 

23-08-1968 John Katumbi 

24-07-1947 Joseph Walton 

24-07-1996 Inocencio Felismino (nov.ad.2017) 

27-08-1976 Joseph Nsambo 

29-08-1964 Raphael Mariso 

 

SETEMBR0 

01-09-1939 Jude Pieterse 

02-09-1940 Mario Colussi 

04-09-92 Dominic Zgambo (nov.ad.2016) 

05-09-1992 Lawrence Ndawala 

08-09-1975 Nicholas Zvenyika 
10-09-1966 Óscar Martin Vicario 

11-09-1994 Filipe Palanga (nov.ad.2017) 

13-09-1992 Henry Ngeli 

18-09-1993 Aubrey Chimangeni 

23-09-1973 Andrew Sikelo 

25-09-1942 António da Silva 

28-09-1989 Misheck Mkanthama 
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VOLUNTÁRIOS INTERNACIONAIS EM JOHANNESBURG 

ebecca Bromhead – ou “Bec” – uma 

Australiana foi contratada pelo Sacred Heart 

College como coordenador de 

desenvolvimento Three2Six. Um marista leigo 

comprometido, ela impressionou outros com seu 

primeiro feitiço no projeto. O programa ajuda os filhos 

de refugiados a se integrarem no sistema escolar 

estadual e agora se espalhou para outros dois campus 

escolares em Joanesburgo. Ela escreveu a peça que se 

segue sobre a nova comunidade para jovens adultos 

em Joanesburgo. 

ste ano, uma nova e maravilhosa iniciativa 

começou em Joanesburgo, com a abertura da 

casa Marcelino , uma comunidade internacional 

jovem para adultos para jovens maristas. 

A comunidade é composta por 8 jovens, 6 dos quais 

voluntários internacionais que trabalham com o 

Projeto Three2Six administrado pelo Colegio sagrado 

coracao. Este ano, os voluntários são da Alemanha, do 

Brasil, dos Estados Unidos da América e da Austrália, 

sendo que a maioria deles está no programa de 

voluntariado internacional marista CMI. Os dois 

espaços restantes são reservados para membros da 

rede marista sul-africana. Qualquer pessoa pode 

candidatar-se e espera-se no futuro ter uma mistura de 

jovens maristas de toda a África do Sul. Este ano temos 

Nicole, uma estagiária marista e Khanyi, ex-alunos 

maristas. 

Os membros da comunidade da Casa Marcelino 

compartilham juntos no cotidiano e em diferentes 

formas de serviço com o Projeto Three2Six. Eles têm 

uma noite de comunidade semanal e também se 

juntam ao encontro mensal "Marist Young Adults 

Joburg" (refeição e reflexão) com os Irmãos Maristas e 

ex-alunos adultos jovens. Este grupo também está 

explorando a coordenação de uma atividade de serviço 

comunitário mensal para emparelhar com a noite de 

jantar mensal. Um evento piloto foi realizado em 

março, com 6 jovens maristas ajudando com uma sopa 

na paróquia católica santissima trindade, ao lado da 

Universidade do Witwatersrand. 

A comunidade da Casa Marcelino aguarda seu primeiro 

ano completo e acolher outros jovens maristas quando 

hospedam algumas das noites de jovens adultos 

maristas (Bec Bromhead) 

 

   

R 

E 
Our current international volunteers at the 

Three2Six program, with some of their 
Three2Six colleagues in Johannesburg 

Bec Bromhead with Justine, co-ordinator  
of Three2Six at Holy Family College 

 

“TRY TO MAKE JESUS KNOWN AND LOVED” 

(Marcellin Champagnat) 

Marist Volunteers helping in the soup kitchen  
at Holy Trinity parish church 
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18 DE JULHO – O DIA INTERNACIONAL DE NELSON MANDELA 

ocê pode poupar 67 minutos 

do seu tempo ajudando os 

outros? Todos os anos, no dia 

de Mandela, as Nações Unidas 

e a Fundação Nelson Mandela pedem 

às pessoas em todo o mundo para 

fazer exatamente isso. 

Ao dedicar 67 minutos do seu tempo - 

um minuto para cada ano do serviço 

público do Sr. Mandela - as pessoas 

podem fazer um pequeno gesto de 

solidariedade com a humanidade e um 

passo em direção a um movimento 

global para o bem. 

"MADIBA", como ele era comumente 

conhecido, nasceu em 18 de julho de 1918. 

 

IRMÃOS MOÇAMBICANOS NA CIDADE DO CABO 

rmãos Rufino Macimcuele e Gerónimo Raimundo 

foram mantidos ocupado durante seu tempo na 

faculdade Rondebosch de São José .. Na 

comunidade, eles estavam envolvidos em tarefas 

de casa - a limpeza dentro e fora do edifício, e de vez 

em quando cozinhar. 

Na escola, eles observaram 

lições na escola primária, e 

também ensinaram RE aos 

muito pequenos.  

Na paróquia de São Miguel, 

a cerca de 20 minutos a pé, 

eles compartilharam seus 

talentos musicais no coro 

da juventude, participaram 

das atividades do Genesis 

Youth Group (incluindo a 

equipe de futebol) e, com 

Genesis, visitaram as 

Missionárias da Caridade que trabalham com pobres e 

deficientes Crianças em Gugulethu.  

 

  

V 

I 

A Sunday Excursion  
to Robben Island 
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“Perdão pelas vezes que fomos ocasião de escândalo” 

A IGREJA E LUTA CONTRA A PEDOFILIA  

A experiência dos Irmãos maristas – Ir. Emili Turú 

18/01/2017: Casa Geral 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4216 

 Agência de Notícias SIR (Serviço de Informação 

Religiosa) da Conferência dos Bispos Italianos (CEI) fez 

uma entrevista com o Ir. Emili Turú, superior do 

Instituto, sobre o tema da pedofilia. O ponto de partida 

da conversa é o pedido de perdão pelos abusos 

cometidos, que o Ir. Emili fez na sua mensagem dirigida aos 

maristas de Champagnat, por ocasião da celebração do 

bicentenário da fundação do Instituto.  

 

Na mensagem se pede perdão pelas vezes em 

que “fomos ocasião de escândalo”. Por quê? 

Em nossa história tivemos muitos motivos de dar 

graças, mas também de reconhecer nossos pecados. 

Em algumas de nossas instituições, que deveriam ser 

lugares seguros para as crianças e jovens, verificaram-

se situações de abuso que deixaram feridas profundas 

que muitas vezes acompanham a pessoa por toda a 

vida. Nascemos para ajudar as crianças e jovens a se 

tornarem bons cristãos e bons cidadãos, como fez 

nosso fundador. Felizmente, isso aconteceu na maioria 

dos casos para aqueles que frequentaram os institutos 

educativos maristas. Os casos de abusos que 

aconteceram são, para nós, um motivo de sofrimento 

e em clara contradição com nossa vida e nossa missão. 

Como foi possível que isso acontecesse? 

No passado considerava-se 

como um problema moral. 

Hoje, somos conscientes de que 

é um distúrbio psiquiátrico e 

também um crime, na maioria 

dos países. Como se pensava 

que fosse apenas um problema 

moral, eram dados conselhos e 

orientações necessárias ao arrependimento e se 

encorajava a dedicar mais tempo à oração; isso era 

acompanhado de uma oportuna transferência. Agora 

estamos bem conscientes de que aquele “cuidado 

geográfico” não funcionava, porque a primeira pessoa 

que o transgressor encontrava no seu novo lugar era a 

si mesmo, com os mesmos problemas de antes. 

Que regras foram dadas ao Instituto para 

enfrentar situações desse tipo? 

Políticas institucionais claras que nos ajudarão, não só 

a prevenir possíveis situações de abuso, mas também 

a reagir de modo imediato perante qualquer suspeita 

ou denúncia, aplicando a lei do país em questão e as 

leis da Igreja. 

Além disso, nos últimos seis 

anos, organizamos encontros 

internacionais de formação 

sobre a proteção dos menores, 

do qual participaram os responsáveis de todas as 

Províncias Maristas. Esta formação foi depois 

continuada nas Províncias, adaptando-se à realidade 

local. Atualmente estamos em diálogo com a Pontifícia 

Universidade Gregoriana, de Roma, para oferecer a 

todos os institutos maristas um programa de formação 

para a proteção dos menores e a promoção dos seus 

direitos. Naturalmente, também a adequada seleção 

dos candidatos que aspiram ser Irmãos Maristas e o 

seu sucessivo acompanhamento são para nós 

elementos de fundamental importância. 

Portanto, existem protocolos religiosos? 

Cada Província Marista tem suas práticas para a 

proteção dos menores, inspirando-se num princípio 

que consideramos absoluto: o respeito e a proteção 

das crianças e dos jovens. O bem-estar dos menores e 

o amparo às vítimas vêm em primeiro lugar, como, por 

exemplo, a proteção do Instituto ou de quem cometeu 

o abuso. 

  

A 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4192
http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4192
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4216.jpg
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Outro princípio importante é a transparência, seja para 

informar quem tem responsabilidade, seja em relação 

às autoridades civis. Procuramos, em cada caso, 

colocar juntas justiça e misericórdia. A justiça sem a 

misericórdia se transforma em vingança, enquanto a 

misericórdia sem o respeito à justiça e à verdade, é um 

engano. 

São previstas também formas de acompanhamento 

das vítimas, caso essas desejam? 

Sim. Também nos casos proscritos na ordem civil, 

oferecemos sempre a oportunidade de acesso a um 

tratamento adequado à situação da pessoa que sofreu 

o abuso, oferecendo diversas formas de 

acompanhamento psicológico, psiquiátrico, espiritual 

etc. 

Ouve-se dizer que os casos de pedofilia são frequentes 

na Igreja. Na realidade, se olhamos os números, não é 

assim... 

Infelizmente, os casos de abuso são muito mais 

frequentes do que a maioria das pessoas poderia 

pensar. Na Irlanda e na Inglaterra há uma organização 

chamada “One in Four” (Um em quatro): segundo essa 

organização há provas de que um em cada quatro 

adultos sofreu alguma forma de violência sexual antes 

dos 18 anos. 

Por esse motivo iniciamos uma 

campanha em nossos institutos 

para ajudar as famílias e os 

menores a proteger-se, 

reconhecer os sinais de 

eventuais abusos e denunciando-os. Cerca de 30% dos 

casos são perpetrados por familiares e 60% por 

pessoas ligadas ao ambiente familiar. Isso complica as 

coisas em relação à denúncia dos culpados de abusos, 

quando esses se encontram no interior da família. De 

fato, a maior parte dos abusos acontece na família ou 

no ambiente próximo a ela.  

Isso, obviamente, de nenhuma forma diminui a 

gravidade dos abusos cometidos por sacerdotes e 

religiosos, protegidos sob a imagem de “pessoas 

consagradas a Deus”. Esses, de fato, não só provocam 

um dano físico e psíquico, mas também espiritual, 

mostrando uma imagem de Deus totalmente falsa. 

O DIA DE CHAMPAGNAT NA ESCOLA “ST. MARCELLIN” 

m 6 de junho, São Marcelino em Chibuluma, 

na Zâmbia, juntou-se ao resto do mundo 

marista em comemoração ao Padre 

Champagnat, nosso valente fundador e 

campeão de jovens.  

Como os Apóstolos que se 

reuniram em Jerusalém com 

Maria, mais de 600 alunos se 

reuniram no salão da escola 

para marcar o evento. O Irmão 

Chiza Phiri lançou algumas 

idéias sobre os cinco aspectos 

do carisma marista praticados 

em nossas escolas.A Eucaristia que se seguiu foi 

liderada pelo Pe. Nicolas Mubanga. Durante a sua 

homilia, o padre desafiou os alunos a serem heróis. Ele 

exortou-os a serem cidadãos bons e honestos. Ele 

desafiou todos a simular o exemplo do padre 

Champagnat.  

Após a Missa, a escola relaxou com alguns jogos de 

bola, incluindo alguns jogos entre o pessoal e os alunos. 

A celebração foi concluída com uma refeição 

compartilhada. Foi uma experiência maravilhosa para 

todos os presentes.  

O que os Irmãos estão fazendo em Chibuluma é 

exatamente o que o Padre Champagnat desejou. Que 

a presença de Maria, nossa Boa Mãe, permaneça 

conosco e com todos os nossos associados.  

[Henry Ngeli – noviço do Segundo ano). 

 

E 
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YOUNG MARIST SCHOOLBOY TO THE RESCUE … 

(Adapted from an article in THE SUNDAY TIMES Johannesburg, 18 June 2017) 

 

ine-year-old Dario Gouveia has vowed 

not to stop collecting shoes - from fancy 

heels to spunky sneakers - until he reaches a 

million pairs.  

The Grade 4 schoolboy at Marist Brothers Linmeyer has 

taken on the massive task of collecting the shoes for 

the less fortunate. He started his “Soul2Sole” 
initiative five months ago after he handed his own pair 

of school shoes, which he had outgrown, to a shoeless 

boy begging with his mother on a street corner.  

Since then Dario has amassed more than 8 000 pairs –  

1,300 of which he donated the victims of the recent 

massive fire in the Southern Cape.  

His efforts have inspired children 

from as far afield as New Zealand 

to start their own campaigns.  

Dario was initially sceptical about 

taking donations of spanky heels, 

but he has since realised their worth: giving matric girls 

a chance to add an extra touch of glamour to their 

matric farewell ensembles.  

"I saw this barefoot kid at the side of the road kicking 

stones. He touched me. My mom and I rushed home 

and gave him a pair of shoes that no longer fitted me. 

He was very, very happy," said Dario.  

Dario wrote a letter to his friends at school, appealing 

for donations of shoes.  

"My goal at the time was 1 000. People opened their 

hearts and started donating. In a few months, I have 

collected 8200 pairs of shoes. We collect the shoes 

from collection points at shops and malls and we drop 

them off at orphanages and shelters.  

"One of my school friends 

emigrated to New Zealand last 

year. She heard about what I'm 

doing and started her own 

campaign there and she's 

collected over 2 000 pairs, which 

she donated to the Salvation 

Army.  

"I love doing good for others and will continue until I 

reach a million pairs of shoes."  

 

N 

“I SAW THIS BAREFOOT KID AT THE 

SIDE OF THE ROAD KICKING 

STONES. AND HE TOUCHED ME.” 
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IR. EMILI TURÚ FALA DO ENCONTRO  

COM O PAPA FRANCISCO 

ossa edição anterior mencionou a ocasião 

em que o Papa Francis recebeu o general 

superior Emili Turú em público privado. Nesta 

entrevista, o Irmão Emili fala sobre o encontro 

com o pontífice, que lhe deu uma mensagem para os 

maristas de Champagnat. 

Por que esse público ocorreu? 

 Celebramos o bicentenário da fundação do Instituto e, 

por outro lado, o 22º Capítulo Geral ocorrerá em 

setembro deste mesmo ano na Colômbia. Portanto, 

pensamos que era importante pedir ao Papa uma 

mensagem para todos os maristas de Champagnat por 

ocasião dessas celebrações. 

Onde foi a audiência e como foi o tom do 

encontro? 

Como sempre acontece nas audiências privadas, 

aconteceu na Biblioteca privada do Palácio Apostólico, 

no Vaticano. O lugar é muito impressionante: até 

chegar à Biblioteca, precisa percorrer largos corredores 

e várias salas renascentistas, todas 

extraordinariamente decoradas e, logicamente, 

diversos controles de segurança. De qualquer forma, o 

calor pessoal do Papa faz com que se esqueça de estar 

em um “palácio”. Diria que o tom da conversa foi muito 

fraterno, como se esperaria. Já o fato de não se sentar 

frente a frente, com uma mesa no meio, mas na parte 

lateral da mesa, com as cadeiras próximas, indica o tom 

de proximidade que o Papa quer dar a esse tipo de 

encontro. 

Poderia partilhar algum dos temas tratados 

com o Papa? 

O Papa se interessou quase desde o começo em saber 

se sentíamos que a vocação de “irmão” é 

suficientemente compreendida na Igreja. 

Acredito que a vocação de irmão é “um dos segredos 

melhor guardados da Igreja Católica”, como disse certa 

vez John Allen. Não se conhece e nem se dá suficiente 

valor a ela, especialmente no contexto da vida religiosa 

masculina, que é, na maioria, clerical. E assim disse a 

ele. Como, por exemplo, mostrei o convite que recebi 

para essa audiência, onde me chamavam de “Padre” e, 

de fato, assim foi publicado pelas notícias vaticanas. 

O Papa, como já disse muitas vezes, sublinhou que isso 

é devido ao forte clericalismo que persiste na Igreja, 

que frequentemente ignora ou até mesmo anula o 

laicato. Nesse sentido, nos animou a apreciar a nossa 

própria vocação de irmãos e a continuar promovendo 

a vocação laical. 

 Há algum outro tema que gostaria de 

mencionar? 

O papa foi muito explícito na sua valorização da 

extraordinária importância da educação das crianças e 

jovens e insistiu no fato que a escola continua sendo 

um lugar privilegiado para essa educação. Por isso 

dizia: busquem novos lugares e maneiras de educar e 

estar próximos das crianças e jovens, mas não 

abandonem a escola. 

Falaram sobre novos projetos? 

Levei para o Papa, como presente, um livro que é uma 

reportagem fotográfica sobre o Projeto Fratelli, 

promovido conjuntamente com os Irmãos de La Salle, 

no Líbano, em prol de crianças e jovens deslocados, 

especialmente do Iraque e da Síria. O projeto suscitou 

muito interesse, tanto que ficou com um dos livros e 

no outro escreveu, com sua própria caneta, uma bonita 

dedicatória aos irmãos que colaboram nesse projeto, 

agradecendo-lhes pelo serviço e os animando a 

continuar a semear, pois, segundo suas próprias 

palavras, “dará muitos frutos”. 

Falamos também dos “Maristas Azuis” de Alepo, para 

quem teve palavras de admiração e simpatia e a quem 

enviou uma bênção especial. 

N 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4299.jpg
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Tive também ocasião de falar das novas fundações 

internacionais a partir do projeto “Ad Gentes” (2005) 

e, agora, com o projeto Lavalla200>.  

O Papa, na mensagem escrita que lhe 

entregou, se refere aos 200 anos da 

existência do Instituto como “uma grande 

história de entrega em favor de crianças e 

jovens”... 

Levei para o Papa, como presente, um livro que é uma 

reportagem fotográfica sobre o Projeto Fratelli, 

promovido conjuntamente com os Irmãos de La Salle, 

no Líbano, em prol de crianças e jovens deslocados, 

especialmente do Iraque e da Síria. O projeto suscitou 

muito interesse, tanto que ficou com um dos livros e 

no outro escreveu, com sua própria caneta, uma bonita 

dedicatória aos irmãos que colaboram nesse projeto, 

agradecendo-lhes pelo serviço e os animando a 

continuar a semear, pois, segundo suas próprias 

palavras, “dará muitos frutos”. 

Falamos também dos “Maristas Azuis” de Alepo, para 

quem teve palavras de admiração e simpatia e a quem 

enviou uma bênção especial. 

Tive também ocasião de falar das novas fundações 

internacionais a partir do projeto “Ad Gentes” (2005) 

e, agora, com o projeto Lavalla200>.  

O Papa, na mensagem escrita que lhe 

entregou, se refere aos 200 anos da 

existência do Instituto como “uma grande 

história de entrega em favor de crianças e 

jovens”... 

Isso mesmo. E repetiu várias vezes seu agradecimento 

não só pelo que se fez no passado, mas, de maneira 

particular, pelo que somos e estamos fazendo na Igreja 

hoje. 

E, obviamente, pediu que rezemos por ele. 

Disse-lhe que podia contar com nossa oração e nosso 

apoio, e lhe agradeci particularmente pelo impulso que 

deu à Igreja, convidando-nos a todos a estar em 

“permanente estado de missão” e “em saída”. 

TRADUÇÃO da mensagem manuscrita (em espanhol) do Papa Francisco aos Irmãos do Projeto Fratelli. 
[O FRATELLI PROJECT é uma joint venture dos Irmãos De La Salle e dos Irmãos Maristas para ajudar as crianças que 

fugiram para o Líbano para escapar da devastadora guerra civil na Síria.] 

"Aos Irmãos do Projeto" Fratelli "com uma bênção. Obrigado por tudo o que você está fazendo ... eles 

são sementes que vão dar muito fruto. E por favor, não se esqueça de orar por mim. Francamente..   

Francisco. 10-4-2017. " 

A mensagem manuscrita 

do Papa Francis 

http://www.champagnat.org/shared/bau/PapaProjetFratelli.jpg
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CARTA DO PAPA FRANCISCO AOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT 

o Irmão Emili Turú Rofes 

Superior Geral dos Irmãos Maristas 

Querido irmão: 

Tenho o prazer de cumprimentá-lo e, através de você, 

toda a família marista, por ocasião do Bicentenário da 

fundação da Congregação, durante o qual celebrarão o 

XXII Capítulo Geral, que acontecerá na Colômbia. 

Desejaram preparar essa efeméride sob o lema “um 

novo começo”, onde se encontra sintetizado todo um 

programa de renovação que supõe olhar com 

agradecimento o passado, discernir o presente e abrir-

se, com esperança, ao futuro. 

A gratidão é o primeiro sentimento que brota do 

coração. É necessária essa atitude de reconhecimento 

para valorizar as obras grandes que Deus fez através de 

vocês. Ao mesmo tempo, dar graças nos faz bem; 

ajuda-nos a nos reconhecer pequenos diante dos olhos 

do Senhor e devedores de uma tradição que nos foi 

dada sem que tenhamos feito nada. Vocês pertencem 

a uma grande família, rica de testemunhos que 

souberam doar suas vidas por amor a Deus e ao 

próximo, com esse espírito de irmandade que 

caracteriza a Congregação e que converte o outro em 

“irmão muito querido para mim” (Fl 16). Esses dois 

séculos de existência se transformaram em uma 

grande história de entrega em favor das crianças e 

jovens, que foram acolhidos em todas as partes dos 

cinco continentes e foram formados para serem bons 

cidadãos e, sobretudo, bons cristãos. Estas obras de 

bem são expressão da bondade e misericórdia de Deus 

que, apesar de nossas limitações e inabilidades, jamais 

se esquece de seus filhos. 

Todavia, não basta contemplar o passado, mas é 

necessário realizar um discernimento do momento 

presente. É correto se examinarem e é bom que o 

façam à luz do Espírito. Discernir é reconhecer com 

objetividade e caridade o estado atual, confrontando-

o com o espírito fundacional.  

São Marcelino Champagnat foi um inovador para o seu 

tempo no âmbito educativo e da formação. Ele mesmo 

experimentou a necessidade do amor para poder 

conseguir fazer brilhar as potencialidades que cada 

criança tem escondidas dentro de si. Seu santo 

fundador dizia: “A educação é para a criança o que o 

cultivo é para o solo. Por melhor que seja um terreno, 

se permanecer inculto, não produzirá senão espinhos e 

abrolhos”. A tarefa do educador é de entrega 

constante e tem uma carga de sacrifício; no entanto, a 

educação é coisa do coração e isto a faz diferente e 

sublime. Ser chamados a cultivar exige, primeiro de 

tudo, cultivar a si mesmos. O religioso educador tem 

que cuidar do seu campo interior, das suas reservas 

humanas e espirituais para poder sair a semear e cuidar 

do terreno que lhe confiaram. Devem ser conscientes 

que o terreno que trabalham e modelam é “sagrado”, 

vendo nele o amor e a marca de Deus. Com essa 

dedicação e esforço, fieis à missão recebida, 

contribuirão à obra de Deus, que lhes chama a ser 

simples instrumentos em suas mãos. 

Finalmente, animo-os a que se abram com esperança 

para o futuro, caminhando com espírito renovado; não 

é um caminho diferente, mas vivificado no Espírito. A 

sociedade hoje precisa de pessoas sólidas em seus 

princípios que possam dar testemunho daquilo que 

creem e assim construir um mundo melhor para todos. 

Serão guiados nesse caminho pelo lema do vosso 

Instituto religioso, que é em si um projeto de vida: 

“Tudo a Jesus por Maria; tudo a Maria para Jesus”. 

A 
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Trata-se de confiar em Maria e se deixar guiar por ela 

na sua humildade e serviço, na sua prontidão e entrega 

silenciosa; são atitudes que o bom religioso e educador 

tem que transmitir com seu exemplo. 

Os jovens reconhecerão, em seu modo de ser e atuar, 

que existe algo de extraordinário e compreenderão 

que vale a pena não só aprender esses valores mas, 

sobretudo, interiorizá-los e imitá-los. Maria os 

acompanhará nesse propósito e, com ela, ratificarão 

sua vocação, contribuindo a criar uma humanidade 

sempre e continuamente renovada, onde o vulnerável 

e o descartado sejam valorizados e amados. Este futuro 

que desejam e que sonham não é uma utopia: constrói-

se desde hoje, dizendo “sim” à vontade de Deus na 

certeza de que ele, como Pai bom, não decepcionará a 

nossa esperança. 

Agradeço ao Senhor e a Maria, nossa Boa Mãe - como 

São Marcelino gostava de chamá-la - a presença na 

Igreja de vossa vocação e serviço, e peço para vocês o 

dom do Espírito Santo para que, movidos por ele, 

levem às crianças e jovens, assim como a todos os 

necessitados, a proximidade e a ternura de Deus. 

Vaticano, 10 de abril de 2017  
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PHOTO TIME 

 

 

 

Brothers Mario, Gerónimo & Rufino enjoying winter 
sunshine in the Cape on a park bench dedicated 

to the late Brother Laurence Morrison 

Madagascar - Bicentenary Celebration in Antsirabe 

Rome - Planning the Second Phase  
of the New Horizons Program for Africa. 

Notice Br Mark Omede (Nigeria) & Mr Mike Greeff 

Participants of the Mid-Life (EN) & Senderos  
(ES & PT) programs meet at Le Rosey  
in the heart of Champagnat Country 

(Spot the four Brothers from our Province, and 
even without the yellow shirt find Teófilo!) 

The "Mini-Marists" at St David's Pre-School 
mark the Bicentenary of the Institute 

NGONYE FALLS ON THE UPPER ZAMBEZI RIVER,  
WESTERN PROVINCE, ZAMBIA 

(FIVE OUT OF SIX COUNTRIES IN OUR PROVINCE  
FEED WATER INTO THE MIGHTY ZAMBEZI) 
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IMAGENS PLUS!

 

 

 

 

 

 

Kuito-Bié, Angola  
Champagnat Day Holy Mass in the Cathedral 

Brothers Norbert & Euclides  
with students at Kuito-Bie 

Daniela Goeieman (1) & Nicole Mangondo (2) 
are representing South Africa at the Marist 
Youth Festival in Sydney (30 June-3 July).  

The Head and both Principals at Sacred Heart 
held a small farewell party for them  

and invited Brothers to attend.  

1 2 

The musical “WITH YOU MARCELLIN” put on  
at Sacred Heart College involving all the primary 
pupils in dance & song was beautifully produced  

by Pam Paton-Mills. The packed audiences  
were delightfully entertained.  

The pics below were taken at rehearsals  
THANK YOU, PAM! 
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ÚLTIMAS NOTÍCIAS 

COMUNIDADE INTERNACIONAL NA CIDADE DO CABO 

No final de junho, o Irmão Emili comunicou o seguinte ao Ir. Norbert: 

“"Como fruto ou resultado deste processo de discernimento, desejo comunicar-lhe a qual 

comunidade eu designei cada um dos participantes: -  

CAPE TOWN (South Africa)  

Tony Clark fms (Australia),   Pietro Bettin fms (Mediterránea),  

María Bobillo (Compostela),   Nnodu Onwutalu fms (Nigeria)” 

As Viagens do Irmão Norbert 

05 Jul: Jo’burg to ZAMBIA, St. Marcellin Community. 

24 Jul: Lusaka to NAIROBI, MIC - Superiors’ Meeting. 

06 Aug: Nairobi to ZIMBABWE Prov Council – Retreat  

22 Aug: Return to JO’BURG. 

25 Aug: Jo’burg to SPAIN – visit Madrid and Compostela  

06 Sep: Spain to COLOMBIA, General Chapter. 

22 Oct: Colombia for Madrid. 

23 Oct: Madrid for Johannesburg. 

24 Oct: Arrival in JOHANNESBURG. 

26 Oct: Jo’burg to MALAWI. 

28 Oct: 75th Anniversary of Zomba Catholic Secondary 

31 Oct: Travel to Chassa, ZAMBIA. 

06 Nov: Return to Lilongwe, MALAWI. 

08 Nov: Return to JOHANNESBURG. 
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BR BRENDAN O’SHEA 1936 – 2017 RIP 

s Irmãos da Comunidade no Sacred Heart 

College, Johannesburg AGRADECEM TODOS 

OS QUE ENVIARAM MENSAGENS DE 

CONDOLÊNCIA de várias partes do mundo e 

por suas orações para o falecido e para a família mais 

ampla de Brendan neste momento de tristeza.

O funeral ocorreu na capela do Sacred Heart College 

às 11h00, na quarta-feira, 28 de junho. O celebrante 

principal foi o padre Ivan Stricic OFM, o capelão da 

comunidade do Observatório. As pessoas viajaram de 

Durban, Uitenhage e Cape Town para participarem do 

evento. Presente, é claro, eram todos os Irmãos sul-

africanos, bem como associados maristas, amigos e 

amigas, e religiosos/as da região de Joanesburgo. 

 

  

O 

DEATH 

A poem for the Human Spirit 

Thoughts about death, not my death, 

just death itself. A few words 

at a funeral. And it’s autumn -  

in my life too I suppose -  

dead leaves in the park. 

Autumn has its own beauty, red and gold; 

the radiance of the shorter day 

that tells us that time itself will stop 

can kindle hope in the mysterious future. 

Death is not a disease, an accident. 

The diminishing air, escaping blood, 

pain, and the fear of pain, mask death’s true face. 

We, the dead, are taken from ourselves. 

Augustine Shutte  

The Way Home: Poems for the Human Spirit  

 

Brid and Eileen are nieces of the late Br Brendan. 

They came  from Ireland to take part in the funeral 
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LUGARES BONITOS EM NOSSA PROVÍNCIA 

 
 

EL GRECO - UM ARTISTA FAMOSO

oménikos Theotokópoulos, mais 

conhecido como EL GRECO, (5 de outubro de 

1541 — 7 de abril de 1614) foi um pintor, 

escultor e arquiteto grego que desenvolveu a 

maior parte da sua carreira na Espanha. Assinava suas 

obras com o nome original, ressaltando sua origem. 

Nasceu em Creta, que naquela época pertencia à 

República de Veneza e era um centro artístico pós-

bizantino. Treinou ali e tornou-se um mestre dentro 

dessa tradição artística, antes de viajar, aos vinte e seis 

anos, para Veneza, como já tinham feito outros artistas 

gregos. Em 1570 mudou-se para Roma, onde abriu um 

ateliê e executou algumas séries de trabalhos. Durante 

sua permanência na Itália, enriqueceu seu estilo. 

Mudou-se finalmente em 1577 para Toledo, na 

Espanha, onde viveu e trabalhou até sua morte. Ali, El 

Greco recebeu diversas encomendas e produziu suas 

melhores pinturas conhecidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

PENTECOSTES de El Greco, século XVI 

Ngonye Falls on the upper Zambezi River,  
Western Province, Zambia 

(Five out of six countries in our province  
feed water into the mighty Zambezi) 

August in Namaqualand,  
a semi-desert area in South Africa,  

about 550 km due north of Cape Town 

https://pt.wikipedia.org/wiki/5_de_outubro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1541
https://pt.wikipedia.org/wiki/7_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1614
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pintura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Escultura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arquitetura
https://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Creta
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ducado_de_C%C3%A2ndia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_p%C3%B3s-bizantina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Arte_p%C3%B3s-bizantina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Veneza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Roma
https://pt.wikipedia.org/wiki/It%C3%A1lia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Toledo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Espanha

