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RETIRO PARA IRMÃOS JOVENS NO HARARE 

“Pelo que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.” 2 Cor. 5:17 

m preparação para a renovação dos votos 

temporários, os Irmãos jovens tiveram o seu 

retiro na Silveira House, no Harare (31 de julho – 

6 de agosto). O facilitador foi o Irmão Lourenço 

(Jesuíta), de nacionalidade Zimbabweana.  

Depois da celebração Eucarística final tivemos um 

momento onde partilhamos as nossas reflexões 

obtidas no retiro. 

Um dos pontos marcante foi: a pessoa humana é uma 

pessoa Trinitária com três lados como um triângulo e 

estes lados ou componentes são: Identidade, Vocação 

e Missão. Deste modo não interessa o tipo de 

triângulo, pode ser Escaleno, Isóscele ou Equilátero 

mas os lados não se devem separar.  

Para finalizar, imaginemos a Identidade, a Vocação e a 

Missão, Deus dizendo a alguém: "Você vem a Mim" 

neste caso  

O “Você” é a Identidade;  

O “Vem” é a Vocação;  

 O “a Mim” é a Missão.  

Naquele preciso momento expressamos também as 

nossas alegrias e felicitações aos que duma forma 

direita ou indireito fizeram com que o nosso retiro seja 

de mil maravilhas.  

****** 

Momento asseguir fomos visitar o Lago Chivero, onde 

nadamos na PISCINA e tivemos almoço compartilhado. 

Tendo finalizado o almoço, fomos até ao Parque 

Nacional onde passeamos de Cavalo e vimos alguns 

animais selvagens. Realmente foi um momento 

inesquecível, a verdade é que não é possível sentir o 

que nós sentimos. 

Como Irmãos do primeiro ano agora no MIUC, 

agradecemos bastante a todos que nos ajudaram e 

ainda continuam nos ajudando nesta bela caminhada. 

TINOTENDA ZVIKURU. *** ZIKOMO KWAMBIRI  

*** TWATOTELA SAANA. *** MUITO OBRIGADO 

(Ir Golden Tati)

  

 

  

E 

MISSION 
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“O CAPÍTULO GERAL JÁ PRESENTE ENTRE NÓS” 

MENSAGEM DO IR. NORBERT 

 220 Capítulo Geral em breve será que 

começaram. Considero o evento como um 

maravilhoso momento de graça que 

estamos vivendo até o final do mês de Outubro. 

 Será um momento de olhar para trás como Instituto 

dos Maristas de Champagnat, Irmãos e Leigos, e ver 

como foi a viajem dos últimos oito anos e saber a 

direção em nos encontramos no presente. 

Com a nova semente da safra anterior, sentimos a 

necessidade de semear o que produzirá frutos nos 

próximos oito anos, especialmente com foco na 

vida marista e na missão de evangelização. 

Eu sinto que as nossas expectativas prometem 

fazer do Capítulo Geral um evento cheio de 

Espírito que incorporará o espírito de Maria a 

quem nos voltamos para ajuda materna e 

inspiração. Sua atenção e abertura ao movimento 

do Espírito em sua vida e missão trouxe uma 

novidade e renovação na história humana. Como 

Maria, os maristas de Champagnat têm uma 

missão similar no mundo: cuidar de jovens em 

especial os mais carentes de hoje. 

Quanto aos frutos da Província para levar ao 

Capítulo, vi uma resposta encorajadora na forma 

como os Irmãos se comprometeram com o 

chamado do Capítulo para apressar-se como 

Maria para uma nova terra. Além do movimento 

físico para um lugar designado, também há sinais 

claros de uma mudança significativa na 

mentalidade de muitos dos Irmãos na nossa 

Província. Há um crescente reconhecimento da 

vocação dos leigos que estão em parceria 

connosco na missão. Há uma consciência 

crescente de que nunca trabalhamos sozinhos na 

vida e na missão da Igreja. 

 O programa Horizon do ano passado, em Joanesburgo, 

que reuniu líderes das escolas maristas, Irmãos e 

Leigos, em toda a província foi um ótimo meio de 

consolidar a identidade e missão marista nas nossas 

escolas. Durante a minha visita a Província, os 

participantes do programa Horizon compartilharam 

sobre o impacto positivo que o programa contribuiu 

para o seu conhecimento e experiência de ser marista 

e a maneira de liderar. 

"A crescente conscientização e participação dos 

leigos é um sinal claro para nós. Ele nos convida a 

tornar-nos mais fortes juntos, Irmãos e Leigos, 

para enfrentar os desafios atuais e continuar nossa 

missão com paixão". FMS Mensagem 47. 

E também o projeto Lavalla 200 ao nível da Região 

Africana para estabelecer uma Comunidade 

Internacional em Atlantis, a Cidade do Cabo 

responde bem ao apelo do Capítulo anterior, onde 

as comunidades internacionais foram vistas como 

um sinal de um novo começo. 

Eu sinto que os quatro primeiros membros da 

comunidade Atlantis Internacional no Continente 

Africano servem como ótima inspiração para 

responder ao chamado de percorrer e fazer da 

evangelização das crianças e dos jovens uma 

prioridade do Instituto. 

Deixar o país de origem e as pessoas que 

conhecemos durante a nossa vida, não é fácil, 

pode nos deixar perturbados. Quão importante é 

ter companheiros e pessoas que nos rodeiam para 

caminhar e nos encorajar. Contem com as nossas 

orações, queridos membros da comunidade de 

Atlântis. 

Que Maria cuide de nós no nosso Capítulo Geral 

para que o evento possa contribuir para o bem de 

nossa vida e missão na Igreja - como o Sol que 

nunca deixa de proporcionar luz e energia ao 

nosso lar comum, o planeta Terra. 

 

O 
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Eph 6:18 “… Fiquem alertas. Não desanimem e  

orem sempre por todo o povo de Deus..” 

 Para nosso Capítulo geral que ser frutífero e que todos os Maristas 

fazem sua mensagem uma realidade para a Igreja e o mundo. 

 Para nosso doentes e idosos que eles suportar seus sofrimentos 

com paciência e logo pode recuperar sua saúde. 

 Para os irmãos James Langlois & F Dostie que estão 

atualmente com tratamento médico no Canadá. 

 Para Br Brendan o ' Shea (24 de junho de 2017) e a mais ampla 

família e amigos que choram sua passagem.  

 Para nossos postulantes, noviços e escolásticos. 

 Para Irmãos que têm sido recentemente enlutados, e suas famílias 

mais amplo e amigos. 

 Para uma revitalização da caridade cristã e do senso da missão em 

nossas paróquias. (Intenção do Papa de setembro) 

 Que os trabalhadores podem ser respeitados e seus direitos 

protegidos e para um declínio na taxa de desemprego. (Intenção do 

Papa de outubro). 

 

 

 PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS 

SEPTEMBER 

01-09-1939 Jude Pieterse 

02-09-1940 Mario Colussi 

04-09-1992 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 

23-09-1973 Andrew Sikelo 

25-09-1942 António da Silva 

28-09-1989 Misheck Mkanthama 

OCTOBER 

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 

21-10-1986 Mariot Tembo 

23-10-1985 José Quintas 

26-10-1978 Daniel Banda 

30-10-1992 Rufino Macimacuele 

NOVEMBER 

10-11-1994 Gerónimo Raimundo 

13-11-1932 João Torcato 

16-11-1984 Francis Ndapisha 

 

Murombodzi Falls - Gorongosa National Park 
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MEU APOSTOLADO EM KIBERA 

o ano passado fui indicado para trabalhar na 

capela São Judas no bairo de Kibera com crianças 

com idades entre 11 e 12. O grupo é constituido por 

meninos e meninas e o número varia entre 15-20. Para as 

nossas actividades nos encontramos todos os domingos das 

08:30 ás 09:30 e depois participamos da Santa Missa.  

Todos os domingos o grupo, tem diferentes tópicos que 

realmente têm um impacto na vida das crianças em geral. 

Entre os temas, discutimos questões como a violência 

doméstica, bullying, etc. Alem disso, também falamos sobre 

a fé católica, o catecismo e orações da igreja. 

Trabalhar com essas crianças não foi fácil, houve muitos 

desafios. No princípio, tive muitas dificuldades em se 

adaptar devido a língua, más condições de vida que as 

pessoas estão condenadas a viver e outros. Depois de 

algumas semanas em praticar o Kiswahili, comecei aos 

poucos a gostar do meu apostolado. No final do primeiro 

semestre pode dizer com confiança que me sinto em casa 

entre as pessoas de Kibera. Encontrei aquela alegria interior 

em trabalhar com aquelas crianças.  

O que mais me espanta é a vontade e determinação destas 

crianças em levar avante a educação para que através dela 

possam melhorar as suas condições. Eles têm grandes 

sonhos tais como melhorar as suas vidas e a vida da sua 

comunidade e eles não têm receio em assumir isto. Vim para 

criar um relacionamento pessoal com cada um deles, não só 

estas crianças, mas também os seus pais. Todos os 

domingos tornou-se um dia de alegria para todos nós e nos 

encontramos para compartilhar nossas experiências, que é 

o aspecto mais importante no nosso relacionamento. 

O que mais me espanta é a vontade e determinação destas 

crianças em levar avante a educação para que através dela 

possam melhorar as suas condições. Eles têm grandes 

sonhos tais como melhorar as suas vidas e a vida da sua 

comunidade e eles não têm receio em assumir isto. Vim para 

criar um relacionamento pessoal com cada um deles, não só 

estas crianças, mas também os seus pais. Todos os 

domingos tornou-se um dia de alegria para todos nós e nos 

encontramos para compartilhar nossas experiências, que é 

o aspecto mais importante no nosso relacionamento. 

Como um grupo, planejamos nossas actividades para o 

semestre. Entre as actividades, há uma visita de caridade 

agendada. Logo no início do ano, o grupo concordou 

comemorar o dia dos Namorados deste ano com as crianças 

em um orfanato na periferia de Nairobi. A visita trouxe 

muita alegria e consolação para as crianças, fomos visitar e 

ao mesmo tempo, houve satisfação da nossa parte. Foi uma 

grande experiência por ter estado lá e compartilhar o pouco 

que temos e, acima de tudo, nosso tempo com aquelas 

crianças. 

Eu fui um professor da Fé Cristã para essas crianças. Mas 

eles foram meus professores também em muitas formas. 

Com eles eu aprendi como a fé cristã deve ser amada e 

valorizada. Tudo isso de forma simples.  

Descobri que a experiência de kibera é de alguma forma, 

Instigante e Recompensa ao mesmo tempo. 

Instigante: a experiência desafiou-me como um religioso 

para rever a minha própria vida e apreciar os recursos 

colocados à minha disposição como meios para alcançar o 

Reino de Deus entre os pobres e se possível, evitar o espírito 

de superioridade. 

Recompensa: eu pessoalmente gosto de interagir e 

trabalhar com crianças... as crianças são seres muito simples 

e prático para trabalhar, e acima de tudo, eles podem ser 

confiáveis. Trabalhar com aquelas crianças, consegui 

aprender um monte de valores da vida tais como a 

paciência, o cuidado a vida e da sua importância, como 

controlar meu temperamento, e outros. 

Olhando para a diferença que faço na vida das crianças e a 

alegria que recebo em troca, posso me considerar sorteado 

por ter tido a oportunidade de trabalhar neste bairro. 

Espero que venha mais momentos de felicidades e alegrias 

entre aquelas crianças. (Irmão Paul Mbuyi) 

N 
A small portion Kibera.  

Once described as “Africa's Largest Slum" 
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DIPLOMA AVANÇADO DE PROTECÇÃO DE MENORES 

o dia 14 de junho, o Ir. Shanthi Liyanage, do Sri Lanka, 

e o Ir. John Katumbi, de Malawi, foram agraciados, na 

Universidade Gregoriana, em Roma, com um diploma do 

Centro de Proteção das Crianças. Os Irmãos Shanthi e 

John estavam entre os 25 estudantes, de 19 países, que 

receberam o diploma neste ano. 

O Centro pertencente à Universidade Pontifícia Gregoriana, 

oferece um curso de quatro meses, com diploma, e também o 

programa E-Learning. A Universidade oferecerá uma nova 

titulação, Master in Safeguarding (Mestre em proteção), com 

duração de dois anos, que iniciará em breve. 

No estudo feito pelo Ir. John “A Escola Marista cria uma cultura protetora. St. Charles Lwanga Secondary School Balaka-
Malawi” evidencia a necessidade de uma maior participação na proteção das crianças. “Toda a comunidade participa 
na educação das crianças protegendo-as do perigo do abuso, criando um ambiente de proteção, onde uma criança 
estará a salvo e se sentirá segura”. afirma o Ir. John. 

 “The whole community is involved in raising the child … creating a protective environment where a child is safe and 
secure,” affirms Br John. 

Os membros da Administração Geral reuniram-se com os responsáveis pelo Centro para a Proteção das Crianças, em 
janeiro, para dialogar sobre a introdução do programa E-Learning no Instituto e assim oferecer aos maristas a 
possibilidade de receber formação sobre proteção, na Universidade. 

A partir do próximo ano escolar, o programa E-Learning estará operativo em duas Universidades Maristas: 

Universidade Marcelino Champagnat, no Peru e no Centro Universitário Cardeal Cisneros - Universidade de Alcalá, na 

Espanha. O Instituto espera que logo possa estar à disposição na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), 

em Curitiba, Brasil, e na Universidad Marista de Mérida, no México. 

 PROFESSORES SUL AFRICANOS EM PEREGRINAÇÃO 

  

N 

At the CASA GENERALIZIA 

Back: Wayne Purchase, Joe Walton fms,  

Patrick Dladla (OMI – former  student at St David’s),  

Vincent George fms, Mike Thiel  

Front: Clare Wagner, Charmaine Vermeulen,  

Aeysha Adams,  Lara-Ann Koch, Tanya Gunter 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4385.jpg
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PARTIDAS E CHEGADAS 

rmão Domingos Santos Lopes, da província de Compostela, 

completou recentemente seu contrato de três anos em auto-sustentáveis 

pará nossa noticiava. 

Em 2015, ele foi nomeado primeiro Superior da comunidade dos Irmãos 

Maristas recentemente recriados na Praia Bilene, na província de Gaza, em 

Moçambique. 

Sua presença e experiência foram de grande ajuda para sistema operacional 

e outros membros da comunidade fundadora incluíram os Irmãos Fernando 

Baptista Mulila e Sábado Mario Valia. 

Irmão Domingos, nossa noticiava agradece você tenha 

sido parte da nossa família nos últimos anos. -Por favor, 

agradeça também o seu Superior Provincial. 

Bênçãos em sua presença futura e ministério! 

 

 

 

COMUNIDADE INTERNACIONAL DE ATLANTIS 

s grupos internacionais recentemente 

foram enviados em missão pelo ir. Emili 

Turú em L'Hermitage. 

Da esquerda para a direita na foto: 

Ir Tony Clark (Australia) 

Ir Nnodu Onwutalu (Nigeria) 

Ir Emili Turú (Superior Geral) 

María Bobillo (Compostela) 

Ir Pietro Bettin (Mediterránea) 

 

 

 A Comunidade pretende chegar em Cape Town no início de setembro. 

Inicialmente, eles residirá com 

irmão Joe Walton em nossa casa em 

Rondebosch. Durante este período 

eles irão se familiarizar com a área 

de Atlantis, cerca de 60 quilômetros 

ao norte de Cape Town e elas 

consultará a comunidade local 

antes de decidir sobre o seu 

ministério.  

 

   

I 

O 

Br Emili with the Community Members  
in the Chapel at the Hermitage 
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PHOTO TIME! 

 

 

  

South African Brothers, Br Norbert and two nieces  
of the late Br Brendan at his funeral 

Br Joe with the learners at the Special Needs Unit 
at St Joseph’s Marist College, Rondebosch, Cape Town 
Br Joe with the learners at the Special Needs Unit 

at St Joseph’s Marist College, Rondebosch, Cape Town 

Some familiar characters at the recent  
Workshop on Formation in Nairobi 

Forty-five South African Marist educators at the recent 
Sharing our Call Workshop at Good Shepherd Centre 

More familiar faces from the Formation Workshop 

Iolanda Gallo retires after more than 30 years of service  

at the reception desk at our General House 
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DOROTHY DAY – UMA SENHORA CAMPEÃO DOS POBRES 

uando o Papa Francisco falou ao 

Congresso no ano passado durante sua visita 

aos Estados Unidos, ele falou sobre quatro 

'grande 'americanos: Abraham Lincoln, Martin 

Luther King, Thomas Merton e Dorothy Day. Falando 

especificamente sobre Dorothy Day, Papa Francisco 

disse: "nestes tempos quando preocupações sociais 

são tão importantes, não posso deixar de mencionar o 

servo de Deus, Dorothy Day, que fundou o movimento 

de trabalhador Catholic. Seu ativismo social, sua paixão 

pela justiça e pela causa dos oprimidos, foram 

inspirados pelo Evangelho, a fé dela e o exemplo dos 

Santos." 

Este é o louvor de fato de um Papa sobre uma mulher 

que tinha em seu tempo foi um ateu, um anarquista, 

um socialista, um pacifista e um rebelde. Ela também 

tinha sido um destinatário de grande misericórdia e em 

vez dela tornou-se um trabalhador incansável 

misericórdia. 

Nascida em Nova York, em 1897, ela teve uma 

educação convencional em uma família Episcopal. 

Como uma jovem mulher, ela tinha uma série de casos 

de amor e um par de casamentos; Ela fez um aborto, 

perdeu sua fé e geralmente e estava perdida em seu 

caminho da vida. Ela estava sempre alerta para as 

questões sociais, em torno dela e como Agostinho, ela 

nunca deu para cima na luta para dar sentido a vida. 

Quando ela caiu grávida novamente, ela ficou 

encantada e decidiu que a sua filha bebê, Tamar, 

batizada na Igreja Católica. Pouco tempo depois, ela 

mesma foi 

recebida na 

igreja com a 

idade de 25, 

quando 'ela se 

jogou nos braços 

de Deus e a 

igreja'. 

Tendo experimentado a misericórdia de Deus, depois 

de anos de confusão moral dela, ela encontrou na 

prática da sua nova fé tudo o que ela adorado sobre a 

luta por justiça e paz. Ela escreveu, "para ver o Cristo 

no outro, para amá-lo e cuidar dele é sinônimo de céu." 

Por outro lado, ela nada perdeu da sua radicalidade e 

sua capacidade de choque: "Aqueles que não podemos 

ver Cristo nos pobres são ateus de fato."  

Como jornalista, ela foi bem colocada para lançar um 

jornal, ' The Catholic Worker' como um veículo para o 

seu apostolado de justiça social. Isto levou à fundação 

do Catholic Worker Movement. Para o resto da vida 

dela que fez campanha em questões sociais e políticas, 

trazendo a luz do Evangelho sobre as realidades diárias 

dos pobres, dos oprimidos e sem voz. 

Para Dorothy Day, as obras de misericórdia foram 

obras de amor. Ela viu que amor em Jesus sempre 

mostrou mais ternamente o pobre, o abandonado, o 

filho pródigo - mesmo ao ponto de deixar as noventa e 

nove para ir atrás de um.  

Todas as suas obras de misericórdia fluiram de um 

coração em oração. Ela escreveu: "Podemos alimentar 

os famintos, sim. Procuramos abrigar os desabrigados 

e dar-lhes as roupas, mas há uma forte fé no trabalho; 

oramos."  

Agora foi introduzida a causa de canonização. Ela é, 

com certeza, uma pessoa que recebeu a grande 

misericórdia e compartilhou essa misericórdia com 

aqueles que mais precisam.  

 

Q 
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ADEUS A TRÊS MEMBROS DA EQUIPE DO MIC 

a sexta-feira, 4 de agosto, todos os Irmãos 

estudantes da África Austral se reuniram para 

dizer GOODBYE aos nossos queridos Irmãos 

Lawrence Ndawala, John Bwanali e Gilbert Zenda, que 

completaram seu mandato no Centro. Na verdade, foi 

um momento de alegria para todos nós como uma 

família aqui. Tivemos o privilégio de ter o Irmão 

Norbert conosco na época - a reunião foi sua iniciativa. 

Os Irmãos de saída expressaram sua alegria e nos 

encorajaram a ser bons Irmãos. Agradecemos o tempo, 

os serviços e o suporte oferecidos a nós e a toda a 

comunidade em geral. Nós desejamos-lhes o melhor 

quando começam seu novo apostolado. Um 

agradecimento especial ao irmão Norbert que nos 

ajudou a organizar esse encontro.  

  (Ir Chris Chagunda – 2nd-year at MIUC)s

IMPACTO SOBRE UMA “TEEN” DE UMA EXPERIÊNCIA COM OS POBRES 

[Aqui uma carta escrita por Busisiwe Radebe, a Prefeita 

Chefe da Escola Marista de Linmeyer 2017. Ela foi 

assistente em acampamento de verão no Addo em 

dezembro de 2016. Ela escreveu como um resumo da 

sua experiência em Addo e eu acredito que realmente 

espelha o que é o Marista.] 

is aqui apenas algumas coisas que eu queria 

compartilhar. 

Eu sabia que a viagem iria mudar a minha 

perspectiva em muitas coisas, mas eu não sabia que 

isso seria grande. Aprendi o que significa ser um aluno 

marista e o que nos torna diferentes de outras escolas 

(Missão, Comunidade e Espiritualidade). 

1. Muitas vezes você ouve falar de adolescentes com 

cerca de 12 anos de idade que abandonaram escola 

para se tornar fonte de sustento familiar, crianças sem 

teto ou com 9 anos de idade foram sexualmente 

abusadas e suas famílias não acreditam nelas, mas nós 

realmente vamos ao seu encontro, e ao nos conectar 

com elas conseguimos ver como Deus os fortalece 

continuamente! 

A minha família estava de férias e o seu voo aterrou 30 

minutos depois do nosso, então eu tive que esperá-la 

no aeroporto. Quando chegou, eu apenas explodi em 

lágrimas porque percebi que eu estava a voltar para 

casa para uma família amorosa, atenciosa e solidária. 

Eu deixo Addo, mas essas crianças têm que ficar lá. 

2. Sua energia era intensa, pois essas crianças sofrem 

demsiadamente no calor intenso, mas continuam 

felizes. 

3. As irmãs, os irmãos e Jason são muito inspiradores. 

Eu não vou faltar à verdade, quando cheguei a casa 

fiquei realmente consciente de tudo ao meu redor. 

Percebi que eu tinha água na minha torneira. Podia 

N 

E 

“We will pray that may God’s grace and blessings be with you in all the dreams 

that you have thought to pursue. May you overcome all the difficulties and 

make your dreams come true. All the very best to you,  

we are surely going to miss you. Good bye and happy farewell.” 
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beber a água da torneira. Meu quarto é do tamanho de 

suas casas e senti que eu tinha muito mais do que eu 

mereço. Mas o Ir. Joe disse que não me sentisse mal 

por ter sido privilegiada, mas que devia fazer algo com 

o meu privilégio. Jason, as Irmãs da Misericórdia e os 

Irmãos Maristas me inspiraram a viver uma vida com 

propósito. 

4. Eu aprendi com os Prefeitos Marista cessantes. Eu 

aprendi com seus erros e suas conquistas. Nós 

trocamos muitas idéias com prefeitos Marista recém-

eleitos e tenho a honra de encontrá-los. 

5. Ocorreu um incidente no qual uma das crianças 

roubou um iPad. Os Prefeitos Maristas cessantes 

descobriram o ladrão e quando a criança voltou, as 

irmãs não lhe ralharam, em vez, se alegraram em vê-la 

e feliz de ter o iPad recuperado. Concordo plenamente 

com o que Leago disse: "Tenho a experiência da graça 

divina pela primeira vez na minha vida. Você sempre lê 

sobre a graça na Bíblia, mas foi a primeira vez que eu 

vi." 

Regresso definitivamente à minha procedência e Lyle e 

eu temos uma lista de coisas que gostaríamos que a 

escola doasse para ajudar a comunidade. Tenho o 

privilégio de ter partilhado o amor de Deus com essas 

crianças. 

 

ENCONTRO AFRICANO MARISTA DE FORMAÇÃO INICIAL

 celebração de abertura do Encontro Africano Marista 

de Formação Inicial, celebrado em Nairóbi, convidou cada 

um dos irmãos das cinco Unidades Administrativas do 

continente a apresentar um símbolo e colocá-lo embaixo do 

ninho com três ovos, que representavam a espiritualidade, a 

fraternidade e a missão. 

O gesto de colocar o símbolo no ninho, seguido por um momento 

de reflexão e diálogo, foi um momento vivido com muita 

profundidade por todos os participantes. Foi um espaço para 

tomar consciência da mensagem que sublinha que "agora somos 

vulneráveis e estamos prontos para ser mudados pelo outro". 

Abaixo seguem alguns depoimentos partilhados por alguns participantes: 

1. Foi maravilhoso encontrar um grupo numeroso de 

irmãos africanos muito interessados em 

aprofundar o tema da formação inicial marista.  

2. Vivi essa experiência muito rica, que me convidou 

a partilhar e exprimir minhas interrogações 

profundas em relação ao processo de formação  

3. Esse encontro foi muito bom e necessário. Foi 

possível refletir sobre vários aspectos da formação. 

4. Foi um momento de renovação para mim e para 

minha missão. 

5. Foi uma experiência muito rica para mim. Foi a 

primeira reunião à qual participei como formador 

no contexto africano. 

6. Agradeço o trabalho da equipe de animação, o 

espírito de avaliação, e a maneira de dialogar 

7. Foram impressionantes os momentos de partilha e 

as apresentações; tudo muito bem planejado. 

Aprofundimos nossa identidade como formadores 

e também o conhecimento da realidade dos jovens 

com quem trabalhamos. Senti-me feliz em poder 

partilhar as preocupações dos irmãos jovens na 

formação 

8. Foi realmente uma experiência fantástica. Não 

experimentamos nenhum problema econômico. 

Seria muito positivo organizar um encontro 

parecido a cada 2 anos ou até mesmo anualmente. 

9. Minha experiência foi muito positiva, pois aprendi 

como animar e acompanhar a jovens como 

promotor vocacional e assumir pessoalmente um 

compromisso maior com a pastoral vocacional. 

A 

http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4416.jpg


12 

10. O encontro foi muito rico: introspectivo, dinâmico, 

informativo e formativo para a formação em um 

novo começo. Senti que isso tocou a minha própria 

vocação 

11. Ele tem sido tão enriquecedor, introspectivo, 

informativo e formativo para um novo começo. 

Senti que ele tocou minha própria vocação." 

WORKSHOPS DE FÉRIAS NO NOSSO NOVICIADO 

omo diz o ditado, a experiência é a base 

principal do conhecimento. Como parte de 

nosso programa de formação, todos os anos o 

noviciado da Matola oferece trabalhos fériais 

formativas e educativas aos novícios. Estes trabalhos 

nos fornecem conhecimento e habilidades em 

diferentes aspectos da vida. Não somos apenas Irmãos 

do breviário ou Irmãos do quadro e giz, mas também 

Irmãos práticos.  

 Às vezes, o único 

milagre que 

podemos realizar 

aos jovens é dar-

lhes o nosso 

tempo, talento e 

habilidades que 

poderão ajudar-

lhes a tornar-se auto-suficiente na vida.  

O feriado de Julho - Agosto deste ano foi bastante 

interessante. Primeiramente, o Ir. Joe Walton brindou-

nos com aula de Mariologia durante uma semana, 

seguida pelo Irmão Mario Colussi, brindou-nos 

tambem com os seus conhecimentos ,partilhando com 

os irmãos do segundo ano ‘’ como gerenciar e manejar 

uma turma’’, e para os irmãos do primeiro ano’’ como 

ter habilidadees de comunicar-se ao publico’’ . Depois 

disso, nos aventuramos em trabalhos de habilidades 

formativas. Que são: Carpintaria, Custura, Construção, 

Soldagem e Pintura. Adquirimos muitas habilidades e 

capacidades e realmente apreciamo-las.  

Deste modo 

estendemos a 

nossa gratidão a 

equipa formadora 

por ter nos dado 

esta 

oportunidade, 

estamos 

extremamente 

gratos a todos 

aqueles que desempenharam um papel fundamental 

na animação desses trabalhos. Como o Pe. 

Champagnat, gostamos de trabalhar para o 

melhoramento da nossa comunidade e dos jovens a 

quem somos convidados a partilhar nossas 

habilidades.  

 

ZOMBA CATHOLIC SECONDARY SCHOOL – 75
th

 Jubilee 

 escola, Zomba Catholic Secondary, popularmente 

conhecida como "Box 2", é uma escola diocesana. Isso vai 

ser marcando o 75º aniversário da sua fundação no final de 

outubro. Os irmãos maristas foram convidados a executar a 

escola alguns anos após a sua abertura. 

Ir. Norbert retornará do capítulo em tempo para a função. 

Esperamos que isso irmão Dostie será em boa saúde, para retornar 

para o Malawi e participar na celebração.  

C 

A 
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UMA ORAÇÃO DA TRADIÇÃO “QUAKER” 

ord, when I am hungry 

give me someone to feed. 

When I am thirsty 

and give water for their thirst. 

When I am sad, 

someone to lift from sorrow. 

When burden weighs upon me 

lay upon my shoulders 

the burden of my fellows. 

Lord, when I stand  

greatly in need of tenderness, 

give me someone who yearns for love. 

May your will  

be my bread; your grace  

my strength; your love 

my resting place 

(From Quaker Peace and Service

enhor, quando estou com fome 

dê-me alguém para alimentar. 

Quando estou com sede 

e dê água para os que têm sede. 

Quando estou triste, 

alguém de levar da tristeza. 

Quando as aflições pesar sobre mim 

coloco sobre meus ombros 

as aflições dos meus irmãos. 

Senhor, quando eu precisar 

extremamente de ternura, 

Dê-me alguém que anseia por o amor. 

Que a sua vontade  

seja o meu pão; sua graça  

minha força; seu amor 

meu lugar de descanso. 

 

 

 

`  

S L 

1 2 

As Viagens do Ir Norbert 

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

   (hosted by the Prov. of Compostela) 

06 Sep: Madrid 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 

17-18 Nov: Provincial Council JOHANNESBURG 

02 Dec: In MATOLA for the first profession of novices 

 
Jo’burg 

Madrid 

Medillin 

(Rio Negro) 

8100 km 

8040 km 
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OS SORRISOS - UM ELEMENTO IMPORTANTE PARA A VIDA 

s sorrisos muitas vezes acontecem quando se está satisfeito 

ou divertido. Não custam nada, mas trazem muitas coisas. 

Sorrisos trazem felicidade em nossas comunidades e 

promovem amor e paz no nosso apostolado. Sorrisos são sinais de 

amizade.  

Um sorriso é um descanso para o cansado, é a luz do dia para aqueles 

que estão desencorajados, é a luz do sol para quem esta triste e a 

melhor forma natural de se livrar da depressão. Um sorriso é um sinal 

de boas-vindas, traz cura e cria um forte vínculo entre as pessoas. 

Algumas pessoas ricas podem se virar sem sorrir, mas algumas pessoas 

pobres são ricas pelos benefícios do sorriso.  

Assim, um sorriso não pode ser comprado, implorado, emprestado ou 

roubado em qualquer lugar. Porque toda criatura humana precisa de um 

sorriso para garantir que a paz e o amor possam conservar-se sempre 

em nossas comunidades.  

Sorrisos não devem ser mostrados aos outros com intenções erradas, 

como exemplo manipular alguem ou pedir favores. Devem ser genuíno 

e do fundo do coração. Portanto, sorria, sorria e continue sorrindo para 

aqueles que estão ao seu redor.  (Ir Elia Madimba) 

“GATE CRASHER” NO SACRED HEART COLLEGE!  

 

ouco antes de 01:00 da manhã de 25 de Julho 

um veículo na estrada de Innes não parar no 

entroncamento de Innes Road e Eckstein Stree 

e atravessou o portão da frente. Finalmente veio a 

uma parada e mais de 50 m do portão.  

A imagem é extraída de um filme produzido por uma 

câmera de segurança. Ele mostra o "portão-falhando" 

prestes a acontecer.  

O veículo era um modelo caro de esportes de 

Mercedes e o motorista sob a influência de álcool. O 

pessoal de segurança chamou a polícia que 

apreendou o veículo e prendeu o motorista.  

A equipe de manutenção na faculdade conseguiu 

reparar o portão dentro de 48 horas. A escola abriu-se 

um caso de danos intencionais à propriedade contra o 

motorista.

O 

P 

Br Elia Madimba 
2nd year student at MIC 
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UM ARTISTA FAMOSO 

 

 

 REUNIÃO DOS SUPERIORES DÀ ÁFRICA – Julho 2017 

 

  

SIMEON'S SONG OF PRAISE Lk 2:29-32 – by Aert de Gelder (1645 – 1727) 
(De Gelder was born and died in Dordrecht, Holland. He was one of Rembrandt’s last pupils 

while in Amsterdam, studying in his studio from 1661 to 1663.) 
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SANTA MISSA NA MEMÓRIA DO BR BRENDAN 

 

  

Brother Brendan spent many years as teacher and  

later principal at St Henry’s, and two terms as 

Provincial Superior of South Africa. Thereafter,  

he worked from the Catholic Schools Office  

at Mariannhill near Durban, where Lionel Samuels 

was his stalwart colleague and friend.  

This office provided support and animation  

to over 100 Catholic schools in Kwazulu-Natal  

(most of them small rural establishments).  

Lionel is seen here paying tribute  

to Brother Bendan during the Mass. 

Cardinal Wilfrid Napier Archbishop of Durban, 

was the chief celebrant at the outdoor Mass 

Br Joe Walton and Mr Veni Thusi, first employed  

by the Brothers on 12 October 1970! In recent 

decades, he was worked as cook, cleaner,  

and driver. Soon to retire permanently,  

he was much loved by the community  

as well as the many visitors to Durban. 

Stephen Leech (College Principal);  

Tim Campbell (Chairperson Board of Governors);  

Mike Greeff (Director of MSC); Br Joe Walton;  

Albert Cele (47 years of staff service) 

The outdoor celebration was attended  

by learners, school staff, former pupils, and 

priests & religious from the Archdiocese 
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ORAÇÃO PARA O CAPÍTULO GERAL 

 


