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ADMISSÃO DE NOVOS NOVIÇOS 

10 de Março de 2018 

sando o tema desta cerimônia oficial, “Eu 

vim para fazer a sua vontade”, o irmão 

Emmanuel nos lembrou que somos 

chamados não apenas individualmente, mas também 

para fazer parte de uma comunidade. Essa ligação 

precisa ser respondida pessoalmente.  

Proeminente na celebração foi o hino seguinte: 

“Decidi seguir Jesus, não voltar atrás. O mundo atrás 

de mim, a cruz diante de mim, sem voltar atrás.” Que 

essas letras permaneçam em nossas mentes 

enquanto dizemos SIM ao chamado de Deus todos os 

dias. 

(Em ordem alfabética segundo os passaportes)  

Hope CHINOMBA (MA); Simon JENA (ZI);   

Samuel LONGENDA (AN); Andrew MANDALA (MA); McNorman MAREMBO (ZI); Sydney MOYENDA (MA); Francisco 

TOMÁS (AN).  

 

ESTAÇÕES DA CRUZ 

m todas as semanas santas desde 1999, os Irmãos do 

Sacred Heart College realizaram uma procissão 

EXTERIOR da Via Crucis no campus do College. 

Mais de 100 pessoas participaram este ano, jovens e idosos, 

professores, pais, amigos e pessoas das paróquias locais. Em 

clima ideal, os participantes caminharam entre as dezessete 

estações marcadas no “pomar” da escola. Os participantes, 

grandes e pequenos, se ofereceram para ler um texto ou levar 

uma grande cruz de Station para Station enquanto um hino 

era cantado. 

Um livreto foi fornecido para os participantes. A edição deste 

ano fez uso das belas pinturas da Via Crucis na Capela de St 

David’s College, Inanda.  

A imagem mostra a cruz 

que é transportada entre  

as estações durante  

a cerimônia de uma hora. 

Os leitores que gostariam 

de ter o arquivo PDF do 

livreto podem escrever no 

Editor..(Tr.-Google) 

  

U 

E 

LAVALLA  
Cross affixed to the  

"Cradle of the Institute"  
listing countries in which  

Marist Brothers are present 
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MENSAGEM DO IRMÃO NORBERT 

A INFLUÊNCIA DA FÉ DE MARIA NA CRIANÇA JESUS 

o buletim informativo anterior, dei especial 

atenção às qualidades humanas de fidelidade 

e flexibilidade de São José e como elas o 

ajudaram a cumprir a vontade de Deus. Neste mês de 

Maio, vou me concentrar em como a fé de Maria 

influenciou Jesus durante sua infância. Santo 

Agostinho colocou desta forma, ele disse: "Maria, cheia 

de graça, primeiro concebeu Jesus em seu coração 

antes que ela o concebesse em seu ventre." A fé de 

Maria teve um impacto na criança que ela conceberia 

e suportaria. 

“E ao fim de oito dias, quando foi circuncidado, foi 

chamado Jesus, nome dado pelo anjo antes de ser 

concebido no ventre” (Lc 2, 21). Maria deve ter 

partilhado sua experiência na anunciação com José e 

outros, incluindo o nome que o anjo havia dado à 

criança que ainda estava para nascer. 

“E, chegando o tempo da sua purificação, segundo a lei 

de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentar 

ao Senhor… e para oferecer um sacrifício conforme ao 

que é dito na lei do Senhor”, um par de rolas ou dois 

pombinhos "(Lc 2, 22-24). Através da associação com a 

fé de seus pais e sua observância das práticas religiosas 

da época, Jesus começou a adquirir a fé de seus 

antepassados. 

 “Agora seus pais iam a Jerusalém todos os anos na 

festa da Páscoa. E, quando tinha doze anos, subiram 

segundo o costume ”(Lc 2: 41,42). Como em todas as 

famílias, o papel de Maria, sua mãe, foi especialmente 

importante na educação e desenvolvimento da fé do 

menino Jesus. 

Inúmeras mães e mulheres nas famílias podem olhar 

para Maria como um modelo para garantir que seus 

filhos tenham uma base sólida na fé cristã. Não consigo 

imaginar uma família funcional sem a contribuição de 

uma boa mãe ou de uma mulher para criar os filhos na 

fé. 

Não há dúvida de que em quase todas as famílias mães 

e mulheres são as principais educadoras e catequistas 

das crianças e jovens. A título de exemplo, na infância 

de Marcelino, duas mulheres desempenharam um 

papel significativo no desenvolvimento de sua fé cristã 

primitiva: sua mãe e sua tia paterna, Louise. Dessas 

duas mulheres, Marcelino aprendeu e desenvolveu 

uma relação especial e devoção a Maria, como a 

oração diária do terço e chamar Maria de Nossa Boa 

Mãe. 

O Papa Francisco aponta o importante papel das 

mulheres na vida da Igreja na seguinte declaração: “A 

Igreja não pode ser ela mesma sem mulheres, sem os 

papéis que só as mulheres podem desempenhar. Nós 

simplesmente não podemos ter a Igreja sem 

mulheres”. 

Como Maristas de 

Champagnat, Irmãos e 

Leigos, ansiamos por abraçar 

o espírito de Maria que, ao 

longo dos anos, inspirou 

inúmeras mulheres e 

homens a criarem crianças e 

jovens na fé cristã. Sentimos 

a necessidade de pedir a 

Maria que nos inspire com o seu próprio espírito e 

assim …… 

 Permitir que a força de Deus faça por nós o que a 

nossa própria não pode fazer. 

 Contribuir mais ousadamente para criar crianças e 

jovens no caminho do Senhor do que a sociedade 

secular dita. 

 Inspire-nos a ter uma fé e confiança mais profunda 

em Deus quando dizemos sim ao seu chamado e 

missão. 

 Inspire-nos a ter um espírito mais aberto, e seja 

forte de expressar um sim firmemente baseado na 

vontade de Deus. 

 Veja em Deus alguém que não nos pergunta o 

impossível, e mesmo quando ele pede que 

façamos o que é difícil, ele nos possibilita fazê-lo. 

Desejamos a todos a bênção e a fé inabalável de 

Maria que nos capacitarão a acompanhar e apoiar as 

crianças e jovens em sua jornada de fé. 

N 
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ANIVERSÁRIOS 

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 

03-05-1992 Andrew Mandala (nov.ad.2018) 

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 

14-05-1996 Hope Chinomba (nov.ad.2018) 

15-05-1975 Kasongo Mwape 

17-05-1982 Chrisantius Mwansa 

20-05-1993 Samuel Longenda (nov.ad.2018) 

23-05-1941 Neil McGurk 

24-05-1994 Peter Joseph 

25-05-1987 Joseph Daka 

25-05-1991 António Armando 
25-05-1992 Yob Mathias 

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

31-05-1936 Christopher Zimmermann 

 

JUNE 

01-06-1973 Lourenço Sapalo 

02-06-1994 Anderson Kafatsa (nov.ad.2016) 

03-06-1958 Joseph Murakho 

09-06-1933 Fernand Dostie 

09-06-1989 Steven Chinsolo 

11-06-1973 Stephen Phiri 

12-06-1996 Paul Chikaola  

13-06-1964 Bernard Chirombe 

13-06-1992 António Kasombo  

14-06-1958 Simeon Banda 

14-06-1990 Manuel Simão 

17-06-1984 Dominic Nyoni 

24-06-1992 Kudakwashe Blessed Vambe  

25-06-1983 Peter Zulu 
25-06-1984 Davy Mbasela 

27-06-1984 Carlos Catole 

30-06-1990 Celestino Ngonjo 

 

 

 

 

 

 

 

MARIST BROTHERS SCHOOL 
DETE, ZIMBABWE 

GLORIOSA SUPERBA - FLAME LILY 
(The National Flower  

of Zimbabwe) 
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PEDIDOS DE ORAÇÃO 

FOTOS PARA VOCÊ 

  

Para a PAZ no Síria, a Terra Santa, D.R. Congo, Sudão do Sul, 

Myanmar, e outros lugares. 

Para o irmão NORBERT e seus Conselheiros em o trabalho deles 

para os Irmãos e a nossa missão na África Austral. 

Para os nossos LEIGOS MARISTAS, e todos aqueles que 

colaboram em nossa missão. 

Para os irmãos e as famílias deles que recentemente foram 

enlutados: Golden Tati; Evans Musakanya; e Patrick Bushilya 

Tony Clark, shortly after his arrival in RSA  
to lead the future community in Atlantis  

with Br Joe Walton and Mike Greeff 

Brothers at the St Joseph’s Centenary Dinner  
Rosmar Rissi (Brazil, learning English in CPT),  

Tony Clark (Aus & Int. Com.), Joe Walton (SA),  
Jude Pieterse (SA), Peter Zulu (Zambia & CPT),  
Fortune Chakasara (Zimbabwe & Cape Town), 

Pietro Bettin (Italy & Int. Com.),  
Mario Colussi (SA) 

At the celebration of the Centenary Mass: 
Bros. Fortune and Peter  
with Fr. John Enslin SJ,  

Chaplain to St Joseph’s College  

Cutting the Centenary Fruit Cake 
Ms Aeysha Adams, the College Bursar,  

baked the fruit cake designed to replicate the 
school chapel. She is of the Muslim faith and 
was chosen to go on pilgrimage to Rome and 

Champagnat country in 2017. 
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CENTENÁRIO DO ST. JOSEPH'S COLLEGE, 

RONDEBOSCH, CAPE TOWN 

O CENTENÁRIO DO COLÉGIO foi marcado por dois eventos: 

Sábado 17 de Março: O CENTENARY DINNER num subúrbio da Cidade do Cabo. 

Terça-feira, 20 de Março Uma SANTA MISSA ao ar livre em honra a São José, que aconteceu no 

campus da escola. O celebrante principal era o arcebispo da Cidade do Cabo, Stephen Brislin. 

Toda a escola, do pré-Grau ao Grau 12 (incluindo a Special Needs Unit), estava presente, bem 

como ex-alunos e colegas, e representantes de escolas maristas em Durban e no Joannesburgo. 

DIA DA JUVENTUDE ST PAUL’S, KABWE 

m 12 de março, a Zâmbia comemorou seu DIA 

ANUAL DA JUVENTUDE. Nesse dia, os Irmãos de 

São Paulo organizam alunos de diferentes escolas 

para se reunirem. O programa incluiu danças culturais, a 

Santa Missa, uma refeição compartilhada, e 

oportunidades para compartilhar experiências. Havia 

muita emoção e alegria entre os jovens. O tema deste 

ano foi: INSPIRE CRIATIVIDADE PARA SER 

CONSTRUTORES DE PONTES. (Irmão Moffat Phiri) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 

Aerial View of the Campus looking South 
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NOVICIADOS MARISTAS NO MUNDO 

á 11 noviciados nas seis Regiões do Instituto: 

três na região da África, um na América Sul, 

três no Arco Norte, dois na Ásia, um na Europa 

e um no Pacífico.  

Noviciados na África 

O Marist Brothers Formation Centre, em Kumasi, 

Gana, foi fundado em 1990 com o nome de “Centro de 

Formação dos Irmãos Maristas”; começa em agosto e 

termina em junho com a primeira profissão religiosa. O 

noviciado, que atualmente conta com 26 noviços e 

quatro formadores, pertence à Província da Nigéria e 

ao Distrito da África Ocidental. 

O Novitiate of Save, Ruanda, é um noviciado 

interprovincial e recebe noviços das Províncias de 

Madagascar e da África Centro-Oriental. Tem agora 12 

noviços - quatro no segundo ano e oito no primeiro 

ano. O noviciado geralmente começa em setembro e 

suas profissões são realizadas em junho. 

O Noviciado de Matola, em Moçambique, tem 14 

noviços este ano - sete no primeiro ano e sete no 

segundo ano. As atividades começam em fevereiro e 

terminam em dezembro. O tempo de noviciado é de 17 

a 18 meses, excluído o tempo da experiência de vida 

comunitária de três meses. Foi fundado em 2007. 

Noviciado na América Sul 

O Noviciado Regional Champagnat de Cochabamba, 

na Bolívia, é um noviciado interprovincial desde 2017. 

Recebe noviços das Províncias de Santa María de los 

Andes, Cruz del Sur, Brasil Centro-Norte, Brasil Centro-

Sul e Brasil Sul-Amazônia. O noviciado conta 

atualmente com 11 noviços, cinco no primeiro ano e 

seis no segundo, e três formadores. 

Noviciados no Arco Norte 

O Marist Brothers Novitiate em Esopus, Nova York, 

está na Província dos Estados Unidos. Atualmente, 

tem um noviço. As aulas começam em agosto e 

terminam no mesmo mês dois anos depois. O 

programa inclui estudos de história, 

espiritualidade, missão do Instituto, teologia, 

pastoral juvenil, idiomas - particularmente francês 

e espanhol - e uma experiência prática de trabalho 

com jovens da comunidade local. 

O Noviciado de Jérémie, Haiti, está na província do 

México Ocidental. Atualmente, tem seis noviços no 

primeiro ano. Começa em julho e termina com a 

primeira profissão depois de dois anos. Os noviços 

também são convidados a fazer um retiro de silêncio 

de 30 dias, seis meses depois de terem entrado no 

noviciado para ajudá-los em seu discernimento. 

O Noviciado Interprovincial La Valla, em Medellín, 

Colômbia, recebe noviços das Províncias do México 

Ocidental, México Central, América Central e 

Norandina. Atualmente tem 12 noviços e três 

formadores. O noviciado inicia suas atividades no dia 2 

de fevereiro, festa da Apresentação do Senhor e Dia da 

Vida Consagrada. Os noviços do segundo ano retornam 

às suas Províncias no início de dezembro. Este ano, há 

cinco noviços no primeiro ano e sete no segundo ano.

 

  

H 

Recentemente, o site www.champagnat.org publicou um artigo cobrindo todos os nossos noviciados atuais. 

Ao todo, temos neste altura 108 noviços maristas. 

http://www.champagnat.org/
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Noviciados na Ásia 

O International Novitiate of Tudella, Sri Lanka, está 

na Província do sul da Ásia. Seu programa começa 

no dia 3 de maio e, neste ano, receberá 19 noviços. 

O noviciado inclui uma experiência apostólica de 

três meses em uma comunidade. É feita de 15 de 

maio a 10 de agosto. Depois de fazer seus 

primeiros votos, eles têm um mês de férias com 

sua família e um mês em uma comunidade, em 

seus países. Eles então começam sua formação 

pós-noviciado em Manila, Filipinas, no Centro 

Marista do Pacífico Asiático (MAPAC). 

O Immaculate Conception Novitiate of Broce, em 

Cotabato, nas Filipinas, está na Província da Ásia 

Oriental e foi inaugurado em 1960. Atualmente 

conta com três noviços, um no primeiro ano e dois 

no segundo. O noviciado começa em 15 de maio e 

termina dois anos depois, em 20 de maio. 

Noviciado na Europa 

Há apenas um noviciado na Europa, em Sevilha, 

Espanha. Este ano, tem um noviço no segundo ano. O 

noviciado nasceu como uma iniciativa da Conferência 

Marista Espanhola e está aberto a todas as Províncias 

da Europa (Ibérica, Compostela, Hermitage, 

Mediterránea, Europa Centro-Oeste). Começa em 

outubro / novembro e termina em junho / julho dois 

anos depois. O noviciado participa do programa de 

formação intercongregacional do “Internoviciado del 

Sur”. Segue a formação bíblica e teológica no Centro de 

Estudos Teológicos, da Universidade dos Jesuítas de 

Granada. As atividades pastorais do noviciado são 

realizadas na paróquia e na “Casa de Todos” - um 

trabalho social intercongregacional que visa responder 

às necessidades do bairro onde o noviciado está 

situado. 

Noviciado no Pacífico 

O Marist Brothers Pacific Novitiate in Lomeri, Pacific 

Harbour, Fiji, fica no distrito do Pacífico. Recebe os 

Irmãos das Ilhas do Pacífico, há mais de 40 anos. 

Atualmente, há três noviços, dois são de Samoa e um 

é de Fiji. O programa começa e termina em agosto, 

em torno da festa da Assunção de Nossa Senhora.

MAIS FOTOS PARA VOCÊ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Our Nascent international community  
at “ATLANTIS CITY” shopping centre 

International Volunteers  
at the Three2Six Project  
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UMA EXCURSÃO MARISTA INTERNACIONAL 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This cape  

is the most stately thing  

and the fairest cape  

we saw  

in the whole circumference 

of the earth.  
 

(From the journal of Sir Francis Drake, 

on seeing the Cape for the first time, 

1580.) 

Brazil, Spain, Italy, Australia, South Africa 

CAPE POINT, above, is the southernmost tip  

of the Cape Peninsula on which lies  

the City of Cape Town. The picture to the left, 

taken from the heights of Cape Point,  

looks down on the editor  

and Cape of Good Hope far below 
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TESTEMUNHO DE UM IRMÃO RECENTEMENTE PROFESSADO 

 Meu nome é Br. Le Danh Thuong, 

do Vietnã, e acabei de professar 

meus primeiros votos. Eu estou 

com minha comunidade 

internacional de noviciado há dois anos e quase seis 

anos em várias casas de formação, no Vietnã e nas 

Filipinas. 

Eu sou o sexto em uma família com sete filhos. Eu 

queria me tornar um irmão religioso desde que eu 

estava na sexta série. Isso me motivou a unir-me aos 

Irmãos Maristas em 2012, e minha jornada de seis anos 

em formação foi uma bênção para mim. 

Em maio de 2016 iniciei meu Noviciado, um verdadeiro 

privilégio para mim. Além de pensar sobre a vida 

religiosa desde o ensino fundamental, eu sempre via os 

irmãos como super estrelas. E agora com minha 

profissão, como pode ser, eu não sou uma superstar! 

Eu sou um ser humano normal, apenas, como descobri, 

como eles são. Esta é uma parte surpreendente da 

minha jornada em auto-compreensão e no 

entendimento da vocação dos Irmãos. 

Tendo vivido em uma comunidade internacional com 

17 noviços e 4 formadores, houve muitos desafios, 

dificuldades e momentos de grande felicidade. A vida 

no noviciado pode ser uma experiência intensa que 

reúne pessoas de diferentes estilos de vida e diferentes 

culturas. É um tempo para entrar no "deserto", para 

discernir a vontade de Deus. É hora de aprofundar o 

relacionamento com Deus e meus irmãos. Não foi fácil, 

mas eu sabia que Deus estava sempre comigo. Eu estou 

andando no caminho que meu espírito me leva para ir. 

Até agora, a jornada me levou através de muitos 

desafios e o que eu tenho a fazer agora com minha 

Profissão e a jornada além é também emocionante e 

será cheio de bênçãos. 

A vida religiosa no Noviciado não é nada parecida com 

o que eu pensava que seria. Na verdade, é melhor, 

onde sempre nos divertimos, brinca e trabalhamos 

juntos todos os dias. Isso acontece, mas o que também 

acontece é muito crescimento. Eu sinto que cresci 

muito desde o tempo que entrei. Eu acredito 100% que 

eu não teria me tornado o homem que sou hoje sem 

lite religioso. 

Com o compromisso temporário que acabo de fazer, 

reconheço os muitos Irmãos que vieram antes de mim 

e os que estão comigo na jornada agora. Sua resposta 

ao chamado de Deus fortaleceu e encorajou a minha, e 

eu serei eternamente grato. Eu também tenho 

experimentado nos crescer como uma comunidade. 

Voltamos nossos rostos para o futuro, na esperança de 

compreender as necessidades em evolução do nosso 

mundo, e eu não poderia estar mais orgulhoso do 

trabalho com o qual minha comunidade se 

comprometeu a ajudar a todos nós Noviços a entrar 

plenamente no processo de discernimento Nós 

passamos por isso. 

Então aí está a aventura até agora - mas fique ligado 

porque tenho certeza que o melhor ainda está por vir! 

 

 (Extraído de News and Current Events do Noviciado 

Marista de Tudella, Sri Lanka, abril de 2018. Com 

agradecimentos. (Tradução - Google) 

 

 

Olá! 
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O MUNDO MARISTA CHEGA À CIDADE DO CABO 

a terça-feira, 17 de abril, o editor 

recebeu uma nota do irmão Fortune 

Chakasara, o líder da comunidade em 

Rondebosch. Visitando o Cabo na época 

estavam o irmão P.J. McGowan (contato marista com 

Misean Cara, a agência de ajuda irlandesa), o irmão Jeff 

Crowe e o irmão Angel Medina (supervisionando as 

Comunidades Internacionais), e o irmão Norbert 

Mwila, nosso superior provincial.. 

Fortune observou que, em uma refeição recente na 

casa, havia dez irmãos com oito nacionalidades 

diferentes. “Isso está além da comunidade 

internacional, mas da comunidade global. De fato, a 

comunidade de Rondebosch se tornou um lugar onde 

se encontra o mundo ”.(Tr. – Google) 

Sua nota também incluiu as fotos abaixo deste texto.: 

 

  

N 

Brothers Peter Zulu, Fortune Chakasara,  
Jeff Crowe (hidden), P.J. McGowan,  

Rosmar Rissi, Angel Medina 

Brothers Rosmar Rissi, Jeff Crowe,  
Norbert Mwila, Pietro Bettin, P.J. McGowan,  

Nnodu Onwutalo, Tony Clark,  
Peter Zulu and Angel Medina 

The International Community  
with P.J. McGowan and Norbert Mwila 

VISITORS GALORE! Among those in this  
snapshot taken outside the house are  

Maria Bobillo’s twin sister and their mother  
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ÍCONE DE SÃO MARCELINO CHAMPAGNAT

APRESENTAÇÃO 

ontinuamos as reflexões sobre o Ícone do nosso 

Fundador “escrito” pelas Irmãs do Carmelo do 

Theótokos em Harissa, no Líbano. 

Continuamos as reflexões sobre o Ícone do nosso Fundador 

“escrito” pelas Irmãs do Carmelo dos Theótokos em Harissa, 

no Líbano.  

 

A Miniatura acima do Ícone Central 

   

C 
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O “MARIST SCHOOLS COUNCIL” RECÉM-NOMEADO 

 novo MARIST SCHOOLS COUNCIL (MSC) para 

a África do Sul reuniu-se no St Joseph’s College 

em Rondebosch, Cidade do Cabo, nos dias 8 e 9 

de abril. A reunião começou com uma bela 

oração e reflexão antes de um tempo de partilha pessoal 

para que todos pudessem se conhecer melhor e preparar 

o grupo para o caminho que eles estão prestes a percorrer 

juntos. Naquela noite, o novo MSC compartilhou uma 

refeição com a Comunidade Internacional que está 

prestes a começar sua comunidade na Atlantis, fora da 

Cidade do Cabo. A segunda-feira foi repleta de assuntos 

de negócios que incluíam uma visão geral das cinco 

escolas, assuntos estratégicos atualmente em debate, 

alguns assuntos de negócios que precisavam de atenção 

imediata e uma discussão sobre os papéis, 

responsabilidades e forma de trabalho do MSC. 

Um espírito de comunidade permeou o tempo juntos e, 

de fato, um sentimento de confiança excitada pelo 

trabalho que está por vir. O Ir. Joe Walton e Mike Greeff 

saíram da reunião sabendo que o excelente trabalho 

iniciado pelos membros anteriores do MSC está agora em 

boas mãos. (Traduçãp - Google)

 

 

O 

The new MSC at supper  
with the International Community 
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ASSEMBLÉIAS EM MALAWI E ZÂMBIA 

s Irmãos do Malawi e da Zâmbia realizaram assembleias para orar e refletir sobre temas de interesse, bem 

como sobre suas preocupações. Os irmãos Norbert (Prov.) no Malawi e Ebel (Vice-Prov.) na Zâmbia 

animaram as sessões. 

 

  

O 

MARIST SCHOOLS COUNCIL 2018  
(L to R) Prof Chris Tapscott, Mike Greeff, Megan Rogers,  

Tish Pritchard, Prof Mark Bussin, Br Joe Walton, Tim Campbell. 

Back: Chiza Phiri; Francis Ndapisha;  
Patrick Bushilya; Steven Phiri; Ebel Muteveri;  

Emmanuel Lapointe; Angel Mansoa; Virgirio Bwalya 
Front: Reuben Banda; Joseph Daka; Evans Musakanya; 

Moffat Phiri, Davy Mbasela; Stephen Phiri  
Absent: Kasongo Mwape 

ZAMBIA 

Witman Phiri & Simeon Banda at work 

MALAWI 

Nicholas Banda, Francis Jumbe,  
and Joseph Murakho 
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AS VISITAS DO IR. NORBERT: ABRIL – JULHO 2018 

06 Apr: Lilongwe to Joburg 

15 Apr: Cape Town 

25 Apr: Joburg 

01 May: Uitenhage 

07 May: Joburg 

25 - 26 May: COUNCIL MEETING - Joburg 

29 May: Joburg to Matola 

31 May: Nivava 

07 Jun: Matola 

09 Jun: Bilene 

14 Jun: Manhiça 

19 Jun: Matola 

27 Jun: Matola to Joburg 

30 Jun: Joburg to Luanda 

02 Jul: Kuito 

07 Jul: Ndalatando 

12 Jul: Luanda 

16 - 17 Jul: COUNCIL MEETING – Luanda 

18 Jul: Luanda to Joburg 

22 Jul: Joburg to Nairobi 

23 - 28 Jul: CONF. OF SUPERIORS – MIC 

01 Aug: Nairobi to Joburg 

 

CUMPRIMENTOS a COMUNIDADE INTERNACIONAL da ÁFRICA 

Finalmente, eles encontraram uma casa para eles, por mais temporária que fosse! 

 


