
 

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de fevereiro de 2015 

No dia 28 de Outubro do ano passado o Irmão Emili 

escreveu uma carta a marcar o início da nossa 

preparação para o bicentenário marista. As últimas três 

páginas de "Apenas uma Tenda como coração do nosso 

futuro" lidou com o tema da "Esperança". 

Agora, no início dos 

trabalhos de cada 

dia, o Conselho 

Provincial lê e reflete 

sobre algumas 

leituras 

significativas, e, em 

seguida, os 

membros são convidados a partilhar as suas reflexões. 

Ao ler a carta do Superior Geral, uma pergunta surgiu 

na minha mente: "O que é esperança?" Ainda que 

tivesse sido, há alguns meses atrás, essa questão ainda 

continua a fazer parte da minha reflexão diária. Por 

isso, gostaria de partilhar algumas reflexões deste 

tema convosco. 

Quando eu estava no MIC, lecionei o curso de 

Educação dos Meios de Comunicação Social aos alunos 

do segundo ano. Numa das ocasiões, fiz uso do filme 

Shawshank Redemption, uma produção notável de um 

poderoso romance escrito por Steven King. O tema da 

esperança corre ao longo da história. Os centros de 

enredo sobre Andy Dufresne, que foi injustamente 

preso pelo assassinato da sua esposa. Ele fez amizade 

com um prisioneiro chamado Red. Andy 

eventualmente escapou depois da sua terrível 

provação. Sugiro que caso encontres este filme, 

assistas e se encontrares o romance, aconselho a lê-lo. 

Shawshank Redemption contém várias expressões 

interessantes sobre o significado de esperança que iria 

ajudar-nos a compreender as profundezas da 

esperança. Inseri os dizeres com algumas imagens do 

filme. 

Primeira referência de Andy Dufresne a esperança foi 

quando ele diz a Red que a esperança é algo que nunca 

pode ser tirada do seio deles. "A esperança é uma coisa 

boa. Talvez o melhor de todas, e nenhuma coisa boa é 

capaz de morrer ". 

Em vários momentos, ouvimos Red dizer: "O medo 

pode manter-te prisioneiro: a ESPERANÇA pode 

libertar-te." 

"Me encontro 

neste momento, 

tão animado que 

mal consigo pensar ou ficar parado. Eu acho que é 

apenas uma emoção que um homem livre pode sentir. 

Um homem livre no início de uma longa jornada, cuja 

conclusão é incerta. Espero que eu possa fazê-lo 

através da fronteira. Espero ver o meu amigo e apertar 

a sua mão. Espero que o Oceano Pacífico seja tão azul 

como tem sido nos meus sonhos. Espero." 

Shawshank Redemption é sobre ESPERANÇA e da 

antecipação sacramental da redenção. Podemos, como 

Irmãos e cristãos ter o mesmo sentido de esperança 

como Andy Dufresne? 
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Gostaria de abordar o tema esperança com ainda mais 

detalhes. É importante para nós, como maristas ter 

uma alegre esperança. O que é esta alegre esperança? 

É acreditar que Deus tem esperança e um futuro para 

nós. A esperança pode ser vista como uma perna de 

uma panela de três pernas, 

juntamente com a fé e a 

caridade. Os três estabilizam 

as nossas vidas, 

independentemente das 

inúmeras superfícies ásperas 

ou irregulares que 

encontramos ao longo do 

caminho. As escrituras são 

claras sobre a importância 

da esperança. Paulo, o apóstolo, ensinou que a 

escritura estava escrita para que "tenhamos 

esperança". O nosso Capítulo Geral de 1993 teve como 

tema "Escolha a Vida", uma frase do Deuteronómio, 

para nos encorajar como maristas para ser pessoas de 

esperança para o futuro. "Tomo hoje por testemunhas 

os céus e a terra contra vós: coloco diante de ti a vida e 

a morte, a felicidade e a maldição. Escolhe a vida, e 

então viverás com toda a tua posteridade. (Dt 30:19) 

Muitos de nós compreendem a 

esperança como pensamento 

meramente ilusório, como em "Eu 

espero que tudo corra bem." Sem 

esperança, a vida perde o seu 

significado e na morte não há 

esperança. Muitas coisas são possíveis 

para a pessoa que tem esperança. E 

muitas coisas são possíveis para quem 

tem fé. E ainda mais é possível para 

quem sabe amar. Mas tudo é possível 

para quem pratica todas as três 

virtudes. A esperança é essencial à fé e à caridade. As 

coisas que esperamos levam-nos a fé e a caridade. 

O nosso Papa e o nosso Superior Geral convidaram-nos 

a ser pessoas de esperança. No Advento, do ano 

passado, começamos o Ano da Vida Consagrada. Na 

carta que o Papa Francisco escreveu para marcar a 

ocasião, ele falou da esperança: 

"Essa esperança não se baseia nas estatísticas ou 

realizações, mas por Aquele em quem pusemos a nossa 

confiança (cf. 2 Tm 1: 2), Aquele para quem "nada é 

impossível "(Lc 1:37). Esta é a esperança que não 

desilude; é a esperança que permite que a vida 

consagrada continue a escrever a sua grande história 

no futuro. É para esse futuro que devemos sempre 

olhar, conscientes de que o Espírito Santo nos 

impulsiona para que ele possa continuar a fazer 

grandes coisas nas nossas 

vidas". 

Cardeal Braz de Aviz ao 

anunciar o Ano da Vida 

Consagrada disse: "Com 

esta visão positiva sobre o 

passado, queremos abraçar 

o futuro com esperança". 

Embora as crises que 

afectam o mundo e a Igreja 

também se façam sentir dentro da vida consagrada, 

segundo ele, as mulheres e os homens religiosos 

permanecem cheios de esperança, baseada não nos 

seus próprios poderes, mas na confiança no Senhor. 

"Nele", disse ele, "ninguém pode privar-nos da nossa 

esperança." 

Esta esperança, no entanto, disse ele, não pode 

impedir-nos de "viver o presente com paixão". Esta 

paixão disse o Cardeal, é a de "estar apaixonado, com a 

amizade verdadeira, de profunda 

comunhão." Isto é "a verdadeira beleza 

da vida de tantas mulheres que 

professam os conselhos evangélicos e 

seguem a Cristo" mais de perto "neste 

estado de vida." A este respeito, disse 

ele, o Ano da Vida Consagrada terá um 

enfoque evangélico, para ajudar as 

pessoas a perceber "a beleza do 

seguimento de Cristo" nos vários tipos 

de vocações religiosas. 

Nós também estamos no ano de 

Montagne, que é um ano que nos lembra da esperança 

de São Marcelino. A sua esperança era de começar um 

grupo de Irmãos, uma esperança de tornar Jesus 

conhecido e amado; uma esperança de se relacionar 

com Jesus do jeito de Maria. Não me sinto capacitado 

suficiente para vos convidar a ler e meditar a carta do 

Irmão Emili “Apenas uma Tenda como coração do 

nosso futuro. Esta mesma carta desafiou-me a ser um 

Irmão de esperança. E o que ela faz para você? 

Não percamos a esperança!  
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02/02/1984  Mphatso Majala  

06/02/1986  Moffat Mbamera  

07/02/1987  Peter Justen  

09/02/1979  Euclides Nangolo  

14/2/1991 Mugove Chibwenga 

15/02/1970  Frank Mwambucha  

16/02/1974  Felizardo Maceia  

18/02/1987  Ignatius Matemba  

19/02/1982  Richard Chidothi  

21/02/1935  Angel Mansoa  

22/02/1932  Claude Audy  

27/02/1990 Chifundo Nkhoma 

28/02/1987 Moffat Phiri 

 

 

 

 

 

 

 

  

FELIZ ANNIVERSARIO! 

IRMÃOS MARISTAS -NYANGA 13 de dezembro de 2014 

 

Trás: James Langlois, Joe Walton, Fortune Chakasara 

Meio: Tererai Gijima, Leonard Brito, Emmanuel Mwanalirenji, Vincent George 

Frente: Nicholas Zvenyika, Jacob Mutingwende, Ebel Muteveri, Bernard Chirombe 

DESCULPE - o nome de Bernard estava 

faltando na edição de dezembro (Ed.) 
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4. "Acende-se a lâmpada para colocá-la sobre o 

candelabro e para que ilumine a todos os que estão 

na casa" (Mt 5,15). Nossa vocação comum de 

Irmãos também precisa ser vista, conhecida, 

compreendida e valorizada na Igreja. Nossa 

presença e nossas iniciativas nesta celebração da 

Igreja universal são parte da nossa vida consagrada 

e da nossa missão. Não podemos ficar de fora como 

Religiosos Irmãos. Nosso desejo de mudar o mundo, 

as grandes visões e impulsos que sentimos, nossa 

audácia e nossos sonhos nos inspiram o desejo de 

aproveitar este ano para testemunhar o dom da 

nossa vocação específica na Igreja hoje. 

5. No marco da Igreja-Comunhão-Povo de Deus, 

promovido pelo Concílio Vaticano II, a vocação do 

Religioso Irmão complementa todas as outras 

vocações. Embora pequena em números, a vocação 

do Irmão é um tesouro precioso que vale a pena 

apreciar, mostrar, compartilhar, entender, 

aprofundar e viver. Recebemos o dom da 

fraternidade e queremos compartilhá-lo como uma 

dimensão constitutiva da Igreja. Com essa 

convicção do significado da vida, a vocação e a 

missão do Religioso Irmão na Igreja, o Vaticano 

prepara, já faz algum tempo, um documento sobre 

Identidade e Missão do Religioso Irmão na Igreja. 

DIA MUNDIAL DA VIDA CONSAGRADA   

IRMÃOS RELIGIOSOS 

Extratos de um Documento Conjunto produzido por 15 Congregações  

ORAÇÃO POR 

PESSOAS CONSAGRADAS 

“Oremus para que, neste ano 

dedicado à vida consagrada, os 

religiosos e religiosas 

descubram a alegria  

de seguir a Cristo  

e se dediquem zelosamente  

ao serviço dos pobres”. 
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Continuamos esperando sua publicação fazendo 

tudo o que está ao nosso alcance para que isso 

aconteça e, ao mesmo tempo, sabemos que o que 

mais importa é a nossa presença e contribuição 

diária para que a mensagem do Evangelho chegue a 

todos os corações. 

7. Além disso, a celebração do Ano da Vida 

Consagrada nos dá uma oportunidade muito 

especial para comemorar a nossa vocação de 

Irmãos na diversidade dos carismas. Deus age na 

diversidade e se alegra no diverso. Embora, nós 

sejamos Irmãos e partilhemos o dom de uma 

vocação particular, nós também somos diferentes, 

fruto do Espírito e da sensibilidade de homens e 

mulheres que responderam às necessidades dos 

pobres em diferentes momentos da história. Este 

testemunho de harmonia e colaboração na 

diversidade é um componente importante da Boa 

Notícia de que o mundo necessita hoje. Conhecer-

nos, apreciar-nos e aprofundar nossas mútuas 

relações é a primeira condição para que todo o 

povo de Deus possa também conhecer e apreciar a 

nossa vocação. Por isso, pedimos a todos 

"celebremos juntos em nossa diversidade", como já 

estamos fazendo. 

 

(O desenho da esquerda foi produzido por uma 

equipe de Irmãos. Ele inclui imagens contribuídas 

por várias congregações) 

 

 

  

OREMUS 

 que, no ano da Vida Consagrada a VOCAÇÃO DO IRMÃO RELIGIOSO 

se tornar mais apreciada. 

 As pessoas afectadas pelas inundações no Malawi e Zimbabwe: que 

as pessoas vêm em seu auxílio de acordo com suas possibilidades. 

 Para o recém-enlutados: Ir. Raymond Mbao; Ir. Teodoro Grageda 

(anteriormente no MIC); Ir. Paul Mbuyi (noviço); Peter Zulu ... 

 Pela paz na Nigéria, África Central e Sudão do Sul, países em que o 

nosso Instituto Nossa está presente.  

 Pela paz no Médio-Oriente  
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INUNDAÇÕES NO VALE DO ZAMBEZE 

From: Fortune Francis [mailto:fortunefrancis@yahoo.com] 
Sent: 09 January 2015 09:47 AM 
To: Mario Colussi 
Subject: Re: Impact of Floods in Zimbabwe 

Bom Dia, Mario 

Rezo e espero que você esteja bem. Estou escrevendo para informá-lo de 

que metade da minha aldeia natal foi varrida por inundações, uma escola 

secundária, biblioteca e professores casas foram todos arrastados, 

literalmente pelas cheias no Vale do Zambeze. 

Infelizmente, o governo não está fazendo muito para ajudar, por isso a 

maioria das minhas relações estão agora alojados em uma escola primária 

local e no salão da igreja e da igreja. Estou neste momento com a ajuda de 

alguns parentes e amigos a tentar levantar algum dinheiro para ajudar com 

a aquisição de material de comida, cobertores, etc., o governo tem 

literalmente abandonado essas pessoas. Isso já aconteceu no Vale do 

Zambeze e pretendo visitar este lugar na próxima semana. 

Mantenha-se bem e sentir-se livre para circular esta informação para 

irmãos e amigos. 

Em Champagnat 

Fortune. FMS 

mailto:fortunefrancis@yahoo.com
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1845-1916 (Festa: 17). Nascido numa família aristocrática rica, ele estudou 

inicialmente agricultura, a fim de gerir a propriedade familiar. Envolvido na política 

da sua juventude, perdeu uma perna aos 17 anos, quando foi ferido durante uma 

revolta. Na Cracóvia, ele tornou-se, num artista popular bem conhecido e bem 

querido. De alma gentil e compassiva, sentiu-se chamado para ajudar aqueles em 

necessidade. Depois tornou-se franciscano secular, tomando o nome de "Alberto". 

Ele abandonou os seus trabalhos como artista plástico e começou uma vida de 

trabalho com e para os mais pobres de Cracóvia. Em 1887 fundou os "Irmãos da 

Ordem Terceira de São Francisco, Servos dos Pobres" (aka Albertines). Os 

Albertinos davam comida, assistência e abrigo para os pobres e sem-teto. O Papa 

João Paulo II escreveu uma peça sobre a vida do Irmão Alberto, que foi 

transformado em filme em 1997. Foi canonizado pelo Papa João Paulo II em 1989. 

 

Um padre falou sobre a experiência de uma jovem mulher num hospital infantil local. Ela foi convidada por um 

professor da sua Igreja local para ajudar um menino com alguns trabalhos escolares enquanto ele estava no 

hospital. A mulher não percebeu até que ela chegou ao hospital que o menino estava na unidade dos queimados, 

com muita dor e quase incapaz de responder. Ela tentou tutora-lo, tropeçando durante as aulas de Inglês, 

envergonhada por colocá-lo num exercício que exigia muito esforço da parte dele. 

No dia seguinte, quando ela voltou ao hospital, uma enfermeira perguntou-lhe: "O que você fez para ao 

menino?", Antes que ela pudesse terminar de se desculpar, a enfermeira a interrompeu: "Você não entende. 

Toda a sua atitude dele mudou. É como se ele agora tivesse decidido viver!" 

Poucas semanas depois, o rapaz explicou que ele tinha completamente perdido a esperança até que a jovem 

chegou. Com lágrimas de alegria, explicou ele, 

"Eles não iriam enviar um tutor para trabalhar com substantivos e verbos com um menino prestes a morrer, não 

é?" 

Às vezes, somos convidados a entrar na vida de muita gente 

e em lugares e eventos que, na superfície, não têm nenhum 

significado ou propósito para nós. E chegamos mesmo a nos 

perguntar as vezes: o que estamos a fazer aqui? Qual é o 

objetivo que tenho aqui? Muitas das vezes, definimos as 

nossas vidas só pelo que podemos ver ou compreender; nos 

esquecemos de que somos parte de algo maior do que nós 

mesmos. Quando esquecemos, perdemos oportunidades 

atrás de oportunidades, esses momentos de graça, poderiam 

afetar o nosso mundo para o melhor.  

PATRONOS ESPECIAIS DA FRATERNIDE 

SÃO ALBERTO CHMIELOWSKI 

Algo da Pensar 

UM PROFESSOR TRAZ ESPERANÇA …. 
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Os Irmãos das duas comunidades de Manhiça e Bilene se reuniram para a Missa de Ação de Graças celebrada no 

final do ano de 2014 na paróquia de St Martin de Porres em Bilene,. 

A liturgia e vigília na última noite do ano, 

contaram com a participação de crentes da 

área. O comportamento de oração dessas 

pessoas ansiosas para expressar sua gratidão 

a Deus pelo dom da vida estava em nítido 

contraste com as atividades Barulhentas dos 

muitos turistas sazonais que esperaram para 

o Ano Novo. 

O último dia do ano é uma ocasião para 

refletir sobre nossas vitórias pessoais e 

derrotas, e procurar ser conciliado com outros 

com quem as relações se tornaram legal. 

Agradecemos ao Senhor pelo dom da 

Fraternidade e o exemplo do povo de Bilene. 

(Ângelo Atibo 31-12-2014 - Abreviado) 

 

 

 

  

OBRIGADO SENHOR 

Durante a Vigilia 

ONDE FICA BILENE? 

66 km 

33 km 

MACIA de Bilene 

PRAIA de BILENE 
MANHIÇA 

 

    95 km para Maputo  
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Dia da Fundação do Instituto – 2 de Janeiro de 1817. 198 anos 

depois, o sonho de uma nova fundação em Moçambique tornou-

se numa realidade. Assim como as condições em o "berço" do 

Instituto, a mudança para a casa em Bilene pelos Irmãos 

Domingos Lopes, Fernando Baptista Mulila e Sábado Valia, foi 

celebrada em muita simplicidade. 

Às 9h00 da manhã, Pai Francisco, o padre residente local, 

celebrou a Santa Missa na igreja paroquial dedicada a São 

Martinho de Porres em "Praia do Bilene" perto da bela lagoa da 

área. A congregação incluiu quatro irmãos e Sr. Domingos 

Henriques (um ex-noviço Marista) e sua esposa. Henriques foi há 

muitos anos encarregado da Escola Primária. 

A liturgia foi seguido de um jantar festivo na mesa rectangular 

na sala de jantar da residência. Em suas palavras de boas-

vindas, Br Domingos,  o Superior, expressou o desejo de que a 

nova comunidade deve crescer não só nos níveis espirituais e 

humanos, mas também tornar-se progressivamente mais 

auto-suficiente financeiramente. (Abreviado de um relatório 

apresentado por Ir. Ângelo Atibo) 

 

 

  

Façamos um ponto, que a gente se encontrar 

com um sorriso, quando é difícil sorrir. 

Sorria para o outro, fazer tempo para o 

outro em sua família. Madre Teresa 

MAIS UMA FAMÍLIA NASCE EM BILENE 

Vigília na Igrega  

Almoço de confraternização 

CATEDRAL de MAPUTO 
CATEDRAL de LUANDA 
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MEDITAÇÃO para FESTA de 02 DE FEVEREIRO 

 A APRESENTAÇÃO DO SENHOR NO TEMPLO 

O que é o artista dizendo? Que coisas são os 
personagens dizendo? 

Maria olha com tristeza para as duas pombas - seu 
sacrifício para a purificação. Ela segura-los 
suavemente em seu peito. Talvez ela vê neles a vida 
ea morte do seu bebê? 

José, o pai que não é, mostra determinação, 
aceitação e compreensão. 

Anna, a velha profetisa, viveu uma vida de jejum e 
oração. Parece haver um sentimento de alguma 
satisfação na expressão de seus olhos e sua boca. Ela 
fala sobre a criança assim que ela vê-lo (Lc 2,38). Ela 
está pronta! 

Simeão era nem sacerdote, nem profeta, mas um 
homem devoto que tinha sido dado a promessa de 
que ele iria ver o Messias do Senhor antes de sua 
morte. Não é de admirar que ele segura a criança tão 
orgulhosamente em seu colo. Ele olha diretamente 
para mim com um olhar que diz: "Eu sei" e deixa uma 
pergunta para mim: "Você também sabe?" 

 



11 

 

 
  

MARIST CAMP - ZIMBABUÉ 

Kutama, Dezembro de 2014 – Janeiro 2015 

EM TORNO DA PROVÍNCIA 

NYANGA - KUTAMA - CHASSA - MTENDERE 
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Jude Pieterse (RSA), Patrick Bushilya (Zâmbia), Tomás Sawayenga (Angola),  
Joe Walton (Superior Provincial, RSA), Fortune Chakasara (Vice-Provincial Zimbábue),  

Felizardo Maceia (Moçambique), Frank Mwambucha (Malawi) INSET: Mario Colussi (Secretária RSA) 

CONSELHO PROVINCIAL  

22 de Janeiro de 2015 Joanesburgo 


