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FROM THE PROVINCIAL’S DESK… 

1 March 2015 

Dear Brothers and friends, 

We are already in the season of Lent - an important 

time for us to take stock of our lives. Shortly before 

Christmas last year, Pope Francis met Vatican 

employees, mostly lay people together with their 

families. He advised them to concentrate on ten 

practices for their lives. The list really impressed me, 

and I think it would be appropriate for us to reflect on 

them and put them into practice during Lent. The 

original list has been slightly modified to suit our way 

of life as religious. 

“Take care of your spiritual life, your relationship with 

God, because this is the backbone of everything we do 

and everything we are.” 

 “Take care of your family life, giving your time, 

attention and love to your brothers, family members, 

friends, and loved ones.” 

“Take care of your relationships with others, 

transforming your faith into life and your words into 

good works, especially on behalf of the needy.” 

“Be careful how you speak, purify your tongue of 

offensive words, vulgarity and worldly decadence.” 

“Heal wounds of the heart with the oil of forgiveness, 

forgiving those who have hurt us and medicating the 

wounds we have caused others.” 

“Look after your work, doing it with enthusiasm, 

humility, competence, passion and with a spirit that 

knows how to thank the Lord.” 

“Be careful of envy, lust, hatred and negative feelings 

that devour our interior peace and transform us into 

destroyed and destructive people.” 

“Watch out for anger that can lead to vengeance; for 

laziness that leads to existential euthanasia; for 

pointing the finger at others, which leads to pride; and 

for complaining continually, which leads to 

desperation.” 

 “Take care of brothers and sisters who are weaker … 

the elderly, the sick, the hungry, the homeless and 

strangers, because we will be judged on this.” 

I believe if we make a constant effort during the time 

left in this Lenten season we will be really ready for 

Easter. 

This month’s message may be short, but it is packed 

with wisdom for improving own our lives and that of 

the community.  

The reflection to be found in “Something to think 

about” provides a method for putting into practice 

these ten challenges from Pope Francis. 

May you be ready for Easter!  

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net  
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03/03/86 Tererai Gijima 

03/03/91 Raphael Time 

07/03/73  Leonard Brito  

03/03/92 Augustine Mateyu (nov.adm.2015) 

11/03/73 Emmanuel Mwanalirenji  

13/03/84 Dias José Gemusse 

20/03/74 Francis Jumbe 

20/03/92 Joseph Lazarus (nov.adm.2015) 

25/03/32 James Langlois 

28/03/61 Nicholas Banda 

28/03/90 Golden Tati (nov.adm.2015) 

 

 

 
  

HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 

LET US PRAY 

  For OUR SUPERIOR GENERAL AND HIS COUNCIL that they be guided 

by the Spirit in their work of animation and government of the 

Institute. 

 For OUR PROVINCIAL SUPERIOR AND HIS COUNCIL in their efforts to 

promote the legacy of Saint Marcellin Champagnat in Southern 

Africa. 

 For the SICK who have been recommended to our prayers. 

 For PEACE in the troubled area of Africa, the Middle East, and 

Ukraine. 

  

ASH 

WEDNESDAY 

at  

KUTAMA 
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An eight year old boy approached an old man in front of a wishing well, looked up into his eyes, and asked. “I 
understand that you are a very wise man. I’d like to know the secret of life” 

The old man looked down at the youngster and replied: “I’ve thought a lot in my lifetime, and the secret can be 

summed up in four words. 

The first is think. Think about the values you 

wish to live your life by. 

The second is believe. Believe in yourself 

based on the thinking you’ve done about the 

values you’re going to live your life by. 

The third is dream. Dream about the things 

that can be based on the belief in yourself and 

the values you going to live by. 

The last is dare. Dare to make your dreams 

become reality, based on the belief in yourself 

and your values.” 

And with that Walter E Disney said to the little 

boy, “Think, Believe, Dream and Dare.”  

(Author unknown) 

  

ADMISSION OF FOURTEEN NOVICES 14 February 2015 

Something to think about 

THINK, BELIEVE, DREAM and DARE 

WALT DISNEY (1901-1966) was an outstanding American movie and 
television producer and showman, famous as a pioneer of cartoon films  

and as the creator of Disneyland. He is shown here with "Mickey Mouse"  
his first and most well-known cartoon character. 
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On 8 and 9 January this year I was privileged to 

spend time with the young Brothers in formation at 

MIUC in Nairobi. This was a vibrant time of exciting 

engagement, discussion and debate. Br Lawrence 

had asked me to address the Brothers about the 

communion between the Marist Brothers in Africa 

and the Lay Marists who are drawn to the charism 

that binds us all. 

This request tied in with the plan developed by the 

AL&BC (The African Lay and Brothers Commission) 

that has as its very first action: 

 To conscientize Brothers on Lay Marist Vocation at 

initial (postulancy, novitiate) and ongoing 

Formation stages.  

A YOUNG MARIST ON THE WORLD STAGE 

LAY MARISTS 

Workshop for Young Brothers at MIC – 8-9 January 2015 
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Initial formation: Lay partnership module to be 

developed and presented 

Ongoing formation: follow up Lay partnership 

module to be revisited 

The format of the 

two days was firstly 

input from various 

speakers; Br Sylvain 

from Madagascar, 

Professor Majawa 

from the Catholic 

University of 

Eastern Africa 

(CUEA), Brother Valentin from PACE, Br Lawrence 

from MIUC and Mike Greeff from Southern Africa. 

Secondly, questions and discussion in a panel 

format.  

The focus of my address was to stress the need for 

this strengthened communion between Brothers 

and Lay Marists, to acknowledge the challenges we 

face but to also embrace the opportunities that this 

communion would present. I then went on to share 

examples of what is happening in this regard within 

my own Province and Country with several 

anecdotes to illustrate the concepts. This included 

efforts being made to ensure appropriate and 

adequate formation for Lay Marists and for 

Brothers, opportunities being created for Lay 

Marists to explore and live the Marist Charism, 

changes made to existing structures within the 

Province and within schools to allow all to 

contribute according to their own areas of strength 

and, most importantly, how to nurture the trust 

between all parties and accepting that that we are 

all only stewards of the Marist charism working 

toward the vision of Father Champagnat. 

It was an enthusiastic time of debate and discussion 

and I pray that it sowed the seed for a new way of 

being Marist in Africa in the young minds of the 

Brothers in formation. The experience of the older 

Brothers present and input from other sources gave 

credibility to this imperative in our lives. 

We all came away from the experience with a 

renewed belief in the old African saying, the saying 

that the AL&BC has adopted as its unifying 

statement: 

 “If you want to go fast, go 

alone. If you want to go far, go 

together.” 

Together, the Marist Brothers 

and Lay Marists in Africa will 

go far. 

Mike C Greeff 

20150130 

 

 

 

  

MIUC Campus 
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(Aleteia.org-Míriam Díez Bosch) If there are no vocations, what will happen to the Church? The response of Br 

Emili, Superior General, is clear and in line with the thinking of Pope Francis: “This will not happen, though there 

will be difficult years where we grope our way forward." 

Aleteia: You’ve been at meetings with Pope Francis. In 

your opinion, why did he dedicate 2015 to the 

consecrated life? 

I think the answer lies in the practice of inviting the whole 

Church to reflect on a particular group or an important 

element of our tradition. Thus, for example, the year 2009-

2010 was devoted to Priests and the year 2012-2013 was 

the Year of Faith. In the current instance, it is an invitation 

for all of us, members of the People of God, to learn more 

about the Consecrated Life and explore its meaning. The consecrated life is probably the element of the church 

that took most seriously the invitation to renewal coming from Vatican II. In a relatively short period of time, it 

has experienced remarkable transformations. These were difficult years, to groping the way forward, trying to 

remain faithful to the call of the Holy Spirit. The internal transformation period requested by Vatican II, is not yet 

completed. This is why I think it a positive gesture of the Pope to proclaim the year of Consecrated Life: he is 

affirming these efforts to renew and invites us to have hope for the future. As he said in his Apostolic Letter for 

the Year of the Consecrated Life: “Do not join the prophets of doom who proclaim the end of or loss of meaning 

for consecrated life in the Church today”. Moreover he provides clear goals for this year: “Look to the past with 

gratitude, live the present with passion, and embrace the future with hope.” 

Aleteia: Does the lack of vocations endanger consecrated life? 

In 2010, Pope Benedict XVI commented on the common question 

that arises because of reduced numbers and aging in many 

religious institutes in some parts of the world: “Is the consecrated 

religious life currently capable of attracting young people? The 

Pope noted that the consecrated life has its origin in our Lord, who 

chose for himself this form of life: chaste, poor and obedient. 

Therefore, the consecrated life can never be lacking or die in the 

Church: it was willed by Christ as an irremovable part of the 

Church. The lack of vocations does not announce the end of the 

consecrated life: rather it seems to be the end of a certain way of 

living the consecrated life. I believe that the current pains are not 

those of death but of birth. It is like a crisis of growth, from which 

the consecrated life will come out stronger and more evangelical in 

character. 

IS RELIGIOUS LIFE IN CRISIS? 

Brother Emili is interviewed by “Aleteia.org”  

at the General House on 3 February 2015 

(Aleteia.org is a world-wide Catholic network sharing faith resources) 
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Aleteia: People often speak about the consequences and not enough about the causes of this lack of vocations. 

What do you think the causes are? 

I assume that God continues to call young people to the consecrated life, so even at the risk of oversimplifying 

things, I would say that the lack of vocations is has two main reasons: young people do not listen to the call; and 

what consecrated life currently offers does not appeal to them. Therefore, it seems that there are two things 

to be done: firstly, to support young people and create conditions so that they can listen to and discern the 

Lord's call; and, secondly, religious men and women should live in such a way that we can be 

recognized by young people for our courage, our joy, our experience of evangelical fraternity, our presence with 

the marginalized, and our deep spirituality. 

Aleteia: Pope Francis is a Jesuit religious. What is his dream for this year dedicated to the consecrated life? 

What do you think Francis would like religious to contribute to the 

Church? 

A little over a year ago, the Pope was present at a meeting of Superiors 

General. He summarized his own vision of consecrated life in a beautiful 

expression: “Wake up the world!” At the same time, he himself is a 

member of a religious community. By his words, and more importantly by 

his very manner of living, we can understand what he means by “waking 

up the world.” He has indeed awakened the whole world as well as the 

many Christians who are dozing and discouraged. Just consider: his warm 

and sincere proximity to anyone, especially those who suffer or are 

marginalized in society; his life of evangelical poverty; his contagious joy; 

his confidence in the Providence of God; his audacity and the deep inner 

freedom; his passion for missionary output of the Church. Surely these 

are clear indications of the type of consecrated life that the Pope wishes. 

 

 

 

 

  

WORLD YOUTH DAY 2016 

“Dear young friends, this search for happiness is shared by people of 

all times and all ages. God has placed in the heart of every man and 

woman an irrepressible desire for happiness, for fulfilment. Have you 

not noticed that your hearts are restless, always searching for a 

treasure which can satisfy their thirst for the infinite?” [Pope Francis, 31 

Jan 2015) 

 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3521#sthash.R3doFCQd.dpuf
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Brother James, FFSC. (Peter Wirth), was the founder of the Franciscan Brothers 

of the Holy Cross 

Peter Wirth was a German Catholic Religious Brother, who, as Brother James, 

FFSC (German: Bruder Jakobus), founded the religious congregation of the 

Franciscan Brothers of the Holy Cross. They are dedicated to the care of 

disadvantaged youth, especially orphans, primarily through providing vocational 

training to help them lead successful lives as adults. 

Early life 

Wirth was born in the town of Niederbreitbach, then in the Rhine Province of the 

Kingdom of Prussia, on 15 October 1830, the fourth child of Theodor Wirth and 

Katharina Andries. His father was a shepherd while his mother ran a small pub. 

He lost his father at the age of nine and his mother a year later. Because of this 

tragedy, the impoverished children were separated, and Wirth was raised by his 

uncle and godfather, Johann Peter Andries, who was a teacher in the local 

school. 

Although his uncle eventually made Peter his assistant at the school, for financial 

reasons Peter could not attend a school for teachers to enter that profession. He 

started, instead, an apprenticeship as a shoemaker in the workshop of Johann Schmitz, where he also lived. He 

produced his masterpiece as a shoemaker at the age of 24, earning the rank of Master craftsman.  

Religious life 

Wirth was a pious young man. While still working at his trade, he joined the Third Order of Saint Francis, whose 

members were active in addressing the social and religious needs of the region. He felt drawn, however, to lead a 

spiritual and prayerful life. To this end, after he had completed his apprenticeship, he and two friends founded a 

house of "pious craftsmen" in the summer of 1854. This attempt failed and the small group dispersed. 

Wirth, however, persisted with his call and found other young men who shared his vision of answering the needs 

of the helpless in their society. They nourished, educated and trained orphan boys, as well as cared for the sick. 

On 12 June 1862, with the approval of the Bishop of Trier, they formed the Franciscan Brothers of the Holy Cross 

in the rural Chapel of the Cross in the nearby town of Waldbreitbach. The motherhouse of the new congregation, 

St. Joseph Monastery, was built in the town of Hausen in 1866.  

While caring for smallpox patients, Wirth himself became infected and died on 28 March 1871. Today his remains 

are kept in the chapel of St. Joseph Monastery in Hausen. 

Legacy 

The Franciscan Brothers of the Holy Cross are presently engaged in various ministries that meet the needs of 

people in various ways. They work in health care settings, and provide homes for the developmentally disabled. In 

addition to the original motherhouse in Hausen, they operate a well-known hospital in Bad Kreuznach. The 

Brothers are also teachers and hospital chaplains. They work in parishes as religious education teachers and 

sacristans. The Brothers serve in the United States as well, where they run a trade school and provide senior 

housing in the State of Illinois.   

Special Patrons of the Brotherhood 

SAINT PETER WIRTH 

http://en.wikipedia.org/wiki/German_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Brother_(Catholic)
http://en.wikipedia.org/wiki/German_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Congregation_(Catholic)
http://en.wikipedia.org/wiki/Franciscan_Brothers_of_the_Holy_Cross
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_training
http://en.wikipedia.org/wiki/Vocational_training
http://en.wikipedia.org/wiki/Niederbreitbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhine_Province
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Prussia
http://en.wikipedia.org/wiki/Godfather
http://en.wikipedia.org/wiki/Apprenticeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Masterpiece
http://en.wikipedia.org/wiki/Master_craftsman
http://en.wikipedia.org/wiki/Third_Order_of_Saint_Francis
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Bishop_of_Trier
http://en.wikipedia.org/wiki/Waldbreitbach
http://en.wikipedia.org/wiki/Motherhouse
http://en.wikipedia.org/wiki/Hausen_(Wied)
http://en.wikipedia.org/wiki/Smallpox
http://en.wikipedia.org/wiki/Developmentally_disabled
http://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Kreuznach
http://en.wikipedia.org/wiki/Trade_school
http://en.wikipedia.org/wiki/Illinois
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Br Louis Patrick FMS  
Pioneer in Zimbabwe 

Tombstone  
Br Louis Patrick 
Pioneer Cemetery  
Harare (1891-1949) 

1940 Kutama Mission Personnel 

1939 Teacher Training Classroom Debate  
Brothers Patrick and Watson 

1940 Kutama - Community of Brothers 

Brother Louis Patrick visited 

and worked in Kutama in the 

latter half of 1938. He was 

joined by four other Brothers 

in January the following year. 

75 YEARS OF MARIST PRESENCE IN ZIMBABWE 

Forthcoming celebration on 21 March 2015 
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In 1999 the Brothers in South Africa took a very 

significant decision when they decided to establish 

the Marist Schools Council (MSC). This is a body of 

both Brothers and lay people charged by the 

Provincial Council with the responsibility of running 

the five Marist schools in South Africa. This followed 

on from an earlier significant decision taken in the 

1970’s opening all promotional posts in our schools 

in South Africa to lay people. 

Towards the end of 2014 the MSC decided to create 

new position in the MSC namely that of Director, a 

position to be filled by a lay person.  

The work of the Director will be to take over the 

MSC work previously done by the member of the 

Provincial Council resident in South Africa. The post 

was advertised and a short list of possible 

candidates drawn up for 

interviews. The successful 

candidate for the post was Mr 

Mike Greeff, the current head 

of St David’s College in 

Johannesburg. Mike is 

currently also the Chairperson 

of the African Lay and 

Brothers Commission. Our 

sincere best wishes and prayers go with him. 

 

 

 

Kuito: Our group of Lay Marists got going last 

Saturday 21 February. At our first staff meeting of 

the year an invitation was extended to those 

interested in the charism of Saint Marcellin to form 

a voluntary group. It was a pleasant surprise to find 

that more than 30 teachers submitted their names. 

After the objectives of the initiative were explained, 

some twenty persons turned up for the first 

meeting despite the heavy rain at the time and 

some apologies were also submitted.  

Initially the group comprises only teachers from our 

school. Many of them are of different faiths, mostly 

from other Christian churches. After the end of the 

meeting, the group was keen to work at 

“incarnating” the principles of St Marcellin 

Champagnat and the Marist charism.  

The group elected a secretary and a treasurer. 

Meetings will be held on the first Saturday of each 

month.  

  

ANGOLA – FORMATION OF GROUP OF LAY MARISTS 

SOUTH AFRICA – APPOINTMENT OF MIKE GREEFF AS 

DIRECTOR OF THE MARIST SCHOOLS COUNCIL 
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BR JOE WALTON – CALENDAR FOR MARCH & APRIL 

NAMES & COUNTRY OF ORIGIN OF NOVICES 2015 
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NAIROBI –MARIST SUPERIORS OF AFRICA 

Annual General Meeting (AGM) February 2015  

Left to right:  

Brothers Spiridion Ndanga, Sylvain Ramandimbiarisoa, Ernesto Sanchez,  

Valentin Djawu, Joe McKee, Joachim Ezetulugo, Lawrence Ndawala,  

Mr. Luca Olivari from A.T Kearney, Libardo Garzon, Joe Walton, Francis Lukong 
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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de março de 2015 

Queridos Irmãos e Amigos, 

Estamos agora no tempo Quaresmal – tempo 

importante para fazermos um balanço da nossa vida. 

Pouco antes do Natal do ano passado, o Papa Francisco 

reuniu os funcionários do Vaticano, na sua maioria 

leigos, juntamente com as suas famílias. Aconselhou-os 

a concentrar-se em dez práticas para suas vidas. A lista 

realmente me impressionou, e eu acho que seria 

apropriado para nós refletir sobre elas e tentar colocá-

las em prática durante a Quaresma. A lista original foi 

ligeiramente modificado para se adequar ao nosso 

modo de vida como religiosos, por isso  trago aqui nove: 

"Cuide da sua vida espiritual, do seu relacionamento 

com Deus, porque esta é a espinha dorsal de tudo o que 

fazemos e tudo o que somos." 

"Cuide da sua vida comunitária, dando a seus irmãos, 

familiares, amigos e entes queridos o seu tempo, 

atenção e amor." 

"Cuide dos seus relacionamentos com os outros, 

transformando a sua fé na vida e suas palavras em boas 

obras, especialmente em nome dos necessitados." 

"Tenha cuidado com a maneira de falar, purifique a 

língua de palavras ofensivas, vulgaridade e decadência 

do mundo." 

"Cure as feridas do coração com o óleo do perdão, 

perdoar aqueles que nos feriram e medicar as feridas 

que causamos aos outros." 

"Cuide bem do seu trabalho, fazendo-o com 

entusiasmo, humildade, competência, paixão e com um 

espírito que sabe como agradecer ao Senhor." 

"Cuidado com a inveja, a luxúria, o ódio e sentimentos 

negativos que devoram a nossa paz interior e 

transformam-nos em pessoas destruídas e destrutivas." 

"Cuidado com a raiva que pode levar a vingança; para a 

preguiça que leva à eutanásia existencial; que aponta o 

dedo aos outros, o que leva ao orgulho; e por reclamar 

continuamente, o que leva ao desespero. " 

"Cuide dos irmãos e irmãs que são 

mais fracos ... os idosos, os doentes, 

os famintos, os sem-teto e 

estrangeiros, porque seremos 

julgados sobre este assunto." 

Eu acredito que se fizermos um esforço constante 

durante o tempo que resta neste tempo quaresmal 

estaremos realmente prontos para a Páscoa. 

A mensagem deste mês pode ser curta, mas está cheia 

de sabedoria para melhorar as nossas próprias vidas 

pessoais e comunitárias.  

A reflexão pode ser encontrada em "Algo para pensar", 

pois fornece um método para colocar em prática estes 

nove desafios que o Papa Francisco nos coloca.  

Que estejas pronto para a Páscoa.  

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net  

March/Março 2015 Newsletter / Bolletim Informativo 

mailto:provsec@globemw.net
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VAMOS CELEBRAR COM ESTES IRMÃOS! 

OREMUS 

 para o SUPERIOR GERAL e seu CONSELHO em seu trabalho de 

animação e de governo do Instituto. 

 para o nosso SUPERIOR PROVINCIAL e seu CONSELHO, em seus 

esforços para promover o carisma de São Marcelino Champagnat 

na África Austral. 

 para os DOENTES que têm sido recomendados para as nossas 

orações. 

 para a PAZ nas áreas mais problemáticas da África, do Oriente 

Médio e da Ucrânia. 

QUARTA FEIRA 

DE CINZAS 

em  

KUTAMA 
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Um menino de oito anos se aproximou de um homem velho na frente de um poço de desejo, olhou nos seus olhos, 

e perguntou. "Percebo que és um homem muito sábio. Eu gostaria de saber o segredo da vida " 

O velho olhou para o jovem e respondeu: "Tenho pensado muito na minha vida, e por isso, acho que o segredo 

pode ser resumido em quatro palavras. 

 A primeira é pensar. Pense sobre os valores 

por qual desejas viver a sua vida. 

A segunda é acreditar. Acredite em si mesmo 

com base no pensamento que você fez sobre 

os valores por qual pretendes viver a sua vida.  

O terceiro é o sonhar. Sonhe sobre as coisas 

que podem ser baseadas na crença em si 

mesmo e nos valores que pretendes viver. 

A última é ousar. Atreva-se a fazer com que os 

seus sonhos tornem-se realidade, baseada na 

crença em si mesmo e nos seus valores." 

E com isso terminou Walter E Disney, dizendo 

ao menino, "Pense, acredite, sonhe e seja 

ousado." (Autor desconhecido) 

  

ADMISSÃO DE CATORZE NOVIÇOS 14 fevereiro 2015 

Algo para pensar 

PENSE, ACREDITE, SONHE e SEJA OUSADO 

WALT DISNEY (1901-1966) foi um excelente produtor de filmes e programas 
de TV e famoso como um pioneiro dos filmes de desenhos animados, e 

como o criador da Disneyland. Ele é mostrado aqui com "Mickey Mouse", 
seu primeiro e mais conhecido personagem de desenho animado. 
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De 8-9 de Janeiro deste ano tive o privilégio de 

passar algum tempo com os jovens Irmãos em 

formação no MIUC em Nairobi. Foi um momento de 

muitos debates, mas também de muita alegria. O Ir 

Lawrence tinha me pedido para falar aos Irmãos 

sobre a comunhão entre os Irmãos Maristas na África 

e os leigos maristas, atraídos pelo mesmo carisma 

que nos liga a todos. 

Este pedido está direitamente ligado ao plano 

desenvolvido pela AL e BC (Comissão dos Irmãos e 

Leigos Africanos), que tem como primeira ação: 

• Consciencializar os Irmãos sobre a vocação laical 

marista nas etapas iniciais (postulantado, noviciado) 

e formação permanente. 

• Formação inicial: módulo de parceria com os 

leigos a ser desenvolvida e apresentada. 

UMA JOVEM MARISTA NO CENÁRIO MUNDIAL 

LEIGOS E LEIGAS MARISTAS 

Workshop para os Irmãos Jovens de MIC – 8-9 Janeiro 2015 

Dois ex-alunos do Colégio St Henry’s, Durban, Jason 
Grieve (Head Boy 2007) e Patrice Madurai (Head Girl 
2010), juntamente com os alunos do passado e atuais 
líderes dos estudantes em colégios maristas na África do 
Sul foram mencionados em Champagnat.org em 
dezembro. Essas pessoas executou o programa de verão 
oferecido para as crianças pequenas de Langbos, uma 
aldeia muito pobre no vale do Sundays River, norte de 
Port Elizabeth. 

Patrice tinha representado anteriormente seu país nos 
Harvard World  Model United Nations na Bélgica,no 
Março 2014, e também representou a África do Sul na 
G20 Youth Summit na Alemanha, em Maio de 2014. 

Em 13 janeiro de 2015, foi anunciado que Patrice foi 
premiado Queen’s Young Leader Award, que visa 
reconhecer as pessoas excepcionais com idades entre 
18-29, que estão tomando a liderança em suas 
comunidades e que usam suas habilidades para 
transformar vidas. Ela vai receber o prêmio da Rainha 
Elizabeth em Londres no verão. 

Patrice, Jason e todos jovens maristas Sul-Africanos - 
Champagnat para hoje! 
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• Formação permanente: módulo de 

acompanhamento e de parceria com os leigos a ser 

revisita. 

O formato dos dois dias obedeceu a seguinte ordem 

de trabalho, primeiro, o contributo de vários 

palestrantes; Ir Sylvain de Madagascar, Professor 

Majawa da Catholic University of Eastern Africa 

(CUEA), o Irmão Valentin do PACE, Ir Lawrence do 

MIUC e Mike Greeff da África Austral. Em segundo 

lugar, perguntas, respostas e debates num formato 

de painel. 

A intenção da minha 

apresentação, foi a de 

enfatizar a necessidade 

desta reforçada comunhão 

entre Irmãos e Leigos, para 

reconhecer os desafios que 

enfrentamos, mas também 

para abraçar as 

oportunidades que esta comunhão irá apresentar. 

Eu, então, comecei por partilhar exemplos do que 

está a acontecer a este respeito dentro de minha 

própria Província e do país com várias anedotas para 

ilustrar os conceitos. Isto incluiu esforços que estão 

a ser feitos para garantir a formação adequada e 

suficiente para leigos e para os Irmãos, 

oportunidades que estão a ser criadas para que os 

Leigos possam explorar e viver o carisma marista, as 

alterações feitas às estruturas existentes dentro da 

província e dentro das escolas para permitir que 

todos possam contribuir de acordo com a suas 

próprias áreas de formação e, mais importante, 

como nutrir a confiança entre todas as partes e 

aceitar que todos nós somos apenas garçons do 

carisma marista servindo a visão do Padre 

Champagnat. 

Foi um momento entusiástico de debates e rezo para 

que seja uma semente de um novo modo de ser 

Marista na África nas mentes jovens dos Irmãos em 

formação. A experiência dos Irmão mais velhos 

presentes deu credibilidade a este imperativo nas 

nossas vidas. 

Todos nós voltamos para as nossas comunidades 

com uma crença renovada no velho ditado Africano, 

um dizer que a AL & BC adotou como declaração 

unificadora: 

"Se quiseres ir rápido, vá 

sozinho. Se quiseres ir longe, 

caminhe com os outros. " 

Juntos, Irmãos Maristas e 

Leigos em África iremos longe.. 

Mike C Greeff 

20150130 

 

 

 

  

MIUC Campus 
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(Aleteia.org - Míriam Díez Bosch)  Se não há vocações, o que vai acontecer com a Igreja? A resposta do Ir. Emili, 

Superior Geral, é clara e condiz com o Papa Francisco: isto não vai ocorrer, mesmo se “foram anos difíceis, de 

caminhar tateando” 

Aleteia: O senhor esteve em encontros com o Papa Francisco, 

por que motivo, acredita o senhor, que dedicou-se o ano de 

2015 à Vida Consagrada? 

Acredito que esta resposta esteja na tradição de convidar 

toda a Igreja a prestar atenção em um determinado grupo ou 

a algum elemento importante de nossa tradição. Assim, por 

exemplo, se dedicou o ano 2009-2010 aos sacerdotes e o ano 

de 2012-2013 foi o Ano da Fé. Nesse caso, é um convite para 

que nós todos, membros do Povo de Deus, descubramos mais 

sobre a Vida Consagrada e nos aprofundemos no significado dela. A Vida Consagrada é, provavelmente, um dos 

grupos eclesiais que mais levou a sério o convite de renovação do Concílio Vaticano II e tem vivenciado, em um 

período de tempo relativamente curto, transformações formidáveis. Foram anos difíceis, de caminhar tateando, 

tratando de manter-se fiel ao chamado do Espirito Santo. Este período de transformação interna, pedida pelo 

Vaticano II, não está encerrado e por isso que acho muito positivo o Papa confirmar este esforço de renovação e 

convidar para a esperança. Como disse na Carta Apostólica para o Ano da Vida Consagrada: não se unam aos 

profetas de infortúnios que proclamam o fim ou a perda de sentido da Vida Consagrada na Igreja em nossos dias. 

Neste mesmo sentido, oferece os objetivos para este ano de 2015: olhar o passado com gratidão, viver o presente 

com paixão e abraçar o futuro com esperança. 

Aleteia: A falta de vocações coloca em perigo a vida consagrada? 

O Papa Bento XVI disse em 2010, que diante da diminuição dos 

membros de muitos institutos religiosos e do seu envelhecimento – 

evidente em algumas partes do mundo, muitos se perguntam se a 

vida religiosa consagrada seja, ainda hoje, uma proposta capaz de 

atrair os jovens. Contudo, observou, a Vida Consagrada tem sua 

origem em nosso Senhor, que escolheu para Si esta forma de vida 

casta, pobre e obediente. Por isso, a Vida Consagrada nunca poderá 

faltar nem morrer na Igreja: foi desejada por Cristo como parte 

irremovível da Igreja. A falta de vocações não anuncia o fim da Vida 

Consagrada, me parece mais o fim de uma determinada maneira de 

viver a Vida Consagrada. Creio que as dores atuais não são de agonia 

e sim de parto. Algo como uma crise de crescimento, da qual a Vida 

Consagrada sairá mais forte e mais evangélica. 

A VIDA RELIGIOSA ESTÁ EM PERIGO? 

Irmão Emili é entrevistado por Aleteia.org 

na Casa Geral, 3 de fevereiro de 2015 

(Aleteia.org é uma rede católica e mundial que compartilha recursos para a fé) 

http://www.aleteia.org/es/religion/entrevistas/la-vida-consagrada-en-peligro-5892346893828096
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Aleteia: Não acreditas que falamos com frequência das consequências e não suficientemente das causas desta 

falta de vocações? Quais acha que são? 

Parto do princípio de que Deus continua chamando os jovens para a Vida Consagrada, portanto, mesmo correndo 

o risco de simplificar as coisas, diria que a falta de vocações se deve, basicamente, a duas razões: os jovens não 

escutam o chamado ou o que lhes oferece a Vida Consagrada não é interessante. Portanto, me parece que há um 

duplo trabalho: em primeiro lugar acompanhar os jovens e criar as condições para que possam escutar e 

aprender a discernir o chamado do Senhor e, em segundo, que os religiosos e religiosas vivam de tal 

maneira que possamos ser reconhecidos pelos jovens por nossa capacidade de risco e coragem, por nossa alegria, 

por nossa vivência da fraternidade evangélica, por nossa presença nas fronteiras e com os marginalizados, por 

nossa profunda espiritualidade… 

Aleteia: O Papa Francisco é um religioso jesuíta. Qual é o sonho dele para este ano dedicado à Vida Consagrada? 

Como imagina Francisco a contribuição dos religiosos para a Igreja? 

Há pouco mais de um ano, no encontro dos Superiores Gerais, estivemos 

com o Papa. Ele resumiu a própria visão de Vida Consagrada em uma linda 

expressão: desperta o mundo! Ao mesmo tempo, ele é membro de uma 

comunidade religiosa, portanto acredito que este despertar do mundo o 

podemos entender como a própria maneira como ele vive e não somente 

nas palavras. Não está o Papa despertando o mundo e também a muitos 

cristãos que estão cochilando desanimados? A proximidade calorosa e 

sincera a qualquer pessoa, especialmente àquelas que mais sofrem ou 

estão marginalizadas na sociedade; a vontade de viver a pobreza 

evangélica; a alegria contagiosa; a confiança na Providência de Deus; a 

audácia e a profunda liberdade interior; a paixão pela saída missionária da 

Igreja… Não são claras indicações do tipo de Vida Consagrada que o Papa 

deseja? 

 

  

"Ora a busca da felicidade, queridos jovens, é comum a todas as pessoas de todos 

os tempos e de todas as idades. Deus colocou no coração de cada homem e de 

cada mulher um desejo irreprimível de felicidade, de plenitude. Porventura não 

sentis que o vosso coração está inquieto buscando sem cessar um bem que 

possa saciar a sua sede de infinito?” (Papa Francisco, 31 de janeiro de 2015)   

 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3521#sthash.R3doFCQd.dpuf  

Jornada Mundial da Juventude2016 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3521#sthash.R3doFCQd.dpuf
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IRMÃO JAMES, FFSC. (PETER WIRTH), foi o fundador dos Irmãos Franciscanos da Santa Cruz. 

Peter Wirth era um Alemão Irmão Religioso Católico, que, com o nome de Irmão James, FFSC (em alemão: Bruder 

Jakobus), fundou a Congregação dos Irmãos Franciscanos da Santa Cruz. Eles dedicam-se ao cuidado dos jovens 

desfavorecidos, especialmente os órfãos, principalmente através da prestação de formação profissional para ajudá-los a 

levar uma vida de sucesso como adultos. 

Infância 

Wirth nasceu na cidade de Niederbreitbach, Província do Reno do Reino da Prússia, no dia 15 

de Outubro de 1830, o quarto filho de Theodor Wirth e Katharina Andries. O seu pai era um 

pastor, enquanto a sua mãe tinha um pequeno restaurante. Ele perdeu o pai aos nove anos de 

idade e a mãe um ano depois. Devido a esta tragédia, os pobres filhos foram separadas, e Wirth 

foi criado pelo seu tio e padrinho, Johann Peter Andries, que era professor na escola local. 

Apesar de o seu tio Peter finalmente fezer-lhe seu assistente pessoal na escola, por motivos 

financeiros Peter nunca frequentou uma escola de formação de professores para ser 

profissional. Ele começou, em vez disso, trabalhou como um sapateiro na sapataria de Johann 

Schmitz, onde também morava. Ele produziu a sua obra-prima como sapateiro com a idade de 

24 anos, ganhando o posto de mestre artesão. 

Vida Religiosa 

Wirth era um jovem piedoso. Enquanto ainda trabalhava no seu comércio, entrou para a Ordem Terceira de São 

Francisco, cujos membros eram activos no atendimento das necessidades sociais e religiosas da região. Sentiu-se atraído, 

no entanto, em levar uma vida espiritual e de oração. Para este fim, depois de ter completado a sua formação, ele e dois 

amigos fundaram uma casa de "artesãos piedosos" no verão de 1854. Essa tentativa falhou e o pequeno grupo se 

dispersou. 

Wirth, no entanto, persistiu com o seu chamado e encontrou outros jovens que compartilhavam a sua visão de atender 

às necessidades dos marginalizados da sociedade. Eles nutriram meninos órfãos, educando-os e treinando-os, assim 

também como cuidavam dos doentes. Em 12 de Junho de 1862, com a aprovação do bispo de Trier, eles formaram os 

Irmãos Franciscanos da Santa Cruz, na Capela rural da Cruz, na cidade vizinha de Waldbreitbach. A Casa Mãe da nova 

Congregação, o Mosteiro de São José, foi construído na cidade de Hausen em 1866. 

Enquanto cuidava dos pacientes que sofriam de varíola, Wirth também ficou infectado com a mesma doença e morreu 

no dia 28 de Março de 1871. Hoje os seus restos mortais estão depositados na capela do Mosteiro de São José em 

Hausen. 

Legado 

Os Irmão Franciscanos da Santa Cruz estão atualmente envolvidos em vários ministérios que atendem às necessidades 

de pessoas de várias maneiras. Eles trabalham em ambientes de cuidados de saúde, e providenciam casas para 

portadores de deficiência mental. Além da casa-mãe original, em Hausen, que tem um hospital bem conhecido em Bad 

Kreuznach. Os Irmãos também são professores e capelães hospitalares. Eles trabalham nas paróquias como professores 

de ensino religioso e sacristãos. Os Irmãos trabalham nos Estados Unidos, onde têm uma escola de comércio e prestação 

de habitação sénior no Estado de Illinois.  

  

Patronos Especiais da Fraternidade 

SÃO PETER WIRTH 
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Lápide  
Ir Louis Patrick 

Pioneer Cemetery  
Harare (1891-1949) 

1940 Kutama Mission Pessoal 

1939 Formação de Professores - um Debate 
(Irmãos Patrick e Watson) 

1940 Kutama - Comunidade Irmãos 

Irmão Louis Patrick visitou e 

trabalhou em Kutama na 

segunda metade de 1938. Ele 

foi acompanhado por outros 

quatro irmãos, em janeiro do 

ano seguinte. 

75 ANOS DE PRESENÇA MARISTA NO ZIMBABUÉ 

A celebração terá lugar no dia 21 de marco de 2015 

Ir. Louis Patrick FMS  
Pioneiro no Zimbabwe 
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Em 1999, os Irmãos da África do Sul tomou uma 

decisão muito significativa: para estabelecer o 

Marist Schools Council (MSC). Este organismo inclui 

tanto irmãos e leigos e é delegado pelo Conselho 

Provincial com a responsabilidade de gerir as cinco 

escolas maristas na África do Sul. Isto seguiu-se a 

partir de uma decisão importante tomada durante a 

década de setenta para abrir todas as postagens 

promocionais nas nossas escolas na África do Sul 

para leigos 

Para o fim de 2014, o MSC decidiu criar uma nova 
posição no MSC saber, o de Diretor, uma posição a 
ser preenchida por um leigo.

 

O trabalho do Director será a assumir o trabalho d0 
MSC que anteriormente foi feito pelo membro do 
Conselho Provincial residente na África do Sul. O post 
foi anunciada e uma pequena lista de possíveis 
candidatos foi elaborado para entrevistas. O 
candidato escolhido para o 
cargo foi o Sr. Mike Greeff, o 
atual chefe do St David’s 
College em Joanesburgo. Mike 
é atualmente também o 
presidente da Comissão 
Marista de Leigos e Irmãos na 
Africa.  

Nossos melhores desejos e 
orações sinceras acompanhá-
lo.. 

 

 

 

Kuito: O Grupo de leigos Maristas iniciou no 

passado sábado no kuito-Bié. O convite foi lançado 

na primeira reunião dos Professores. Já desde o 

convite ficou claro que não seria obrigatório fazer 

parte deste grupo mas para a nossa surpresa mais de 

trinta professores se inscreveram. No começo 

muitos deles se inscreveram mas não sabiam o 

objectivo do grupo. já na reunião passada ficou 

esclarecida a finalidade deste grupo. Dos trinta que 

se inscreveram, apareceram 20 para a primeira 

reunião e outros avisaram que não viriam devido 

algum imprevisto. Outros com certeza não vieram 

devido a chuva que caiu bastante no sábado em que 

nos reunimos. 

A principio pertence a este grupo professores da 

nossa escola mas de diferente religiões sendo 

amaioria protestantes. Apos a reunião todos eles 

mostraram-se disposto a encarnar os princípios de 

São Marcelino Champagnat e princípios Maristas. 

 Ficou combinado que nos encontraremos nos 

primeiros sábados de cada Mês. O Grupo elegeu 

também um secretário e um tesoureiro.  

ANGOLA – FORMAÇÃO DE UM GRUPO DOS LEIGOS MARISTAS 

ÁFRICA DO SUL - NOMEAÇÃO DE MIKE GREEFF COMO 

DIRETOR D0 MARIST SCHOOLS COUNCIL 
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IR. JOE WALTON  - MARÇO & AVRIL 2015 

NOMES & PAÍS DE ORIGEM DOS NOVIÇOS 2015 
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NAIROBI - SUPERIORES MARISTAS DA ÁFRICA 

Assembléia Geral Ordinária (AGO) Fevereiro 2015  

Da esquerda para a direita:  

Brothers Spiridion Ndanga, Sylvain Ramandimbiarisoa, Ernesto Sanchez,  

Valentin Djawu, Joe McKee, Joachim Ezetulugo, Lawrence Ndawala,  

Mr. Luca Olivari from A.T Kearney, Libardo Garzon, Joe Walton, Francis Lukong 
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