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O IRMÃO PROVÍNCIAL ESCREVE …

1 de abril de 2013 

Queridos Irmãos e amigos, 

Em fevereiro, escrevi sobre a fraternidade e do 

uso do título de "Irmão". Em seguida, Recebi 

uma série de e-mails a respeito do que escrevi. 

Obrigado pelo feedback. Uma das reações que 

mais me tocou foi: "Estou grato pela minha 

vocação como Irmão." A palavra gratidão me 

tocou. Uma série de livros espirituais que li 

recentemente sugerem que a Gratidão é a 

chave para ter uma vida espiritual saudável. No 

início da Circular do Irmão Emili "Ele nos deu o 

nome de Maria", ele escreveu: "Acredito que 

nós temos que ser muito gratos ao Senhor por 

tudo o que já foi feito e o que ainda está a ser 

feito por meio do Instituto, apesar desta 

fragilidade (mesmo talvez, graças a ela!). 

Preciso também expressar a minha gratidão por 

todos os Irmãos que, graças à sua consistência 

e fidelidade, foram e continuam a ser 

autênticos pilares do Instituto, como o Pe. 

Champagnat disse. " 

Let Falando da gratidão, penso eu que é uma 

atitude importante para o desenvolvimento da 

nossa comunidade, da vida espiritual e 

apostólica como Irmãos Maristas. A gratidão é 

uma atitude cristã básica. Gratidão molda e 

forma a vida cristã. Martin Luther falou da 

gratidão como "A atitude cristã básica". Eu vejo 

isso como o coração do Evangelho. Gratidão no 

cristianismo é um reconhecimento da 

generosidade de Deus que deve inspirar nossas 

vidas como Irmãos e moldar nossos 

pensamentos e ações. Uma atitude de gratidão 

nos ajuda a amadurecer a nossa atitude para 

com Deus e é uma maneira de encontrar a 

presença de Deus nas nossas vidas pessoais. É 
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por isso que muitos escritores espirituais hoje 

parecem acreditar que a gratidão e uma vida 

espiritual sã andam de mãos dadas. Nas minhas 

conversas com muitos Irmãos ao longo dos 

últimos anos como formador, conselheiro 

provincial e agora como provincial, notei que os 

Irmãos que agradecem a Deus pelo dom da 

vocação, parecem ser mais felizes do que 

aqueles que têm uma atitude de intitulado.  

GRATIDÃO não é igual a dívida, não é uma 

atitude de sobrevivência. Trata-se de 

autoconhecimento e valorização de quem 

somos e da gratidão a Deus pelo dom de nós 

mesmos. 

Algumas ideias interessantes emergem dos 

estudos conduzidos por Emmons, McCullogh e 

Lyubomirsky sobre a gratidão. Gostaria de 

partilhar algumas delas convoco, pois cada vez 

mais acredito que os Irmãos Maristas devem 

ser pessoas agradecidas e devem ajudar os 

outros a entender e se tornar gratos como uma 

forma de tornar Jesus conhecido e amado. 

Os estudos deles mostram que as pessoas 

gratas são mais felizes, menos deprimidas, 

menos estressados e mais satisfeitas com as 

suas vidas e relacionamentos. As pessoas gratas 

também têm níveis mais altos de controle do 

ambiente ao seu redor, crescimento pessoal, 

propósito na vida, e autoaceitação. Pessoas 

gratas têm maneiras mais positivas de lidar com 

as dificuldades que encontram na vida, sendo 

mais provável a busca de suporte em outras 

pessoas, reinterpretando a crescente a partir 

das suas próprias experiências, e gastar mais 

tempoa planear como lidar com os problemas. 

Falaria mais sobre este item, mas acho que foi 

dito o suficiente. 

Ao longo dos anos, tenho visto um número de 

jovens Irmãos que retornam do MIC. Sem 

agrupa-los, vejo dois graus variados: os que são 

gratos e aqueles que se sentem intitulados/de 

direito. Graças a Deus que a maioria deles se 

enquadra na categoria daqueles que são gratos. 

Gratidão é uma atitude humilde e afeta o nosso 

relacionamento com Deus. O Irmão grato 

desenvolve uma atitude de gratidão por aquilo 

que Deus lhe deu através da sua família, 

amigos, irmãos e o mundo ao seu redor. 

Um SENSO de DIREITO promove outras atitudes 

em um Irmão. A mentalidade de direito leva a 

pensar que o mundo deve-lhes algo. O Irmão 

por direito olha para os outros a fazer algo por 

ele, em vez de se concentrar no que ele pode 

fazer para os outros e para si mesmo. É comum 

que as pessoas intituladas pensem que aqueles 

que estão em posição de autoridade lhes devem 

algo. Titulo/Direito faz gratidão impossível. 

Gratidão envolve humildade. Gratidão ajuda-

nos a tornarmo-nos espiritualmente 

conscientes, e torna-nos ainda mais gratos a 

Deus, aos outros e até a nós mesmos. Essa 

atitude requer prática e um desejo de ser 

humilde e agradecido. 

Uma das melhores maneiras de desenvolver 

uma atitude de gratidão é fazer a revisão do dia 

diariamente, uma forma de oração que foi 

desenvolvido por Santo Inácio de Loyola, cerca 

de 500 anos atrás. Alguns anos atrás o Irmão 

Charles Howard nos incentivou a praticar esta 

forma de oração. 

MIC landscaping below the chapel 
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A Oração de Revisão, geralmente leva cerca de 

15 minutos e envolve cinco etapas: 

 Peça a Deus iluminação -, a fim de ver o dia 

com os olhos de Deus. 

 Dê graças - pelo presente do dia que 

acabamos de viver. 

 Revisão do dia - guiada pelo Espírito Santo. 

 Confronte os erros cometidos por ti - e, 

humildemente, reconheça-os. 

 Olhe adiante para o dia seguinte - pedindo 

ajuda a Deus para o futuro. 

Por fim deixo-vos com uma pergunta e uma 

resposta para pensar. 

P. Contentas-te plenamente com o que é 

colocado diante de ti na vida ou pensas que 

mereces mais? 

R. SENSO de DIREITO – "Eu mereço algo e quero 

mais" - muitas vezes impede as pessoas de 

apreciar com profundidade um presente diante 

deles. As pessoas que vivem em gratidão 

formam um círculo de gratidão com essa 

atitude e descobrem que sempre há muito para 

apreciar nas suas vidas. 

Que Deus vos abençoe. 

 

MARIST INTERNATIONAL CENTRE/CENTRO INTERNACIONAL MARISTA 

Durante fevereiro, passei três semanas em MIC. 

É sempre uma alegria estar com os nossos 

Irmãos no MIC. A nossa Província da África 

Austral tem cinco formadores e 26 Irmãos 

estudantes no MIC. Era preciso individualmente 

ver todos e passar algum tempo em 

socialização entre reuniões e outras atividades. 

É interessante ver os Irmãos no centro 

ocupados em palestras, desporte, orações, 

trabalhos manuais e outras atividades 

apostólicas e sociais. A Vida no MIC passa no 

ritmo acelerado, normal para uma casa de 

formação e de estudos.  

Há algumas mudanças atraentes na paisagem 

da propriedade. No lado esquerdo da entrada, 

a área antigamente usado para pastagens e 

esgotos foi transformado num lindo parque que 

é normalmente alugado para casamentos. Por 

trás das fraternidades há outro parque em 

homenagem ao Irmão Charles Howard. É um 

lugar tranquilo para aqueles que precisam de 

alguns minutos em silêncio. 
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Foi dado para a Conferência dos Superiores do 

Continente Africano o relatório da visita 

canônica ao MIC pelo Conselho Geral. Irmãos 

Joe McKee, Antonio Ramalho, Ernesto Sanchez 

e Cesar Rojas passaram quase duas semanas no 

MIC em Outubro do ano passado.  

 Sinto-me feliz em informar que o relatório foi 

em geral positivo. A equipe elogiou o que 

estava indo bem na formação e o necessário 

para ajudar os Irmãos a crescer. Feedback 

positivo foi dado a vida nas fraternidades, vida 

de oração, a internacionalidade, o 

acompanhamento pessoal e do programa de 

formação. Foi encorajador para nós saber que 

estas observações otimistas foram feitas no 

momento em que alguns Irmãos perguntam-se 

se há formação pessoal no MIC. Ficamos felizes, 

pois o relatório confirma que um bom trabalho 

está sendo feito no Centro. Algumas áreas para 

melhorar foram mencionados: promoção de 

uma atmosfera de diálogo e de confiança, os 

cursos de natureza religiosa estão amontoados 

no terceiro trimestre (maio-junho-julho), o 

terceiro trimestre torna difícil para os Irmãos 

ter umas verdadeiras férias & tempo para 

descansar dos estudos, as instalações dos 

computadores precisam de atualização, 

explorar outras formas de oração. 

As mudanças e os progressos realizados na 

execução do componente académico de 

formação no MIC, terá um tratamento de 

mérito separado. Avaliação contínua e 

melhorias estão sendo implementadas para 

preparar os nossos Irmãos para a missão. 

MARIST INTERNATIONAL UNIVERSITY COLLEGE 
 O MIC que muitos de nós conheciam mudou 

muito. Mudanças tiveram que ser feitas para 

atender as demandas das diversas unidades 

administrativas e aquelas feitas pelo Governo 

Queniano através da sua Comissão para o 

Ensino Superior. Em 1997, a Conferência 

decidiu vincular o nosso Centro a Universidade 

Católica da África Oriental como Colégio 

Constituinte. O processo foi finalmente 

concluído em 2002. Pouco depois, a parte 

acadêmica do Centro foi renomeada Colégio 

Internacional Marista, que mais tarde se tornou 

Marist International University College (MIUC) 

em 2012. Para ser mais eficiente o Colégio tem 

gradualmente introduzido uma série de 

programas, incluindo diplomas e certificados 

em educação, gestão de negócios, estudos de 

desenvolvimento, trabalho social e estudos de 

acesso à universidade. Assim renomeado, o 

Colégio abriu as portas para dezenas de 

estudantes leigos que precisavam atualizar seus 

resultados dos certificados escolares, a fim de 

serem legíveis para os estudos superiores. O 

número de religiosos de outras congregações 

(ambos feminino e masculino) também 

aumentou consideravelmente. 

Estes novos programas no Colégio fizeram com 

que se expandisse as suas instalações: salas de 

aulas, biblioteca, laboratórios de ciências e 

laboratórios de informática. Aqueles de vocês 

que se lembram da "fazenda" e workishops 

ficariam surpresos com as transformações em 

belas salas de aulas e escritórios. Imagine-se 

estudando em pocilgas anteriores. Além disso, 
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há uma grande cantina para atender os alunos 

leigos: está situado no final da estrada reta da 

entrada. Essas mudanças fizeram a propriedade 

ainda mais notável e os novos edifícios 

misturaram-se com os velhos muito bem. 

MUIC também iniciou um Centro de divulgação 

na cidade de Ongata Rongai, para levar 

educação de qualidade para mais próxima das 

pessoas. Ele está localizado ao longo da Estrada 

Magadi. As Universidades em Quênia são 

obrigadas a possuir uma parcela de terra para 

algum desenvolvimento futuro. MIUC foi capaz 

de comprar uma grande extensão de terra que 

dista a 50 km do nosso Centro no Magadi 

estrada e cerca de 50 km de Magadi. Estamos 

pensando seriamente em tornar o Colégio uma 

universidade em seu próprio direito. 

 No sábado, 16 de Fevereiro, houve um 

maravilhoso festival cultural durante todo o dia 

no MIUC. Houve o desfile das bandeiras 

nacionais dos representantes das muitas 

nações, no Centro. O entretenimento incluiu 

danças tradicionais, teatros curtos que 

explicam aspetos da cultura do país, músicas e 

canções de diferentes culturas. Foi tudo bem 

feito num espírito de diversão e aceitação com 

respeito por cada uma das outras tradições. 

Por que digo tudo isso? Para que cada um nós 

perceba que o MIC pertence a África marista e 

que é nossa a responsabilidade de garantir que 

as instalações ajudem os nossos Irmãos na 

formação a crescer como bons apóstolos 

religiosos, capazes para a África e Madagascar. 

 

NOTÍCIAS DE MATOLA 

Foi-se o coqueiro perigoso do Noviciado em 

Matola, bravo! Aqui você vê os noviços Boston 

Ngulube, Chifundo Nkhoma e Moffat Phiri com 

o toco da árvore de coco antigo atrás deles, é o 

último dos seus frutos. Os visitantes já não mais 

serão potenciais vitimas dos bombardeios 

aéreos! O Mestre de Noviços há anos expressou 

grande preocupação. A equipe foi consultada, 

bem como outros Irmãos em Moçambique 

antes da histórica palmeira ser derrubada - 

habilmente feita por Elias, um amigo do Ir. 

Pisco. Vamos esquecer o passado! 

Os noviços tiveram recentemente dois partidas 

de futebol contra um grupo muçulmano na 

área. As relações têm sido boas, e até o 

momento os espólios foram compartilhados 

igualmente. (Ir Simeão Banda)  
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SAUDAÇÕES DE ANIVERSÁRIO… 

02/04/1982 WITMAN PHIRI 

04/04/1972 EVANS MUSAKANYA 

05/04/1968 PATRICK BUSHILYA 

09/04/1935 ANTONIO PISCO  

12/04/1969 PATRICK BWALIA 

13/04/1985 PADINGTON CHAKABVA 

21/04/1966 AUXENSIO DICKSON 

24/04/1969 NORBERT MWILA 

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 O QUE É QUE O PAPA FRANCIS DIZENDO? 

Noite da eleição 13 de março 

“Queridos irmãos e irmãs, boa tarde”.  

“Em primeiro lugar queria fazer uma oração 

pelo nosso bispo emérito Bento XVI, rezemos 

todos juntos para que o Senhor o abençoe e a 

Virgem o proteja.” 

“E agora eu gostaria de dar a bênção - disse o 

Santo Padre – ainda que antes, peço-lhes um 

favor: antes de que o bispo abençoe o povo, 

peço-lhes que rezem ao Senhor para que me 

abençoe. Porque é a oração do povo pedindo 

a benção para o seu bispo. Façamos em 

silêncio esta oração vossa por mim”. 
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Homilia aos Cardinais 14 Março 

“Este Evangelho continua com uma situação 

especial. O próprio Pedro que confessou Jesus 

Cristo com estas palavras: Tu és Cristo, o Filho 

de Deus vivo, diz-lhe: Eu sigo-Te, mas de Cruz 

não se fala. Isso não vem a propósito. Sigo-Te 

com outras possibilidades, sem a Cruz. 

Quando caminhamos sem a Cruz, edificamos 

sem a Cruz ou confessamos um Cristo sem 

Cruz, não somos discípulos do Senhor: somos 

mundanos, somos bispos, padres, cardeais, 

papas, mas não discípulos do Senhor.” 

Misa dominical & Angelus 17 Março 

"Voltemos ao Senhor! O Senhor nunca Se 

cansa de perdoar, nunca! Somos nós que nos 

cansamos de Lhe pedir perdão. Peçamos a 

graça de não nos cansarmos de pedir perdão, 

porque Ele jamais Se cansa de perdoar." 

Ultimas palavras:  

 “Bom almoço” 

Misa de Inauguração 19 Março 

"Eu ofereço uma calorosa saudação aos meus 

irmãos cardeais e bispos, sacerdotes, 

diáconos, religiosos e religiosas, e todos os 

fiéis leigos. 

“Mas, para «guardar», devemos também 

cuidar de nós mesmos. Lembremo-nos de que 

o ódio, a inveja, o orgulho sujam a vida; então 

guardar quer dizer vigiar sobre os nossos 

sentimentos, o nosso coração, porque é dele 

que saem as boas intenções e as más: aquelas 

que edificam e as que destroem. Não 

devemos ter medo de bondade, ou mesmo 

de ternura. 

A propósito, deixai-me acrescentar mais uma 

observação: cuidar, guardar requer bondade, 

requer ser praticado com ternura. Nos 

Evangelhos, São José aparece como um 

homem forte, corajoso, trabalhador, mas, no 

seu íntimo, sobressai uma grande ternura, 

que não é a virtude dos fracos, antes pelo 

contrário denota fortaleza de ânimo e 

capacidade de solicitude, de compaixão, de 

verdadeira abertura ao outro, de amor. Não 

devemos ter medo da bondade, da ternura!” 
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O QUE É QUE IR. EMILI NOS DIZEM SOBRE O NOVO PAPA? 

16 de março - O nome de Francisco, uma igreja mais evangélica  

O nome de Francisco, por si só, representa uma mensagem clara do modelo de Igreja e de vida 

religiosa que o novo Papa tem em mente e do tipo de liberdade que deseja para si. Francisco, 

religioso não sacerdote, chamado a reconstruir a Igreja a partir da vivência de um Evangelho ‘em 

comentários’. Pobreza, simplicidade, profecia da fraternidade universal. Missão sem fronteiras e 

diálogo inter-religioso. Amor pelo senhor Jesus Cristo e apaixonado pela humanidade.Bem-vindo, 

irmão Francisco.  

Obrigado por abraçar o sonho de uma Igreja mais evangélica, impregnando de sonho muitas 

pessoas que acalentam o mesmo desejo em seus corações. Conte conosco, seus irmãos de vida 

religiosa, para enfrentar os imensos desafios deste século XXI, com nossa vocação específica no seio 

do povo de Deus. O seu compromisso nos estimula a ser a cada vez mais coerentes com o apelo de 

nos convertermos em místicos e profetas. 

20 de março- Igreja do avental, Igreja da ternura 

Por que o Papa falou de ternura bem no início de seu pontificado? Não haveria outras questões mais 

importantes e urgentes? A verdade é que naquele momento me lembrei de outro Papa, o João XXIII, 

que no dia da inauguração do Concílio Vaticano II, à noite, como se não houvesse outras coisas mais 

importantes para falar, dirigiu-se às milhares de pessoas reunidas na Praça de São Pedro e disse: 

"Vejam como é linda esta noite de luar: parece que nada é tão maravilhoso como esse espetáculo 

que nem mesmo a Basílica de S. Pedro, com quatro séculos de história, pôde contemplar. Minha 

pessoa não conta: sou apenas um irmão falando com vocês... E quando chegarem em casa, vão 

encontrar seus filhos; acariciem-nos e digam-lhes que é uma carícia do Papa. Vocês talvez vão 

encontrar alguma lágrima para enxugar; digam: o Papa está conosco, especialmente nos 

momentos de tristeza e de amargura ... ". 

O Papa João e o Papa Francisco lembram-nos que não há nada mais urgente e imprescindível para as 

mulheres e homens de hoje do que a ternura, essa sensibilidade que permite “proteger a beleza da 

criação”, e ter respeito para com todos, especialmente as crianças, os idosos, e todas as pessoas 

mais frágeis e que, frequentemente, vivem na periferia do nosso coração. 



 

9 

 

De outro lado, enquanto eu escutava a homilia do Papa, lembrei-me muitas 

vezes do bispo Tonino Bello (1935-1993), o mesmo que sonhava com “uma 

Igreja do avental” porque dizia que esse era o único ornamento litúrgico 

possível de ser atribuído a Jesus: “O Senhor levantou-se, tirou o manto e, 

tomando uma toalha, cingiu-se com ela: Eis a Igreja do avental". Imaginei 

Tonino Bello sorrindo, feliz porque seu sonho fora confirmado na Praça de São 

Pedro por um Papa em pessoa. 

 “O verdadeiro poder é o serviço... serviço humilde, concreto e rico de fé”. 

 

MARIST CAMP – 2012-2013

 

The period from 23 December 2012 to 1 

January 2013 saw the Marist Brothers and a 

large number of lay collaborators welcoming 

over 100 children at Kutama College for 

Marist Camp. O acampamento Marista é uma 

experiência anual que proporciona férias de 

Natal para as crianças de famílias muito 

pobres. Desta vez, recebemos 127 campistas, 

64 meninas e 63 meninos com idades entre 8-

11 anos na Missão de Kutama. Havia 30 

líderes, sete irmãos e dois candidatos dos 

Irmãos Maristas. O acampamento foi muito 

emocionante. Durante o curso do 

acampamento recebemos o Ir. Claude Audy 

que veio todo o caminho desde Uitenhage, 

África do Sul. Também nos sentimos 

privilegiados com a presença angolana: Ir. 

José Francisco ("Ricardo" ou "Richa") e 

Diamantino, um jovem leigo. 

As crianças tiveram várias atividades 

programadas para o Acampamento. As 

crianças aprenderam culinária, natação, 

quebra-cabeças, arte, canto, dança, 

dramatização e como falar em público. Na 

véspera de Natal a família Pai Natal encheu as 

crianças de presentes. O Pai Natal e Mãe 

Natal fizeram felizes as crianças que 

brincavam e jogavam doces em todos os 

lugares. 

Apesar de nossos campistas serem 

selecionados de forma independente a partir 

de lugares diferentes (Chinhoyi, Banket, 

Kutama, Murambinda, Guruve, Kachuta e 

Harare), eles rapidamente se integraram.  

Mukoma Claude enoying a light 
moment with campers 

Brother Richa admires the welcome 
dance performed by the children 
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No dia 29 de Dezembro, tivemos a 

oportunidade de levar os campistas para 

Darwendale Dam para um piquenique. Os 

National Parks and Wildlife (Parques 

Nacionais e Vida Selvagem) deram-nos 

entrada grátis para o parque. Além disso 

doaram peixes para alimentar todo o grupo. 

Por muito tempo o trabalho do acampamento 

Marista tinha escapado a mídia como sempre 

nos esforçamos para fazer o nosso trabalho 

tranquilamente seguindo os passos de nossa 

Boa Mãe Maria, mas este ano, com o pedido 

de Parques e Vida Selvagem nossas atividades 

receberam ampla cobertura da mídia pela 

Televisão Publica do Zimbabwe (ZTV), 

Domingo notícias e H-Metro. Os repórteres e 

jornalistas ficaram impressionados com as 

obras de caridade do Acampamento Marista. 

O público em geral tornou-se mais 

conscientes da ajuda que está sendo 

oferecida pelos Irmãos Maristas para as 

crianças carentes da nossa sociedade. 

Durante o piquenique as crianças usufruíram 

de uma visita guiada ao longo da parede da 

barragem e local de piquenique. Os campistas 

tiveram caça ao tesouro e eles não deixaram 

pedra sobre pedra no local do piquenique a 

procura de papéis marcados com o "tesouro". 

Alguns ganharam livros, canetas, brinquedos, 

roupas, alimentos etc. Sem dúvida, foi um 

grande dia para os nossos campistas. 

Concluímos o piquenique as 16:00. 

Anualmente Marist Camp tem procurado 

melhorar o entretenimento das crianças, 

havia sete bases de formação de 

entretenimento. Cada base tinha um ou dois 

líderes adultos que receberam e ajudaram os 

campistas. Abaixo está a lista dos ingredientes 

oferecidos:

O espírito de serviço e dedicação era evidente 

entre os campistas e líderes. Parabéns aos 

nossos líderes pela sua abnegação e empenho 

durante o acampamento. 

 

 

 

    

COZINHAR  Formas de preparar os alimentos 

ARTE   Desenho, confecção de cartões, … 

QUEBRA-CABEÇAS  Trabalhar os enigmas 

RELIGIÃO  Cantar e ensino sobre Deus 

CANTOS  Canções de acampamento 

NATAÇÃO  Habilidades de natação 

FALAR EM PÚBLICO Habilidades de 

comunicação 

Let all the little children 
come to me ... 

A EDUCAÇÃO  

é a arma mais poderosa  

que você pode usar para  

mudar o mundo 
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 Our holy father POPE FRANCIS  

 The needs of the UNIVERSAL CHURCH 

 In thanks for the finding of the nephew of 

Brother Kasongo Mwape. 

 Our deceased and their bereaved. 

 Our Brothers who are ill, particularly Brother 

Vincent Chunga currently receiving chemotherapy. 

 

 

UM IRMÃO MARISTA EM SOLIDARIEDADE COM SUDÃO DO SUL

Essas são algumas notícias sobre a obra 

SOLIDARIEDADE no Sudão do Sul. Ontem mesmo, 

5 de março, iniciei um trabalho na formação de 

professores em Malakal, depois de seis semanas 

em Wau onde lecionei um curso de biologia para 

as novas enfermeiras em treinamento. 

Agora há 89 estudantes residentes para receberem 

formação de enfermeiras ou parteiras em nosso 

Instituto de Formação de Saúde, em Wau. Além 

disso, acabamos de concluir mais um ano do 

programa de treinamento de oito semanas em 

serviço para 431 professores, em seis diferentes 

localidades. Desse total um número de 59 

professores concluiu o quarto e último ano do 

currículo de serviço. A abertura oficial de dois 

centros de treinamento para professores, 

construídos pela Solidarity, em Yambio e Malakal 

aconteceu em meados de fevereiro, assim como 

também uma cerimônia de graduação muito 

significativa em Malakal para os formandos de 

2012. Em Agok, tivemos cinco tutores vivendo em 

tendas e prestando o primeiro ano de serviço a 88 

professores deslocados da disputa região de Abyei. 

Estes são professores que falam o árabe, mas que 

estão determinados a formarem-se para ensinar 

em inglês no novo país do Sudão do Sul.

- Your PHOTOS are welcome. Please provide them with a text that 

can be used in a caption. 

- RELIGIOUS CALENDAR The current format of the “Mortuary List” 

arose out of a desire to provide some details about each Brother, 

especially his links to the Province. Any suggestions for improving 

the manner of remembering our dead are welcome. 

- IMPORTANT: Please act on the important notices to be found on 

the last page of the Newsletter 
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Solidarity está também oferecendo programas de 

extensão em pastoral assim como desenvolvendo 

iniciativas agrícolas em Riimenze e Wau. Um 

aspecto menos divulgado do trabalho da Solidarity 

é a hospitalidade oferecida aqui na casa central da 

administração, em Juba. É uma casa de onze 

quartos, alguns com duas camas, e estas 

dependências estão frequentemente cheias. As 

pessoas vêm à Solidarityem busca de conforto, 

suporte, orientação e assistência. A Solidarity 

tornou-se, tanto formal como informalmente, um 

braço integral do serviço da Igreja no Sudão do Sul. 

A Solidarity conta agora com 34 membros vivendo 

no Sudão do Sul: Irmãs, Irmãos e Padres de uma 

variedade de congregações, além de voluntários 

leigos.  

(Br Christian Mbam da Província da Nigéria 

entrou para a projeto "Solidariedade" no 

Sudão do Sul cerca de um ano atrás)   

(www.champagnat.org 18 de março de 2013)

 

 

KOSMOS/ΚΟΜΟ 

Ir Taricisio Postingher passou vários dias na 

Casa Provincial atualizando informações para 

KOSMOS, o base internacional marista de 

dados. Os dados para cada uma de nossas 

casas agora está correta, e todos os irmãos 

estão registrados corretamente em suas 

comunidades. 

  

SUDÃO DO SUL mostrando lugares mencionados no artigo 

http://www.champagnat.org/
http://www.champagnat.org/img/caricate/small/news_2733.jpg
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Nicholas Banda & Fortune Chakasara passou um dia compartilhar idéias de Manziana 

(2012) com superiores do Malawi. Back: John Katumbi, Frank Mwambucha, Joseph 

Murakho, Evaristus Kasambwe & Nicholas. Front: Fortune & Boniface Chirambo 

 NOTÍCIAS EM IMAGENS 

 

  

Conselheros Fortune, Tomás, Nicholas e Felizardo desfrutam de pequeno-almoço 

durante a recente reunião do Conselho Províncial em Lilongwe 
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PATRONOS ESPECIAIS dos IRMÃOS RELIGIOSOS 

São Serapião de Argel 

1179-1240, (festa: 12 de Novembro). Irlandês de nascimento, Serapião se alistou como soldado e foi 

para a Espanha para ajudar o exército cristão de Alfonso VIII, que estava lutando contra os 

muçulmanos. Na Espanha, ele encontrou São Pedro Nolasco e seus irmãos chamados Mercedários 

(Ordem da Bem-aventurada Virgem Maria da Misericórdia), que dedicava-se à defesa da fé, mesmo 

oferecendo-se a si mesmo para substituir os escravos cristãos pertencentes aos não-crentes. Sua 

missão era libertar cativos cristãos do poder dos seus proprietários. Durante a sua vida, ele era um 

religioso extraordinário, santo e virtuoso, um modelo na pratica da abstinência, na oração fervorosa e 

com uma ardente caridade, para a liberdade dos cativos. Como um frade Mercedário, realizou vários 

resgates, ou seja, libertou cativos cristãos detidos por Estados muçulmanos, oferecendo-se como refém 

até que o dinheiro do resgate chegasse. Na última ocasião, quando o dinheiro do resgate não chegou a 

tempo (ou porque ele se recusou a parar de pregar o cristianismo), Serapião foi morto. Segundo a 

tradição cristã, ele foi pregado em uma cruz em forma de X e foi desmembrado. A Santa Sé confirmou a 

veneração atribuídas a ele como um mártir em 1728.  

ALGO PARA PENSAR: 

O Grande Dom do Rei 

Era uma vez um rei sábio e amado que se preocupava muito com o seu povo e queria o que era melhor 

para eles. As pessoas sabiam que o rei tomou um interesse pessoal nos assuntos deles e compreendiam 

como a sua decisão afetou as suas vidas. Periodicamente, ele disfarçava-se e passeava pelas ruas, 

tentando ver a vida a partir das perspetivas do cidadão comum. 

Um dia ele se disfarçou como um aldeão pobre e foi visitar os banhos públicos. Muitas pessoas estavam 

lá desfrutando da comunhão e relaxamento. A água para o banho era aquecida numa fornalha no 

porão, onde um homem era responsável por manter o nível de conforto da água. O rei foi ao porão 

para visitar o homem que cuidava do fogo. 

Os dois homens compartilharam a refeição juntos, e o rei fez amizade com esse homem solitário. Dia 

após dia, semana após semana, o rei foi visitar o fazedor de fogo. O homem no porão logo tornou-se 

próximo do seu estranho visitante, porque ele veio para o porão onde ele estava. Ninguém jamais havia 

mostrado tamanho carinho ou preocupação. 

Um dia o rei revelou sua verdadeira identidade para o 

seu amigo. Foi uma jogada arriscada, porque temia 

que o homem pudesse pedir-lhe um favor especial ou 

um presente. Ao invés o novo amigo do rei olhou nos 

seus olhos e disse: "Você deixou seu palácio 

confortável para sentar comigo nesta adega quente e 

sombria. Partilhastes comigo a minha comida escassa e 

realmente mostraste que te importavas com a minha 

vida. Em outras pessoas podes ter dado ricos 

presentes, mas para mim destes o maior presente de todos. Você me deu o dom de si mesmo. " 
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PROVINCIAL’S CALENDAR 

 

24 – 31 MAR Lilongwe, Malawi 

1 – 5 ABRIL Visita Postulantado, Malawi 

8 – 10  Lilongwe, Malawi 

11  Voo para Joanesburgo 

12 – 15 Cape Town, MSC Meeting 

17 – 21 Uitenhage, RSA 

22 Voo para Lusaka 

22 – 30 Direitos dos Crianças. Lusaka 

1 – 2 MAIO Joanesburgo (coletar vistos) 

3 - 5 Nivava, Mozambique 

6 Joanesburgo 

7 – 17 Visita comunitdades Zimbabwe 

18 – 19  Conselho Províncial, Zimbabwe 

20 - 21 Visita Zimbabwe 

22 – 26 Visita St Paul’s, Kabwe 

27 - 31 Visiat St Marcellin’s Kalulushi 

1 - 3 JUNHO Lilongwe, Malawi 

4 - 7 Chassa, Zambia 

8 - 11 Lilongwe, Malawi 

12 - 13 Johannesburg 

14 – 30 Visit Melanesia to prepare  
for the General Conference  

1 – 5 JULY Visit Melanesia (continued)  

 

  

Porque, assim como por um 

homem veio a morte, também por 

um homem veio a ressurreição dos 

mortos. Pois como em Adão todos 

morrem, do mesmo modo em 

Cristo todos serão vivificados.   

(1 Coríntios 15:21-22) 

Não está aqui,  

porque ressurgiu,  

como ele disse. 
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AVISOS PARA TODOS IRMÃOS  

  

 (A base de dados internacional dos 

Irmãos Maristas) precisa de SUA AJUDA!! 

 

Profissão dos Votos (2013) 

irmãos de votos temporários 

Por favor, envie seu Pedido de Admissão aos Votos Anual ou à Profissão 

Perpétua para josephwalton@ymail.com (Irmão Provincial) e copiá-lo para o 

Secretário Provincial em provsec@globemw.net. 

DATA LIMITE 30 de abril de 2013 

irmãos de votos perpétuos 

Por favor, envie um relatório sobre os Irmãos com votos temporários que 

sejam membros de sua comunidade para josephwalton@ymail.com.  

DATA LIMITE 30 de abril de 2013 

Envie um e-mail com …  

 …ao SECRETÁRIO 

PROVÍNCIAL 

 

provsec@globemw.net  

mailto:josephwalton@ymail.com
mailto:provsec@globemw.net
mailto:josephwalton@ymail.com
mailto:provsec@globemw.net

