
  

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de Agosto de 2016 

ueridos Irmãos e amigos, 

Este é o 70ᵒ e o último boletim que vos 

escrevo desde o meu mandato como 

provincial. Baseei os meus pensamentos nos 

acontecimentos da província na mediada em que iam 

desenrolando durante 

as visitas que efetuava 

as comunidades. 

Antes de entregar as 

pastas ao Ir Noberto, 

gostaria de vos dizer 

que foi difícil e 

necessário um grande 

esforço para encontrar palavras adequadas para 

escrever esta mensagem. 

 O que sempre vinha na minha mente, era “Um Novo 

Começo”. Achei sempre emocionante começar algo 

novo. É isso que nos é pedido para fazermos como 

província quando o irmão Norberto começar o seu 

mandato como provincial no dia 23 de Agosto. O Novo 

Começo significa, novas oportunidades e, isso estimula-

me. O capítulo danos este novo começo como uma 

oportunidade de ver o que precisamos de fazer no 

future, o que mudar e o que começar. Se permitirmos 

que o Espírito Santo esteja presente nas nossas 

deliberações, o capítulo será um tempo par ver 

claramente. 

Em 1972, o artista Reggae, Johnny Nash lançou uma 

música com a letra: "Já vejo claramente." A letra 

convida-nos a sacudir a aranha para fora das nossas 

mentes e termos um Novo Começo da nossa província. 

Já posso vêr claramente que as chuvas se foram. 

Posso vêr todos obstáculos no meu caminho 

Foram as nuvens escuras que me cegavam. 

Será brilhante (brilhante)  

Brilhante (brilhante) dia de sol. 

Será brilhante (brilhante)  

brilhante (brilhante) dia de sol. 

Oh, posso sim agora tornar isso possível, a dor passou. 

todos os maus sentimentos desapareceram. 

aqui está o arco íris que tanto rezei. 

Será brilhante (brilhante)  

brilhante (brilhante) este dia de sol.  

Uma das coisas mais difíceis sobre o Novo Começo, é de 

deixar o passado para traz. Os erros do passado, as 

tentativas do passado, o desrespeitamos ou palavras 

ofensivas expressas por pessoas cultas no passado, as 

derrotas, as dissoluções do passado e até mesmo o 

sucesso. O passado pode ser o nosso maior inimigo ao 

querermos implementar o Novo Começo. Ao mesmo 

tempo, o passado pode ser uma boa alavanca e guia 

para o futuro se olharmos o passado com uma mente 

aberta. 

O profeta IS 43:18-19 diz nos claramente: 

Q 
NESTA EDIÇÃO 

A Mensagem mensal do Ir. Joe 

Aniversários 

Reunião dos Ecónomos da Província 

Oremus 

Algo para pensar  – A Mulher e o Quadro 

O Calendário do Ir. Joe 

Ferias por Crianças Pobres – Cape Town 

THREE2SIX Education Project no expansão 

Algumas fotos de Kuito-Bié 

Matola – Oração de Fourvière 

Matola – Seis meses como noviço a Matola 

Reportagem de “Dare to Dream”, no Lyon 

 

 

 

  Marist Brothers - Irmãos Maristas 

Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net 

2016 August/Agosto 

mailto:provsec@globemw.net


2 

“ Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis 

as antigas. Eis que faço uma coisa nova, agora sairá à luz; 

porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho 

no deserto, e rios no ermo.” 

Eis aqui quarto coisas que precisamos para o Novo 

Começo.  

1. Esqueça as coisas do passado. Elas nos farão apenas 

perder o nosso foco. 

2. Não se concentre no passado. Simplesmente 

inundará a nossa mente com coisas inúteis. Não há 

lugar para coisas inúteis ao fazermos o novo 

começo. 

3. Reconheça de que, o novo Começo é um dom de 

Deus. Ele está a operar novas coisas em nós. “Será 

que não estamos a persentir isso?” somos ditos. 

Não perca. 

4. Confie em Deus. Ele está abrindo um novo 

caminho para nós. Não estamos cansados de fazer 

coisas do nosso jeito? Confie Nele. Não para 

soluções rápidas mas sim a abertura de novos 

caminhos e rios no deserto.” 

Uma das coisas que tantogosto do capítulo provincial, é 

o entusiamo do começo de novas coisas. No meio de 

tudo isso, criamos comunidade onde partilhamos os 

nossos anseios, desafios, esperanças, sonhos e acima de 

tudo a vontade de Deus. 

 Sede audaces ao discutir assuntos do capítulo. Esteja 

disposto a mudar. A indisposição de mudar, tem sido 

muitas vezes a causa do retrocesso da nossa provincial. 

Enquanto seguimos enfrente, devemos estar dispostos 

e prontos para encarar as mudanças. Temos que 

reconhecer de que, o que nos tornou a sermos o que 

somos hoje, não será o mesmo que nos levará a onde 

desejamos chegar amanha. 

Eis … Algumas maneiras de mudança: 

<Faça mais para alguma coisa. 

>Faça pouco para alguma coisa. 

   Pare de Fazer algo. 

Comece a fazer algo. 

 Mude-a maneira de fazer as coisas. 

Para o início do novo começo, sugiro que escrevam as 

vossas missões. Missão que resume aquilo que és, o que 

quer ser, os seus valores; uma missão que traga uma 

visão, propósito e foco na sua vida. Uma missão é um 

instrumento importante que nos permite definir o que 

queremos e onde vamos, e se todos tivermos uma 

missão, isso nos ajudara a termos uma base suficiente 

para enfrentarmos tudo aquilo que achamos ser 

distração na nossa província 

Aqui está um verso para nos ajudar a refletir sobre o 

começo da nossa provincial e das nossas vidas. 

Lc 2:10-11 “Não temais, porque eis aqui vos trago novas 

de grande alegria, que será para todo o povo: Pois, na 

cidade de Davi, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, 

o Senhor.” 

Este é um verso da história do natal – ora, que exemplo 

histórico de começo está patente nessa história, senão 

a história do nascimento de Jesus? Um salvador que 

trouxe nos a boa nova e alegria. Meditando estas coisas, 

permitir-lhe a perspetivar a vida da província ao entrar 

na nova fase de vida da província. O mesmo verso, 

danos Jesus e Maria e como Maristas, não Os devemos 

deixa-los de lado nesse novo início. 

Devemos rezar fervorosamente para a nossa provincial 

ao caminharmos de passos largo para o 7ᵒ capítulo 

provincial. Rezemos para que o espírito santo nos 

conduza ao caminho que o superior geral e o seu 

conselho nos desejam. 

Já posso vêr claramente que as chuvas se foram. 

Posso vêr todos obstáculos no meu caminho 

Foram as nuvens escuras que me cegavam 

Será brilhante (brilhante)  

brilhante (brilhante) este dia de sol. 

Que Jesus, Maria, José e Marcelino estejam connosco 

nos dias tão importantes de que esperamos 

Saudações 

Joe 
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11-08-1994 Inácio Tchitumba (nov.adm.2016) 

13-08-1987 Baptista Mulila Fernando 

14-08-1981 David Kachoka 

18-08-1994 Benson Chaula 

20-08-1983 Patrick Banda 

23-08-1968 John Katumbi 

24-08-1947 Joseph Walton 

27-08-1976 Joseph Nsambo 

29-08-1964 Raphael Mariso 

 

 

 

 

 

ANIVERSÁRIOS  

 For our recently deceased: the brother of Br RAYMOND MBAO; 

the sister of Br F. DOSTIE; the maternal uncle of Br GERALDO 

MEDIDA; the uncle of Br PAUL MBUYI; the mother of Br EVANS 

MUSAKANYA; the sister of Br PATRICK BWALYA; …,  

 For our sick especially Brother EUGÈNE KABANGUKA 

 For God’s blessings on our PROVINCIAL CHAPTER this month. 

 For PEACE in the world, especially in Syria. 

REUNIÃO DE ECÓNOMOS – JOANNESBURGO JULHO 2016 
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m editor e o seu amigo, viviam ambos em Venice, Itália; um dia o amigo disse. ‘ Vejo uma mulher todos 

os dias parada na loja de artesanato espreitando pela janela. Já vi ela mais duma dúzia de vezes, e sempre 

no mesmo lugar, a mesma hora, com uma alegria na cara difícil de descrever. Talvez a veremos hoje.’ 

Ao passarem da loja, lá estava ela no mesmo lugar. Ela estava pobremente vestida, com um manto velho na sua cabeça, 

e estava a contemplar um quadro da virgem Maria, a Madonna segundo os Italianos.  

De repente, virou e viu os dois homens olhando nela, e ela pós se a caminhar. 

‘Não vá’ disse o editor. ‘Estamos a contemplar o quadro contigo. E como esta lindo.  

“Sim, senhor’ respondeu a senhor com uma cara brilhante “É o meu único tesouro. Mas o homem da loja não sabe de 

que Ela pertence apenas a mim; mas vejo que vós percebeis!’ 

 Passado muito tempo, o editor encontrou-se com a senhora e ela cumprimentou-

o com um sorriso. Dias depois, o editor encontrou-a no lugar habitual mas deitada 

numa imundice de lixo chorando amargamente a beira da estrada. Ele olhou pela 

janela da loja e viu que o quadro da Madona já tinha desaparecido! 

O editor ajudou-a a levantar-se e a consolou. ‘ O quadro já foi comprado por um 

homem americano muito rico.‘ Já perdi o meu único Tesoro.’ 

‘Não’ respondeu o editor, ‘ainda não o perdeste. O americano comprou o quadro 

da sua Madona sim, mas a verdadeira Madona está contigo fechada no teu coração 

para sempre.’ 

Ela parou de chorar e por um tempo ficou silêncio. Finalmente ela virou para o 

editor. ‘Obrigado senhor. Disse ela, ``Estas certo´ ´ninguém pode levar a minha 

madona do meu coração, porque é nela onde a minha memória habita’. 

 

 

AUGUST 

1 – 20 Johannesburg 

22 Travel to Malawi 

23 – 26  Provincial Chapter 

27 Travel to South Africa 

 

 

 

 

U 

O CALENDÁRIO do IR. JOE  

Algo para reflectir 

A MULHER E O QUADRO 
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n the first week of the school holidays the 

Champagnat Club at St Joseph's planned a holiday 

programme for children from Lavender Hill. They 

hosted 28 children from this crime-ridden area to 

have a carefree week filled with fun and games. Many 

of the St Joseph's pupils offered their time to join these 

children in the programme and it enriched them greatly.  

The children from 

Lavender Hill loved their 

time at St Joseph's. One 

child said that she just 

loved looking at the fish 

pond and the mountain; 

she said that she would be 

happy to just stay there all 

the time. We are grateful 

to Brother Neil who makes 

it possible for St Joseph's 

to reach out to vulnerable 

children. We hope to run this Programme in the 

December holidays as well. 

 

 

he THREE2SIX Education Project for children of refugees in Johannesburg was started at Sacred Heart College 

Observatory in 2008. These children are not easily accepted at state schools because of difficulties with language 

and other problems faced by their parents or guardians. Sacred Heart hosts about 150 such children every 

afternoon from three p.m. to six p.m. (cf. the name of the project). The goal of the project is to prepare the children 

with sufficient language and numeracy skills to enter the state school system, and at the same time to offer them a 

place to interact with other children in a place of safety. Whenever possible, the teachers are drawn from the refugee 

community. Transport to the school and a meal are also included in the daily regime. As a rule, the children do not 

remain at THREE2SIX for longer than 18 months. 

In 2010, a nearby state primary school became involved: it has 50 refugee children in its project. And earlier this year, 

Holy Family College in Parktown began yet another Three2Six project. This project is currently co-ordinated by Bec 

Bromhead, a volunteer from Australia. In the article on the next page, taken from www.champagnat.org, Bec describes 

what happened on the first day that children for Grade R (“readiness year”) and Grade 1 arrived at Holy Family College: 

I 

T 
THREE2SIX EDUCATION PROJECT FOR REFUGEE CHILDREN 

HOLIDAY PROGRAMME FOR POOR CHILDREN 

St Joseph’s College, Rondebosch, Cape Town 

A QUESTION  

for the reader! (Ed.) 

What do you think of 

providing this kind of 

toy to children from 

a crime-ridden area?  

http://www.champagnat.org/
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s we all know, on 23rd July 1816, a group of 
twelve, including five newly-ordained priests, 
among them, Jean Claude Collin, Jean Claude 

Courveille and Marcellin Champagnat, climbed up to 
the sanctuary of Our Lady Fourvière to make a pledge. 
Together they made a commitment to form a Society of 

Mary.  

With a view to join the Marist World in commemorating 
this historical event, especially the group of young 
people that gathered in Fourvière, France, the very 
place where Fr. Champagnat and his colleagues made 
their pledge, we, at Matola Novitiate, celebrated this 
event with special prayers.  

We had a special Fourvière prayer prepared and 
organized by Br. Óscar Vicario. As the community 

assembled, Br. Oscar gave the insight on what is 
happening in the Marist world especially as we click 200 
years of the Fourvière promises, because that marks the 
foundation of the Marist family. Then we watched the 
video, produced by the General House in Rome 
concerning the event, which features all the four 
Branches of the Marist Family.  

After that we had a procession to the chapel whilst 
rejoicing and singing a Marian song. Br Patrick Bwalya 
led in the procession while lifting up the statue of our 
Lady of Fourvière followed by the candies. In the chapel 
we sat around the statue, praying, reflecting and 
sharing in small groups. We felt that this event is not 
only situated in the past but also in our time and in the 
days to come. It is like a challenge or goal, “firing” our 
journey as Marist 
Brothers.  

For that matter, we, as 
the community 
repeated the very 
Fourvière promises. In 
this way we felt 
ourselves more 
connected to the group 
of Marists that gathered 
in France to mark the 
event.  
(Henry Ngeli, Novice) 

A 

DUAS FOTOS - KUITO-BIÉ, ANGOLA 

"Juniors" & their Formators Youth Group visits Franciscan Sisters 

CELEBRATING 200 YEARS OF THE FOURVIÈRE PROMISE 

Marist Novitiate, Matola, Mozambique 

First-Year Novices and Formators 
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empo voa para aqueles que estão felizes, é 

apenas como ontem, uma vez que fomos 

admitidos oficialmente no noviciado. Estar no 

meio dos irmãos de diferentes culturas e 

principios, é um dom de Deus. Eu existo porque nós 

somos. Seguir a Cristo através dos passos de Pe. 

Champagnat, automaticamente nos tornamos irmãos 

de um mesmo Pai, cujo coração não conheceu 

fronteiras. A este respeito, sou um irmão entre irmãos. 

A maneira como nos relacionamos uns com os outros, 

neles Eu vejo a face do nosso grande fundador, Pe 

Marcelino. Sua presença faz-me sentir em casa e seguir 

em frente na vida como eu melhoro em minhas 

fraquezas. Disse um dos maiores papa, S. João Paulo II 

"ninguém é rico que não tem nada para receber e 

ninguém é pobre que não tem nada para dar" eu 

conquisto com estas grandes palavras, porque a 

comunidade é o grupo de pessoas que vivem e 

trabalham juntos, estar em uma comunidade marista, é 

um caso especial porque vamos além disso, vivemos de 

acordo com os valores evangélicos de maneira marial. É 

por isso que as contribuições de meus irmãos têm sido 

importante para mim e para a minha vocação  assim 

como ajudam-me a viver de acordo com o sonho do Pe 

Marcelino. 

 

Todos os dias vem com diferentes novidades é por isso 

que a vida tem dois lados, é como uma moeda. Há bons 

e maus momentos, mas  no geral  assim é que a vida 

deve ser. . Em nossa comunidade merecemos chamar-

nos uns aos outros irmãos e amigos, porque a vida que 

levamos manifesta o que significa ser um irmão Marista, 

hoje. Desta forma, completamo-nos um ao outro e esta 

é a comunidade que Pe. Champagnat sonhou que ele 

muitas vezes dizia aos seus primeiros seguidores para 

serem como a primeira comunidade dos cristãos. 

Apesar que o meu contributo na comunidade é como 

uma gota de água em um oceano, mas que o oceano 

seria menos faltando esta gota de água como Madre 

Teresa colocá-lo apropriadamente. Nós não somos nem 

uma comunidade de anjos, nem uma comunidade de 

santos, mas nós tentamos o nosso melhor  para fazer o 

bem e ajudar um ao outro a crescer. Uma viagem de mil 

milhas começa com um único 

passo.  

Que a Boa Mãe, interceda 

por nós na nossa 

caminhada, rumo à 

santidade.  

(Henry Ngeli, noviço, 10 ano) 

T 
SEIS MESES NO NOVICIADO DE MATOLA 
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hen arriving in South Africa on 

Monday from the “Dare to Dream”, 

Marist Youth Gathering in Lyon, France 

I had only one word to say to Br Jude and that was 

“Incredible!” 

The moment I arrived in Johannesburg and met Br 

Tererai, I knew that we were going to be excellent travel 

companions. We have a very similar sense of humour 

and immediately clicked as friends. 

After a long flight we were met in Lyon by the “Dare 

to Dream” organisers. Whilst waiting for other 

participants to arrive it was clear we were going to meet 

incredible young and old Marists, many from different 

backgrounds and countries. All of whom were really 

easy to get along with. 

Thinking that there would not be many people from 

Africa it was a wonderful surprise meeting at the Airport 

a young girl named Liberty who had been an English 

exchange student at St Henry’s Marist College a few 

years ago. Having someone who knew exactly where 

you were from, knew some of your friends and who 

knew the Addo project was fantastic. 

We travelled by bus to our accommodation. Trekked up 

roughly 400 stairs with our luggage and settled in with 

ease. 

Br Tererai and I formed a group of Southern Hemisphere 

Marist friends (New Zealand and Australia) we 

remained together the whole week, sharing Marist 

together. They were representing the Marist Sisters and 

Marist Fathers. 

By 11pm, still on the day of our arrival, I had possibly 

met at least half of the participants. Representatives  

from Canada, USA, Central America, Brazil, Mexico, 

France, Spain, Germany, UK, Ireland, Nigeria, South 

Korea, Australia, New Zealand and who knows where 

else! All of whom are now great friends.  

Two German Marist Girls came looking for me and 

introduced themselves as Marie and Jasmin. Marie had 

been in South Africa and had worked at Three2Six for a 

period of time last year as a volunteer. We all had 

something in common and once again they knew all 

about the Addo project. A huge surprise to know people 

around the world are hearing of the wonderful work 

that the Marist Brothers and Sisters of Mercy are doing 

in the Eastern Cape and the rest of South Africa.  

An early start on the Monday morning welcomed the 

average week’s temperature of 30+ degrees. Coming 

from cold South Africa to warm Lyon was welcomed! 

The program of the Dare to Dream kept us busy every 

day from 8am to 11:30pm. It was a packed week of 

group work, workshops, tours, dancing, singing and 

fantastic integration of the four Branches of Marist. 

On the Tuesday we were divided into our Marist 

Branches and visited the significant areas of our 

Founders.  

On our way to the Marist Brothers Community we 

stopped to see the remains of the house of Jean-Baptist 

Montagne. As you know a small pile of rock remains, 

however these small rocks had such a meaningful 

symbolises of Marist, Marcellin and its foundations. 

Touring the Marist Brothers community of La Valla and 

L ‘Hermitage and seeing the pictures we had learnt at 

school finally become a reality will forever be a long 

lasting memory. Understanding and witnessing the hard 

work Marcellin, the Brothers, Sisters and Fathers had 

constructed was unbelievable. We walked the grounds 

seeing every historical aspect available. 

W 

IMPRESSIONS OF THE “DARE TO DREAM” WEEK AT LYON 

by Jason Grieve, representative of the Southern African Province 

Jason with the portrait of  
Champagnat painted shortly after his death 



10 

Returning to Lyon, the next few days we listened to 

representatives of Marist, including the Superior 

Generals of the four branches talk about their missions 

and visions. A great deal was learnt.  

I had the privilege of being introduced to Br Emili by Br 

Chris Wills.  

We had further workshops learning about the work 

other Marist Youth are doing around the world. It was 

an enlightening experience. One or two ideas I can 

foresee being implemented in South Africa. 

On a few evenings my group of friends and I managed 

to tour Lyon a bit and see the wonderful sights and 

historical buildings, at times with a local French Marist 

ensuring we did not get lost!  

Fast-forward to Saturday 23rd July. We had the 

celebration of 200 years remembering the significant 

moment of the foundation of Marist in Fourvière. It was 

indescribably special. There must have been over two 

thousand people in the congregation celebrating 

Marist. The four Branches united. 

With the program coming to end, it was difficult to say 

goodbye to not only Marists but people I now 

considered as close friends. Social Media is very 

powerful and thanks to it friendships are continuing 

even though we are so far away from one another. 

The “Dare to Dream” was undoubtedly one of the 

best Marist experiences I have ever had the privilege of 

attending. It has made me want to get back to Marist 

Mercy Care work in the Eastern Cape as soon as 

possible. The “Dare to Dream” Marist Youth 

Gathering was a wonderful reminder of what it means 

to be Marist. 

I would like to extend a huge thank you to the Marist 

Brothers of Southern Africa for allowing me to 

represent you at this Gathering. It was indeed an 

honour. 

Yours in Marist 

Jason 
Jason Grieve, Br Emili Turú, Br Tererai Gijima 


