
 1 May 2015 

ear Brothers and Friends, 

As you know, we are still in the Year of Consecrated Life. Lately, 

I’ve found a number of interesting and inspiring readings and 

articles about religious life in recognition of this special Year. Our Superior 

General, Brother Emili has given us some challenging and encouraging 

thoughts on the topic.  I wish we were brave enough to take up all the 

challenges and ideas given to us. What a force we would be in Southern 

Africa if we all had a passion for our consecrated life! 

All our schools do well academically and I hope they will continue to do so. 

On the other hand, we must realize that we are called to be more than just 

good teachers. We are called to be prophetic witnesses to the double 

command of love that Jesus has given us. “You must love the Lord your God 

with all your heart……..and your neighbour as yourself”. We need to 

deepen our understanding of what it means to be a Religious Brother. What 

is the meaning of being truly Marist? 

This Year of Consecrated Life obliges us to think more deeply on what our 

commitment is all about. It should force us out of a rut (if we are indeed in 

a rut) and be ready to renew ourselves.  As consecrated people we are 

called to follow Jesus with a passionate love and to share this passion with 

humanity. Passion for Jesus and passion for humanity are the two sides of 

the coin that constitute religious life. 

The International Congress on Religious Life held in Rome in October 2004 

chose two symbols for the two 

passions just mentioned: The 

Samaritan woman in the gospel of 

John (Jn 4:1–42), who represents our 

passion for Jesus, and the Samaritan 

man in Luke (Lk 10:29–37) who 

represents our passion for humanity. 

The SAMARITAN WOMAN at the 

well felt an attraction for Jesus, his 

message and his mystery. She left her 

water jar, symbolizing her past life, for 

Jesus and became a witness to the 

good news.    

D 
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For us, the Samaritan woman illustrates the passion 

and spiritual searching we should have for this living 

water that Jesus has to offer. It is a “contemplative 

passion” that we should carry in our hearts, a passion 

that only Jesus can satisfy. Our life of prayer is a 

testimony to our spiritual yearning for a relationship 

with Jesus. We need to be seen as people of prayer.  

The SAMARITAN MAN 

met another human 

being in distress, half 

dead, and a victim of 

robbery and violence. He 

felt his heart move with 

compassion. He changed 

his own plans so as to 

assist this unfortunate 

man. The Samaritan 

became a neighbour by 

taking care of him most generously. This Samaritan 

symbolizes an example of active and diligent 

compassion towards every person. Here we need to 

look at our apostolic life. What is the quality of our 

presence to the youth we teach? … to our fellow staff 

members? … to the parents and families of the 

students? … to those who work for us as cleaners and 

cooks? … and to our very Brothers in community?  

Often we start out with passion in our lives. With time 

that initial passion may grow cold: we should not let 

this happen. Let us continually allow ourselves to be 

challenged by the Samaritan woman’s thirst for living 

water and the Samaritan man’s care for the injured. 

Day by day, we should try to meet Jesus at the well in 

our prayers. We should feel a strange, mysterious 

attraction to the person of Jesus; in practice it will 

show itself in a desire to be with him in prayer and to 

live the Gospel values in a radical way.  

Let us meet Jesus on the roadside and let Jesus arouse 

us to compassion in our daily work.  

I believe these two encounters with Jesus will nourish 

our religious and spiritual life. As Marists, reflection 

on this double passion will help us to see whether our 

lives are true to our commitment.  

In this month of May, let us live as Mary lived, a life 

consecrated to the Lord. She loved God and her 

neighbour as herself. She understood this double 

passion so well. 

By our example, let us show the Marial face of the 

church. Make this month a 

time to intensify our love 

and knowledge of Mary. In 

this way we will understand 

the two passions in a real 

and practical way. 

God bless you. 
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MAY 

01 -05-1987 Godfrey Kadzuwa 

06-05-1967 Arthur Ganiza 

08-05-1936 Jesus Sánchez Martin 

09-05-1984 Victor Mwamba 

10-05-1956 António Sanasana 

11-05-1939 John Heng Hee Soon 

11-05-1971 Gilbert Zenda 

12-05-1964 Deodato Magomero 

15-05-1975 Kasongo Mwape 

16-05-1988 Xavier Maramba (nov. adm. ’14) 

17-05-1982 Chrisantius Mwansa 

23-05-1941 Neil McGurk 

25-05-1987 Joseph Daka 

25-05-1992 Yob Mathias 

25-05-1091 António Armando (nov. adm.  ’15) 

31-05-1936 Christopher Zimmermann 

 

 

GOD OUR FATHER, 

may all that we see and experience 

lead us to grow in wonder and respect, 

that we may value 

and be thankful for everything in our lives each day. 

Inspire us to choose wisely 

and to live positively, 

and to make good use  

of our knowledge and talents, 

both for ourselves 

and for the benefit of others. 

AMEN. 

 

 

  

HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 

LET US PRAY 

- For the recently launched FRATELLI PROJECT, a collaborative project  

involving the De La Salle Brothers and the Marist Brothers in 

assisting the refugees fleeing violence in SYRIA.  

- For our BROTHERS IN ALEPPO and the Christian community in that 

city where the violence has become more intense.  

- For the INTERCONGREGATIONAL PROJECT IN SOUTH SUDAN where 

our Superior-General has mandated three of our Brothers who are 

already working there. 

- For those who have ASKED for prayers, particularly Brothers William 

Shibwengo and Reuben Banda who have recently lost relatives. 
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“Following a fact-finding visit to the borders of Lebanon and Syria carried out 

by Brothers from our two Congregations, and discussions with Brothers on 

the ground there, and inspired by our Brothers and Partners in Aleppo, Beirut 

and Amman, we write to inform you of a joint educational mission venture to 

that area approved by our two General Councils. 

This joint venture proposes two lines of action: First, following suggestions 

from our local Brothers we will initiate a project that creates spaces to cater 

for displaced children. This pilot project can guide us to design viable future 

works both in the Middle East and other parts of the world. Second, we will 

establish an international coordination office in Lebanon. This is necessary in 

order to coordinate ready response activities.  

This office will rely on the direct assistance of local 

administrative units acting as our Principal Local Partners. 

Their expertise in the local language, culture, civil and 

legal matters is essential.”   

(Extract from a joint communication) 

 

 

Marist Brothers Secondary School turned into Marist 

Brothers High since the beginning of the year 2015 

with the first enrolment of 29 “A” Level students in 

the following fields; 7 for Sciences, 10 for 

Commercials while 12 are for Arts. Currently the 

school if offering the following subjects for the 

Sciences - Mathematics, Biology , Physics and 

Chemistry and for the Commercials - Mathematics, 

Accounts, Business Studies , and Geography and  for 

the Arts – Geography, Ndebele, Literature in English, 

Divinity and History. 

 

Due to the introduction of “A” level at the school, new 

teachers had to be employed in order to complement 

the teaching staff. Again since the teachers’ cottages 

at the school cannot accommodate all the teachers, 

currently the school is renting two houses in Dete 

Township to provide adequate accommodation as a 

temporary measure. For a permanent solution the 

school intends to buy a house in Dete Township and 

build some more teachers’ houses at the school. 

Three Brothers in the pictures below form the 2015 

Marist Brothers Community in Dete. 

  

THE FRATELLI PROJECT – beginning in the MIDDLE EAST 

DETE – The Secondary School becomes a High School 

Brother Ebel Muteveri Brother David Kachoka Brother Bernard Chirombe 
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Front Row – seated – L to R 

Surname First names Country of Origin Date of Birth 

1. Nkhata  Malumbo  MALAWI  10/10/1992 

2. Zgambo Dominic MALAWI 4/09/1992 

3. Saraiva Mário MOÇAMBIQUE 12/11/1990 

4. Ngeli Henry ZAMBIA 13/09/1992 

5. Kafatsa Anderson Mphatso MALAWI 6/01/1994 

6. Joseph Peter Kondwerani MALAWI 24/05/1994 

7. Francisco Mark MALAWI 27/2/1992 

8. Chikaola Paul Rasford MALAWI 12/06/1991 

9. Bwalya Paschal ZAMBIA 26/11/1991 

10. Eugenio Maclackson MALAWI 3/08/1994 

Back Row – standing – L to R 

Surname First names Country of Origin Date of Birth 

11. Aly Guilherme   MOÇAMBIQUE 1/05/1993 

12. Bizerra Gaspar ANGOLA 24/11/1992 

13. Paulo Marques ANGOLA 4/08/1993 

14. Gabriel João  Manuel  ANGOLA 24/11/1994 

15. Tal Muchima ANGOLA 13/06/1992 

16. Artur Mineses Rogério MOÇAMBIQUE 15/05/1994 

17. Jere Martin MALAWI 13/04/1992 

18. Severiano Kuliani MALAWI 3/04/1990 

19. Tchivinda Costantino ANGOLA 13/05/1995 

20. Ndjongo Manuel  Pombo  ANGOLA 11/06/1990 

21. Inacio Eugénio Daniel  ANGOLA 11/08/1994 

22. Marino Alexious MALAWI 4/01/1994 

OUR POSTULANTS  

AT CHAMPAGNAT 

HOUSE, 

MTENDERE 



6 

 

 

 

 

One day during the Second World War a ship was torpedoed and many of the crew were flung into the sea. One of 

them a young naval shipman found himself floating all alone among the waste and clinging to a piece of debris. For 

hours, maybe days, he floated, seeing nothing but the sea around him and the sky above. 

Many a time the boy wondered if he had not better let go and 

sink and let himself drown. But somehow he managed to carry 

on, till just when he felt he could endure no longer, a seagull 

alighted on his shoulder. It seemed like a promise of help and 

encouragement; for he knew it must mean that the land was not 

far off. And, sure enough, after that he was seen and rescued. 

The seagull saved his life.  

BROTHER JOE’S CALENDAR 
Rainbow falls on the Lighthouse  

at Tynemouth, UK 2015 

Something to Think About 

THE SEAGULL 

Something to think about 

THE SEAGULL 
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Saint Felix of Cantalice, O.F.M. Cap., was born on 

18 May 1515 to peasant parents in Cantalice, 

Italy, in the central Italian region of Lazio. As a 

boy he worked hard as a farm laborer and 

shepherd, and, in 1543, entered the newly-

founded Capuchin friars as a lay brother at the 

Citta Ducale friary in Anticoli Corrado. 

It is said that he was well noted for his piety. In 

1547 he was sent to Rome as quaestor of the 

Capuchin Friary of St. Bonaventure, where he 

spent his remaining 40 years begging alms to 

help in the friars' work of aiding the sick and the 

poor. In Rome, Brother Felix became a familiar 

sight, wandering barefoot through the streets, 

knocking on doors to seek donations. He 

preached in the street, rebuked corrupt 

politicians and officials, and exhorted young men 

to stop leading dissolute lives. He also composed 

simple teaching canticles, and arranged for 

children to gather in groups to sing them as a way 

to teach them the catechism. Felix was revered 

by all and was a good friend of St. Philip Neri. He 

helped to revise St. Charles Borromeo's rules for 

his Order of Oblates.[1] 

Felix died in Rome on his 72nd birthday and was 

buried in the famed crypt of the Church of Santa 

Maria della Concezione dei Cappuccini. He was 

beatified on 1 October 1625 by Pope Urban VIII 

and canonized on 22 May 1712 by Pope Clement 

XI. He was the first Capuchin friar in the history 

of the Order to be canonized.  

In 19th-century Poland, the Felician Sisters, a 

religious congregation of Franciscan Sisters of 

the Third Order Regular, was founded to care for 

the poor and adopted him as their patron saint. 

His feast day is celebrated on the Calendar of 

Saints of the Franciscan Order on May 18. 

 

 

 

  

Special Patrons of the Brotherhood 

ST. FELIX OF CANTALICE 

MEETING ON THE CONSTITUTIONS – KUTAMA 

Pictures Off-the-Cuff 
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THE DANCE OF MISSION – by Emili Turú S.G. 

… Some Extracts 

Mary, woman of listening,  

open our ears;  

grant us to know how to listen  

to the word of your Son Jesus  

among the thousands of words  

of this world; 

grant that we may listen  

to the reality in which we live,  

to every person we encounter,  

especially those who are poor,  

in need, in hardship. 

Mary, woman of listening,  

open our ears. 
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THE ENLARGED CHAPEL AT  

MARIST BROTHERS LINMEYER 

The chapel has been extended to accommodate  

the four "streams" in one Grade,  

that is about 110 students 

“MARIST CAMP” AT DETE 2015 
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Since the first democratic elections in South Africa (1994), people from many parts of Africa have sought a better 

life for themselves and their children in this country. Children of refugees are among the worst-affected sufferers 

when parents are forced to move because of violence, oppression, poverty, or persecution. A major challenge for 

adult migrants in South Africa is getting their children admitted to state schools.  

In response to this need, since 2008 SACRED HEART COLLEGE has offered a place of hope for refugee children in 

the form of the Three2Six Project. This project runs “after hours” from three to six in the afternoon and makes use 

of classrooms belonging to the high school section of Sacred Heart 

College. A second smaller project runs from a partner neighbouring state 

school, Observatory Girls Primary School. 

Besides providing academic and social bridging into the South African 

schooling system, the project offers protective factors that build 

resilience and reduce vulnerability.  These include offering children a 

sense of belonging, a positive school climate, opportunities for success 

and recognition of achievement, and a non-violent environment. The 

youngsters are provided with a basic meal. Notably, the staff includes 

qualified teachers drawn from the refugee community in the city. The current co-ordinator of the school is herself 

a political refugee. The total enrolment at Three2Six is 202, 150 of whom are at Sacred Heart College and 52 of 

whom are at Observatory Girls Primary School. 

Ideally, none of the children should stay at Three2Six for more than 18 months, but this period has to be extended 

in some cases. Three2Six helps to place the children at state schools, provides them with their new school uniform, 

and pays the cash deposit to ensure registration. Follow-up studies have shown that many of those integrating into 

state schools do exceptionally well, e.g. they average 72% for maths and 68% for English. 

Parents and Guardians of the children are not charged any school fees and on-going fundraising is essential. Those 

parents who are able provide a small contribution towards transport costs. Overseas donors cover most of the 

expenses, with South African corporates providing the balance. 

The recent spate of 

xenophobic attacks in 

various parts of the South 

Africa has sparked several 

ANTI-XENOPHOBIC protest 

marches in various South. 

African cities. A recent such 

march in Johannesburg 

included thousands of 

people, including about 80 

Sacred Heart College 

students, the Head of 

College, as well as some 

teachers. 

  

A MARIST SCHOOL IN JOHANNESBURG CARES FOR 

CHILDREN OF REFUGEES FROM OTHER AFRICAN COUNTRIES 

THREE 2 SIX - Learners and Teachers 
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PICTURES OF INTEREST  

International Mission Commission Rome April 2015 

ANGOLA: Aspirants together with some Brothers.  

Can you spot Brothers Belmiro, Chifundo, Lourenço and Manuel? 



 1 de Maio de 2015 

ueridos Irmãos e Amigos 

É do vosso conhecimento que ainda estamos no Ano da Vida 

Consagrada. Ultimamente, tenho encontrado uma série de leituras 

e artigos interessantes e inspiradores sobre a vida religiosa no 

reconhecimento deste Ano especial. O nosso Superior Geral, o Irmão Emili 

nos deu algumas ideias desafiadoras e encorajadoras sobre o tema. 

Gostaria de ser mais corajoso para assumir todos os desafios e ideias que 

diante de nós foram colocadas. Que força seria para África Austral, se todos 

nós tivéssemos uma paixão pela nossa vida consagrada! 

Todas as nossas escolas saem-se muito bem academicamente e espero que 

continuem assim. Por outro lado, temos de perceber que nós somos 

chamados a ser mais do que apenas bons professores. Somos chamados a 

ser testemunhas proféticas para o duplo mandamento do amor que Jesus 

nos deu. "Deves amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração......e o teu 

próximo como a ti mesmo". Precisamos aprofundar a nossa compreensão 

do que significa ser um Irmão religioso. Qual é o significado de ser 

verdadeiramente marista? 

Este Ano da Vida Consagrada nos obriga a pensar mais profundamente 

sobre o verdadeiro significado do nosso compromisso! Deve obrigar-nos a 

sair fora da nossa rotina (se é que temos uma) e estar prontos para uma 

renovação. Como pessoas consagradas, somos chamados a seguir Jesus 

com um amor apaixonado e a partilhar essa paixão com a humanidade. A 

paixão por Jesus e pela humanidade são os dois lados da mesma moeda 

que constituem a vida religiosa. 

 O Congresso Internacional sobre a Vida Religiosa, realizado em Roma em 

Outubro de 2004 escolheu dois símbolos para as duas paixões que 

acabamos de mencionar: A mulher samaritana no evangelho de João (Jo 4, 

1-42), que representa a nossa paixão por Jesus, 

e o homem samaritano em Lucas (Lc 10, 29-37), 

que representa a nossa paixão pela 

humanidade. 

A MULHER SAMARITANA no poço sentiu 

uma atração por Jesus, pela sua mensagem e 

pelo seu mistério. Ela deixou a sua jarra de 

água, simbolizando a sua vida passada, e por 

Jesus e se tornou uma testemunha da boa nova.    

Q 

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
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Para nós, a mulher samaritana ilustra a paixão e busca 

espiritual que devemos ter para a água viva que Jesus 

tem para oferecer. É uma "paixão contemplativa" que 

devemos levar nos nossos corações, uma paixão que 

só Jesus pode satisfazer. A nossa vida de oração é um 

testemunho do nosso anseio espiritual de um 

relacionamento com Jesus. Precisamos ser vistos 

como pessoas de oração. 

O HOMEM SAMARITANO sentiu que o outro ser 

humano estava em 

perigo, meio morto, uma 

vítima de roubo e 

violência. O coração dele 

moveu-se de compaixão. 

Ele mudou os seus planos 

de modo a ajudar este 

homem infeliz. O 

samaritano se tornou um 

familiar por cuidar dele 

mais generosamente. 

Este Samaritano simboliza um exemplo de compaixão 

ativa e diligente no sentido de cada pessoa. Aqui 

temos de olhar para nossa vida apostólica. Qual é a 

qualidade da nossa presença aos jovens que 

ensinamos?... Para os nossos colegas membros da 

mesma equipe?... Para os pais e familiares dos 

alunos?... Para aqueles que trabalham para nós, 

como auxiliares de limpeza e cozinheiros? ... E para os 

nossos próprios Irmãos em comunidade? 

Muitas vezes começamos com paixão nas nossas 

vidas. Com o tempo a paixão inicial começa a ficar 

fria: não devemos deixar isso acontecer. Deixemo-

nos continuamente ser fortalecidos pela sede da 

mulher samaritana pela água e pelos cuidados do 

homem samaritano para com os feridos. 

Dia a dia, devemos tentar encontrar Jesus no poço 

das nossas orações. Devemos sentir uma estranha e 

misteriosa atração à pessoa de Jesus; a prática, irá 

mostrar um desejo de estar com ele em oração e viver 

os valores do Evangelho de uma forma radical. 

Encontremo-nos com Jesus na beira da estrada e 

deixemos Jesus transformar o nosso coração para 

mais compaixão e dedicação no nosso trabalho diário.  

Acredito eu que estes dois encontros com Jesus 

alimentarão a nossa vida religiosa e espiritual. Como 

maristas, a reflexão sobre esta dupla paixão vai nos 

ajudar a ver se as nossas vidas são fiéis ao nosso 

compromisso. 

Neste mês de maio, deixemo-nos viver como Maria 

viveu, uma vida consagrada ao Senhor. Ela amava a 

Deus e a seu próximo como a si mesma. Ela entendeu 

essa dupla paixão tão bem. 

Pelo nosso exemplo, mostremos o rosto mariano da 

Igreja. Faça deste mês um 

tempo para intensificar o 

amor e o conhecimento de 

Maria. Desta forma, vamos 

entender as duas paixões 

de uma forma real e prática. 

Deus vos abençoe. 

 

 

  

Read me  
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MAIO 

01 -05-1987 Godfrey Kadzuwa 

06-05-1967 Arthur Ganiza 

08-05-1936 Jesus Sánchez Martin 

09-05-1984 Victor Mwamba 

10-05-1956 António Sanasana 

11-05-1939 John Heng Hee Soon 

11-05-1971 Gilbert Zenda 

12-05-1964 Deodato Magomero 

15-05-1975 Kasongo Mwape 

16-05-1988 Xavier Maramba (nov. adm. ’14) 

17-05-1982 Chrisantius Mwansa 

23-05-1941 Neil McGurk 

25-05-1987 Joseph Daka 

25-05-1992 Yob Mathias 

25-05-1091 António Armando (nov. adm.  ’15) 

31-05-1936 Christopher Zimmermann 

 

 

Deus, nosso Pai, 

pode tudo o que vemos e que experimentamos 

levam-nos a crescer em admiração e respeito, 

que possamos valorizar 

e ser grato por tudo em nossas vidas a cada dia. 

Inspira-nos a escolher sabiamente 

e viver positivamente, 

e para fazer bom uso 

dos nossos conhecimentos e talentos, 

tanto para nós 

e para o benefício de outros. 

AMEN. 

 

  

PARABÉNS PRA VOCÊS! 

OREMUS 

 Para o PROJETO FRATELLI, um projeto entre os Irmãos De La Salle e 

os Irmãos Maristas para ajudar os refugiados que fogem da violência 

na SÍRIA. 

 Por nossos IRMÃOS EM ALEPPO e a comunidade cristã na cidade onde 

a violência tornou-se mais intensa. 

 Para o PROJETO INTERCONGREGACIONAL no Sudão do Sul onde o 

nosso Superior Geral já enviou três irmãos 

 Para aqueles que nos pediu orações, particularmente irmãos William 

Shibwengo e Reuben Banda que recentemente perdeu familiares. 
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“Depois de uma visita de estudo às fronteiras do Líbano e da Síria, 
realizada por Irmãos de nossas duas Congregações, discussões com os 
Irmãos que vivem nessas áreas e, inspirados por nossos Irmãos e 
Colaboradores em Aleppo, Beirute e Amã, escrevemos para informá-
los a respeito de um empreendimento conjunto de missão educacional 
para essas áreas, já aprovado por nossos dois Conselhos Gerais 

“Esse empreendimento conjunto propõe duas linhas de ação: 
primeiramente, seguindo sugestões de nossos irmãos que vivem no 
local, daremos início a um projeto que cria espaços para atender 
crianças refugiadas. Esse projeto piloto pode nos ajudar a organizar 
trabalhos tanto no Oriente Médio quanto em outras partes do 
mundo.  
“Em seguida, vamos estabelecer um escritório internacional de 

coordenação  no Líbano. Isso é necessário para coordenar atividades locais. Esse escritório contará com 
a assistência direta das Unidades Administrativas 
dessas áreas que atuarão como nossos Principais 
Parceiros Locais. conhecimento da língua e da cultura 
local e dos assuntos civis e legais é essencial.”   
(Extraído de uma comunicação conjunta) 

 

 

A escola secundária  Marist Brothers Secondary School 

transformou-se em Marist Brothers High School desde o 

início do ano de 2015 com a primeira inscrição de 29 

alunos no "A-Level" (ensino pós educação secundária), 

os estudantes estão distribuídos nas seguintes áreas; 7 

para Ciências, 10 para gestão empresarial, enquanto 

que 12 são para Artes. Atualmente, a escola está 

oferecendo os seguintes cursos para as Ciências - 

Matemática, Biologia, Física e Química e para gestão de 

empresas - Matemática, Contabilidade, Estudos 

Empresariais e Geografia, e para as Artes - Geografia, 

Ndebele, Literatura em Inglês, Divindade e História. 

 

Devido à introdução do "A-Level" na escola, novos 

professores tiveram que ser empregados, a fim de 

complementar o pessoal docente. Uma vez que as casas 

para os docentes não são suficientes na escola, 

atualmente a escola alugou duas casas na pequena 

cidade de Dete para fornecer alojamento adequado 

como uma medida temporária. Para uma solução 

permanente a escola tem a intenção de comprar uma 

casa na pequena cidade de Dete e construir mais 

algumas para os professores da escola. Três Irmãos nas 

fotos abaixo formam a comunidade 2015 dos Irmãos 

Maristas em Dete. 

  

O PROJETO FRATELLI – começa no ORIENTE MÉDIO 

DETE – A Escola Secundária torna-se numa “High School”  

Irmão Ebel Muteveri Irmão David Kachoka Irmão Bernard Chirombe 
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Na frente – sentados– esquerda para a direita 

SURNAME FIRST NAMES COUNTRY OF ORIGIN DATE OF BIRTH 

1. Nkhata  Malumbo  MALAWI  10-10-1992 

2. Zgambo Dominic MALAWI 4-09-1992 

3. Saraiva Mário MOÇAMBIQUE 12-11-1990 

4. Ngeli Henry ZAMBIA 13-09-1992 

5. Kafatsa Anderson Mphatso MALAWI 6-01-1994 

6. Joseph Peter Kondwerani MALAWI 24-05-1994 

7. Francisco Mark MALAWI 27-2-1992 

8. Chikaola Paul Rasford MALAWI 12-06-1991 

9. Bwalya Paschal ZAMBIA 26-11-1991 

10. Eugenio Maclackson MALAWI 3-08-1994 

Atrás – em pé – esquerda para a direita 

SURNAME FIRST NAMES COUNTRY OF ORIGIN DATE OF BIRTH 

11. Aly Guilherme   MOÇAMBIQUE 1-05-1993 

12. Bizerra Gaspar ANGOLA 24-11-1992 

13. Paulo Marques ANGOLA 4-08-1993 

14. Gabriel João  Manuel  ANGOLA 24-11-1994 

15. Tal Muchima ANGOLA 13-06-1992 

16. Artur Mineses Rogério MOÇAMBIQUE 15-05-1994 

17. Jere Martin MALAWI 13-04-1992 

18. Severiano Kuliani MALAWI 3-04-1990 

19. Tchivinda Costantino ANGOLA 13-05-1995 

20. Ndjongo Manuel  Pombo  ANGOLA 11-06-1990 

21. Inacio Eugénio Daniel  ANGOLA 11-08-1994 

22. Marino Alexious MALAWI 4-01-1994 

NOSSOS POSTULANTES 

CHAMPAGNAT HOUSE, 

MTENDERE 
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CALENDÁRIO DO IR. JOE 

JOE’S 

Um arco-íris cai no Farol 

em Tynemouth, Reino Unido. 2015 

Um dia, durante a Segunda Guerra Mundial, um navio foi 

bombardeado e muitos da tripulação foram lançados ao mar. Um 

deles, um jovem tripulante naval encontrou-se flutuando sozinho 

entre os resíduos. Por horas, talvez dias, ele flutuou, não vendo nada, 

mas o mar em torno dele e do céu acima. 

Muitas vezes perguntou-se se não seria melhor deixar-se afundar e 

afogar-se. Mas de alguma forma ele conseguiu seguir em frente, até 

que apenas quando sentiu que não podia mais suportar, uma gaivota 

pousou no seu ombro. Parecia uma promessa de ajuda e 

encorajamento; pois sabia que isso devia significar que a terra não 

estava muito longe. E, com certeza, logo depois ele foi visto pelo time 

de resgate e resgatado. 

A gaivota salvou sua vida. 

Algo Para Pensar 

A GAIVOTA 
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São Félix de Cantalice, O.F.M. Cap., nasceu em 18 de 

maio de 1515 em Cantalice na região central italiana. 

Filho de camponeses, viveu a infância e juventude no 

campo. Na adolescência foi trabalhar como pastor e 

lavrador em uma grande propriedade. Alimentava 

sua fé praticando 

penitências, oração 

contemplativa e a 

caridade. 

Aos 27 anos foi 

admitido ao convento 

dos capuchinhos em 

Roma, como irmão 

leigo. Em 1545 proferiu 

seus votos religiosos no 

Convento de Monte São 

João. Dividiu seus 

primeiros anos como capuchinho entre este 

convento, o convento de Tívoli e o de Palanzano 

de Viterbo. A partir de 1547 mudou-se para Roma, 

residindo no Convento de São Boaventura.[1] 

Viveu como mendicante, trajando um velho 

hábito, com um rosário nas mãos e um saco às 

costas. A quem o ajudava, respondia 

invariavelmente Deo gratias, que quer dizer 

Graças a Deus. Isto lhe valeu o apelido de Frei 

Deo Gratias. Viveu uma vida de profunda 

simplicidade e dedicação aos mais pobres. Tinha 

um especial amor às crianças para as quais 

cantava improvisadas canções e que elas 

mesmas popularizavam. A noite visitava os 

pobres, os doentes, confortando-os em suas 

adversidades. Nunca aprendeu a ler, mas tornou-

se amigo de São Filipe Neri, São Carlos Borromeu, 

e do futuro.  

São Félix de Cantalice costumar passar as noites 

em oração. E por rezar de forma árdua, por vezes 

entrava em êxtase, a exemplo de outros santos 

como Santa Teresa do Menino Jesus e São 

Francisco de Assis. Num desses momentos, ele 

teve teve uma visão, não qual a Virgem Maria 

aparecia a ele com o Menino Jesus em seus 

braços e o entregava. Geralmente, as imagens de 

São Félix de Cantalice retratam-no com Cristo em 

seus braços. 

Faleceu em Roma, em 18 de maio de 1587. Logo 

após a sua morte, o Papa Sisto V (r. 1585-1590) 

iniciou o processo debeatificação. Foi canonizado 

em 1712 pelo papa Clemente XI. A Igreja Católica 

comemora este santo no dia 18 de maio. 

 

 

 

  

Patronos Espéciais da Fraternidade 

SÃO FELIX DE CANTALICE 

REUNIÃO SOBRE AS CONSTITUIÇÕES – KUTAMA 

Fotos ao acaso 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Votos_religiosos
http://pt.wikipedia.org/wiki/T%C3%ADvoli
http://pt.wikipedia.org/wiki/Viterbo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Convento_de_S%C3%A3o_Boaventura
http://en.wikipedia.org/wiki/Felix_of_Cantalice#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Rubens_Felice_da_Cantalice.JPG
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A DANÇA DA MISSÃO– Carta do Emili Turú S.G. 

… Alguns Extratos 
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A CAPELA RENOVADA 

MARIST BROTHERS LINMEYER 

A capela foi ampliada para acomodar 

os quatro "streams" em um grau, 

que é cerca de 110 estudantes 

“MARIST CAMP” - DETE 2015 
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 Desde as primeiras eleições democráticas na África do Sul (1994), gente de muitas partes da África têm procurado 

uma vida melhor para si e para os seus filhos neste país. Filhos de refugiados estão entre os que sofrem e os mais 

afetadas quando os pais são obrigados a se mudar por causa da violência, opressão, pobreza, ou perseguição. Um 

grande desafio para os emigrantes adultos na África do Sul é o de matricular os seus filhos nas escolas estatais.  

Em resposta a esta necessidade, desde 2008 o nosso Colégio Sacred Heart tem oferecido um lugar de esperança 

para crianças refugiadas na forma do Projeto Three2Six. Este projeto é 

executado "depois de horas" de três a seis no período da tarde e fazem 

uso das salas de aulas pertencentes à secção do ensino médio do Colégio. 

Um segundo projeto está sendo desenvolvido por uma escola estatal, 

Observatory Girls Primary School. 

Além de fornecer uma ponte acadêmica e social para o sistema de ensino 

Sul-africano, o projeto oferece fatores de proteção, que criam resistência 

e reduz vulnerabilidade. Estes incluem, oferecer às crianças um 

sentimento de pertença, um clima escolar positivo, as oportunidades de 

sucesso e reconhecimento da realização, e um ambiente não-violento. Os 

jovens são providenciados com uma refeição básica. Notavelmente, a equipe conta com professores qualificados 

retirados da comunidade de refugiados na cidade. A atual coordenadora da escola é ela mesma refugiada política. 

O total de matrículas em Three2Six é 202, 150 dos quais estão no Colégio Sacred Heart e 52 dos quais estão em 

Observatory Girls Primary School. O ideal é que nenhuma criança fique em Three2Six por mais de 18 meses, mas 

este período tem de ser alargado em alguns casos. Three2Six ajuda a colocar os filhos em escolas estatais, fornece 

os novos uniformes escolares, e paga as matrículas. Estudos de acompanhamento mostraram que muitas das 

pessoas admitidas para escolas estaduais fazem excepcionalmente bem, por exemplo, eles média de 72% para 

matemática e 68% para o Inglês. 

Os pais e responsáveis pelas crianças não são cobrados quaisquer taxas escolares, pois temos tido doações com 

recursos essenciais. Para os pais capazes, fornecem uma pequena contribuição para os custos de transporte. 

Doadores no exterior cobrem a maior parte das despesas, com empresas Sul-africanas a manter o equilíbrio. 

A recente onda de ataques 

xenófobos em várias partes 

do país, provocou uma série 

de marchas de protesto 

ANTI-XENÓFOBOS em várias 

cidades Sul-africanas. Na 

recente marcha em 

Joanesburgo participaram 

milhares de pessoas, 

incluindo cerca de 80 alunos 

do Colégio Sacred Heart, o 

director do Colégio,e 

tambem alguns professores. 

  

UMA ESCOLA MARISTA EM JOANESBURGO CUIDA DOS 

FILHOS DE REFUGIADOS DE OUTROS PAÍSES 

AFRICANOS 

THREE 2 SIX – CRIANÇAS E PROFESSORES 
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IMAGENS DE INTERESSE 

Comissão Internacional da Missão Roma Abril 2015 

Angola: Aspirantes juntamente com alguns Irmãos. Você consegue 

identificar Irmãos Belmiro, Chifundo, Lourenço e Manuel? 
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