
 

FROM THE PROVINCIAL’S DESK … 

1 November 2014 

Dear Brothers and friends,  

The last time I was in Champagnat Country it was 

almost spring time. The air was still a bit crisp and 

fresh. It was a wonderful time. I walked up and 

down the hills and enjoyed the beautiful sights. I 

have always had an interest in flowers and plants 

and often stopped to admire the smallest flower 

growing at times in the crevices between the 

rocks. I am amazed at how many of the flowers I 

knew in their cultivated state. To see them in 

their wild or natural state - what a treat! I was 

pleased to see some of my favourite flowers 

growing in the wild in the area. There were 

foxgloves, wild anemones, wild sweet peas, 

alyssum and others. I looked out to see if I could 

see the violet in the mountains or in the fields but 

nothing. I think they grow and flower in the heart 

of spring.  

I often thought that 

Saint Marcellin must 

have enjoyed the 

beauty of this area. 

Why did he (or some 

other Marist) choose 

the violet as a symbol 

to represent the 

three virtues of 

humility, simplicity and modesty? Why not the 3 

Foxgloves or the 3 sweet peas and so on? Let me 

try to examine the violet and see why it is the 

symbol for modesty, simplicity and humility and 

not the more prominent flowers. This is why am I 

giving you a garden tour of Champagnat 

countryside 

Let me tell you something about the violet, the 

flower chosen by St Marcellin (or by someone 

else) as our symbol. The violet is an 

uncomplicated little 

plant with a simple 

five-petal flower. It 

grows easily in most 

soils. It seldom has 

problems with 

insects or disease. 

Violets prefer to grow in the shade and they grow 

well even if left unattended. They are easy to 

propagate as they grow easily from seed in the 

garden. They flourish when crowded or when 

well-spaced. Violets have an 'Old World" charm 

all their own with a delicate sent. Violets are 

popular, easy, and fun to grow. In the language of 

flowers the violet stands for watchfulness, 

faithfulness (I’ll always be true), and modesty. 

Violets have been used medicinally for centuries. 

That’s the end of the horticultural lesson!  

So can you see why the violet was chosen? The 

violet is an uncomplicated plant. It is simple, 

undemanding and hardy. It is also attractive in 

colour and in scent without drawing attention to 

itself. We as Marists are asked to be simple, 

modest and humble. Now I can see why the violet 

was chosen to represent these three virtues. 

These virtues were typical of spirituality at the 

time of St Marcellin. 

I would like to dwell on these virtues in this letter 

to help you see why the violet was chosen to 

symbolize these virtues. At times we joke about 
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simplicity with each other and say we are simple 

or modest or humble, but are we? The idea of 

these virtues simply does not fit into today’s 

lifestyle. People often respect those who can live 

a life of simplicity and humility but it is not a 

lifestyle for them! They almost see it counter-

cultural even for us Marist. We must realize it is 

not counter-cultural when we see it in the light of 

the Gospel of Jesus. Jesus said that he wants us 

to follow him by distributing our riches to the 

poor, taking just two tunics and a staff. In this day 

there is a lesson for us to learn here. 

Simplicity should be a way of life for us. There are 

two simplicities, an outer one and an inner one. 

Living with less is an outer simplicity. Acquiring 

more and more things is a way of life in this 

modern world, religious life can so easily fall into 

this practice. Possessing many things is 

associated with power. Things do not bring true 

happiness. Things can lead to unhappiness. We 

can concentrate on things so much that all 

thoughts of God are driven totally away. Our 

minds can be closed to 

anything that is of 

beauty. They become 

cluttered. 

As you all know, St 

Francis lived a very 

simple life. Francis was 

ashamed if he met 

someone poorer than 

himself. Once he met 

this poor person who 

really had nothing 

except the clothes he wore. Now Francis had 

professed the vow of poverty, and in meeting this 

poor man, he felt he should practice a deeper 

poverty. Consider his example when making 

demands for things and when we live in areas 

where there are poor people around us. We 

Brothers made the vow of poverty: we claim to 

practise the Marist virtues of simplicity, modesty 

and humility. Think about this! 

If simplicity is your desire for your life (it should 

be if you are a Marist) then you should apply it to 

all aspects of your life. Simplicity is a way for 

those who desire to share their life with things of 

God rather than with material things. When we 

have our living situation simplified then we must 

begin with ourselves. Simplicity makes us 

humble. We know that humility and meekness 

are virtues of God. “Jesus, make my heart like 

yours because you are meek and humble of 

heart.” This is an old prayer that I said as a child. 

Some people think that when you are humble it is 

being without “guts”. Humility does not imply 

that you must be everyone’s doormat. That is not 

what humility is all about. Treat those who wish 

to manipulate you with respect, with courtesy 

and with a firm hand. Help them to see in a quiet 

way that you are your own person.  

As Marists we wish to follow and love Jesus in the 

path of simplicity and humility. We conduct our 

lives by the example of Jesus and Mary. If we 

wish to be true Brothers or Sisters to our friends 

and neighbours, these Christian virtues should 

become part of us. Take your wish to be simple to 

Jesus in prayer. He will set you free from “things” 

and lead you closer to himself. Let me offer you 

some quotes on simplicity and humility that 

might be of help. You will find them on the next 

page. 

I will end this message by going back to the violet, 

our symbol for simplicity humility and modesty. 

The violet is a plant that grows in simple 

conditions, is satisfied in any soil, and is most 

diligent in producing flowers with a beautiful 

scent.   

So the message  

for us is  

live simply,  

be satisfied,  

be diligent. 

Happy gardening 
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“The ordinary arts we practice every day at home are of more importance to the soul than their 

simplicity might suggest. -- Thomas More 

Everybody can be great... because anybody can serve. You don't have to have a college degree to serve. 

You don't have to make your subject and verb agree to serve. You only need a heart full of grace, a soul 

generated by love. --Martin Luther King, Jr. 

Humility is freedom from your own driven ego. --Martha Kilpatrick 

Humility is nothing but truth, and pride is nothing but lying. – St Vincent de Paul 

Humility is nothing else but a right judgment of ourselves. --William Law 

Humility is not thinking less of yourself but thinking of yourself less. --C.S. Lewis 

The meek man is not a human mouse afflicted with a sense of his own inferiority. He has accepted God's 

estimate of his own life: In himself, nothing; In God, everything. He knows well that the world will never 

see him as God sees him and he has stopped caring. -- A.W. Tozer 

A man will act out what he believes himself to be. --Jacquelyn K. Heasley 

Only with great difficulty does a shaft of light pierce the armour of self-righteousness. --Lois Wilson 

A proud monk needs no demon. He has turned into one, an enemy to himself. --John Climacus 

There is no room for God in him who is full of himself. --Martin Buber 

He who knows himself well is mean and abject in his own sight, and takes no delight in the vain praise of 

men. --Thomas a’ Kempis 

Humble knowledge of ourselves is a surer way to God than is the search for depth of learning. --Thomas 

a’ Kempis 

Without humility of heart all the other virtues by which one runs toward God seem -- and are -- 

absolutely worthless. –St Angela of Foligno 

God resists the proud, but gives grace to the humble. –James 4:6 

People often confuse fear, cowardice, and insecurity with humility.  Gary Amirault 

 We wish HAPPY BIRTHDAY to …

13/11/32 João Torcato 

13/11/83 Oswald Mkanda 

13/11/82 Asensio Njobvu 

15/11/49 Raimundo Puente Calleja 

16/11/84 Bwalya Ndapisha Francis 

17/11/68 Boniface Chirambo 

18/11/90 Felix Chabu 

21/11/77 Fortune Chakasara 

24/11/68 António Viana 

27/11/48 Vincent George 

28/11/86 Mark Chikandwe 
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ANGOLA DIAMOND JUBILEE   ……………  A teacher’s reflection  

The celebrations of this magnificent event 

happened in Kuito, Bié Province in the Marist 

community "San José", from 28 to August 31 

gathering all the Marist communities of Angola 

and representatives from almost all corners of 

the world. It was really a huge party, uniting all in 

sharing the Marist charism.  

The great feast of the Marist 

family left me several 

impressions. I will highlight the 

following among those that 

most caught my attention: 

 Participation in heart and soul.  

 The true spirit of brotherhood demonstrated by participants firmly showing that throughout their 

lives they have been living the Marist ideas: thus spreading the will of Saint Marcellin Champagnat 

and Our Good Mother.  

 Listening to the history of the arrival of the Marist Brothers in Angola including the tributes paid 

made to the three pioneers of Marist presence in Angola since the time of Sá da Bandeira up to 

Silva Porto.  

 The enthusiasm with which students composed and sang hymns of praise to Saint Marcellin 

Champagnat Saint Marcellin Champagnat, to our Good Mother, with mention of the distinct and 

beautiful educational mission of the Brothers in Angola. 

 Hospitality of the young Marist religious community and the Mass of Celebration of 60 years of 

mission.  

 The participation of the three delegations in the vigil, and the lively, joyful spirit of friendliness that 

prevailed.  

 The excellent organization of the event  

 The mutual respect of those involved, the spirit of sacrifice, and the mutual help demonstrated by 

all throughout the event.  

 Hospitality of the Marist Brothers especially the hosting community. 

The celebrations of 60 years made it clear that being Marist is more than 

just an option. It is a way of life promoting a simple way of living and 

being that moves us to fill the world with love by educating with love in 

the spirit of our father Champagnat.  

I urge you to work to at the formation of Marist Laity in Angola since 

little has been done in this regard. We need to strengthen and spread 

this movement.  

(Teacher: Silvio André) 

 

  

Kalandula Waterfall - Angola 
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ANGOLA DIAMOND JUBILEE   ……………  A student’s  reflection  

 

The three days of celebration were marked by a 

variety of attractive activities. It was a very 

remarkable experience especially for me who had 

an opportunity to share with the students of 

Marist Luanda and Ndalatando. The activities ran 

very well: I got much out of them, not only 

morally but also spiritually. I would like to 

highlight events that that have marked me. First 

was the interaction between teachers and 

students. It was 

beautiful to see 

this interaction 

beyond the 

classroom. 

Another striking thing was the spirit 

of community that prevailed in 

those days. Many of us who had 

such an experience for the first 

time were touched. Since then, we have learned 

to work as a team.  

Recommendation: Because it will take many 

years before the next jubilee, I ask the Brothers 

who organized the meeting between the three 

schools to see if we could find ways to deepen 

the Marist spirit, and live the Marist charism in 

the way of Mary.  

(Student: Alcinda Esmeraldina Jerónimo da Silva)

 A MARIST VOLUNTEER WITH HANDICAPPED CHILDREN IN CAMBODIA

(http://champagnat.org/400.php?a=6&n=3408) 

Tony McDonnell has had a long connection with the 

Marist Brothers as a teacher at Marist College North 

Shore, Australia, since graduating from university in 

1985. In June of last year Tony packed his bags to 

spend twelve months volunteering in Cambodia at 

LaValla School for children with disabilities. 

Here are some of his reflections. 

WHAT WAS AN AVERAGE DAY AT LAVALLA 

SCHOOL? 

I don’t know if would call any day in Cambodia 

average! There certainly was a routine – one of the 

great joys was the rhythm of life. It was incredibly 

busy, but busy with “important” things – not 

bureaucratic things that seem to distract us so much 

in Australian education circles at the moment. 

Most days started at 6.30am with our community prayer (with Br Terry, Br Tony and any other visitors to 

the community) followed by breakfast with everyone who lives on site. Some mornings I would join/lead 

the students 7.30 exercise class. 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=3408
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My teaching day commenced at 8.00am. Marist Solidarity Cambodia is bigger than just LaValla. I lived at 

LaValla and did most of my work there, but I also worked daily at Villa Maria – post-LaValla residential 

program for disabled high school students. Because of the lack of teachers and educational facilities, the 

school day is divided in two – in Takhmao this meant that Grade 9, 11 and 12 go to school in the morning 

and Grade 7, 8 and 10 attend in the afternoon. Each morning I taught English to the Grade 7, 8 and 10 

students. 

At midday the whole LaValla School have lunch together. After lunch my day usually involved either 

teaching English/Music at LaValla or working on one of the many smaller projects happening at the 

time.  When the school day finished at 4.00pm it was time for music practice. After dinner the students 

have a one hour supervised homework time and the day would finish at 8pm with many “good nights” as 

the children headed off to bed. 

WHAT MOTIVATED YOU WHILST AT LAVALLA SCHOOL? 

Days were very busy, but your energy always seemed to be focused on significant areas of need. The 

enthusiasm and eagerness of the students certainly made the task at hand both easy and rewarding.  Look 

at the kids… How could you say “I’m too tired to teach you the drums” when a boy with one prosthetic arm 

is asking the question with drum sticks in hand. The kids at the school are very special and they certainly 

provided the motivation. 

WHY HAVE YOU CHOSEN THIS ACCOMPANYING PICTURE? 

As a keen amateur photographer, I had literally thousands 

of photos to consider including with this article. I have 

decided to include a photo of Dara.  Dara has cerebral 

palsy. He is probably the most disabled person at LaValla. 

Because of his disability, Dara is in the special class, which 

means he has had no formal English lessons. But Dara is 

very bright and has learnt quite good English from his 

interactions with all the English speaking people who visit 

LaValla.  

Despite his disability Dara is one of the happiest people I 

have ever met and his excitement at greeting me each morning gave me a great handle on life’s realities 

each and every day. 

 

 For Brother MUNDO PUENTE 

 For the School Community at MANHIÇA. One of 

their grade ten girls died recently as the result of 

a motor accident. 

 For those PERSECUTED for their faith. 

 For PEACE in the world’s war zones. 

 For RENEWAL of our Brothers, our communities 

and our Institute during this YEAR OF 

MONTAGNE in preparation for our Bicentenary 

in 2017. 
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YEAR OF MONTAGNE in preparation for our BICENTENARY IN 2017 

ege S 
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NEWS ROUND-UP 

Brother GIOVANNI BIGOTTO   

(b. Udine region, Italy, 2 April 1939  

d. Carmagnola, Italy, 12 October 2014) 

Br Giovanni worked in the Province of Madagascar for over 30 
years particularly as principal of Collège St.-Joseph in the city of 
Antsirabe. He then spent seven years at MIC where many of our 
Brothers from Africa got to know him well. For ten years from 
2001 to 2011 he served as role of Postulator General of the 
Institute where he did much to make known the holiness of many 
of our Brothers.  He returned to his Province of Madagascar 
working mainly in formation of candidates, until illness forced him 
to seek specialized treatment in his home 
country. May he rest in peace.  

Brother DOMINGOS LOPES   
… from the Province of Compostela has 

been based at Manhiça for some two 
months now. He will be of great help in 
establishing a new community in Bilene, 
hopefully early next year. THANK YOU, 
Compostela! And WELCOME to you Br 
Domingos! 

 

Brother MUNDO PUENTES 

The photo shows Mundo enjoying the love and attention of his community 
members while he recuperates in the community residence. A tasty fruit 
salad makes all the difference! Br Stephen Phiri writes (27 October): 

“Meanwhile, Bro. Mundo is doing well. He walks on his own now, a bit more 
confidently than before.  On Saturday he even came to join us for the 
evening prayer.  He was able to recite with us but from time to time he 
would run out of breath so he would just sub-vocalize the words.  He goes to 
make himself a cup of tea, get some water from the dining room, makes his 
own bed …”  

Mundo, we keep you in our prayers. 

 
  

Br Domingos shares a bite with a guest 
during his birthday party on 16 October 
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PICTURES FROM THE BROTHERS IN LIBERIA 

 

 

  

A meeting of "Concerned Youth" leaders at the Brothers' house; Br Tekay and young 
helpers clean up the neighbourhood; Br. Anthony demonstrates the washing of hands. 
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SPECIAL PATRONS OF THE BROTHERHOOD 

SAINT BERNARD OF CORLEONE 

Saint Bernard of Corleone, O.F.M. Cap., is a Catholic saint who was born in the 

town of Corleone on the island of Sicily on 6 February 1605.[1] His father was a 

shoemaker, and Bernard learned this trade. After the death of his father, he 

became a soldier and took up fencing, becoming skilled in the art. While in the 

army he developed a fiery temper and was quick to challenge men to a duel. His 

life was not noted for its moral content and he had quite a reputation in the 

company. 

Though not particularly devout, he would defend old people and other helpless 

and defenseless persons against violence. He frequently made visits to a local 

crucifix, and provided that a lamp be kept burning before it. He was a devotee 

of Saint Francis of Assisi. One day Bernard became involved in a duel, in which 

he believed he had killed his opponent. To escape from the man's avengers, he sought refuge with the 

Capuchin Franciscans. 

While staying with the friars, Bernard began to reflect on his past life and to repent of his life of anger and 

violence. He appealed for admission to the Capuchins as a lay brother, and on December 13, 1632 he 

entered their novitiate. His devotion became very severe: seven times a day he scourged himself, drawing 

blood. His sleep was limited to three hours a night on a narrow board, with a block of wood under his head. 

He fasted for the most part on bread and water. If other food was given to him, he would place the food in 

his mouth to whet his appetite, and then take it out without consuming it. During his entire religious life, he 

would wear the most worn habits available in the friary and slept in the most uncomfortable cell in the 

house. One result of this was that he suffered from rheumatism for much of his later life. He worked long 

hours during the day and had a special concern for the sick, growing into a man known for his gentleness 

and compassion. 

Bernard had a strong devotion to the Blessed Virgin Mary, and encouraged others in this devotion. His 

biographers claim that Mary appeared to him and placed Jesus, as an infant, in his arms. It is also claimed 

that she gave him knowledge of the day of his death four months in advance. He died at Palermo on 12 

January 1667, a few weeks short of his 62nd birthday. 

His funeral procession was huge, due to his fame as a holy man. Numerous miracles reportedly occurring at 

his grave, and recorded by historians of the church, promoted the cause of his beatification by Pope 

Clement XIII in 1767 and later canonization by Pope John Paul II in 2001.   

 

  Br NNODU ONWUTALU

Nnodu from Nigeria has been a member of the Rondebosch 

community for the past three years, while following the M.Ed. 

programme at the University of Cape Town. Recently he spent some 

weeks in the Observatory community while observing some classes 

related to his research project He is seen here washing a community 

car. He hopes to finish his studies at the end of the year. We wish 

you every blessing, Nnodu. … And come back to visit us! 

http://en.wikipedia.org/wiki/Order_of_Friars_Minor_Capuchin
http://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Catholic_Church
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint
http://en.wikipedia.org/wiki/Corleone
http://en.wikipedia.org/wiki/Sicily
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernard_of_Corleone#cite_note-0
http://en.wikipedia.org/wiki/Historical_European_martial_arts#Fencing
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Francis_of_Assisi
http://en.wikipedia.org/wiki/Capuchin_Franciscans
http://en.wikipedia.org/wiki/Lay_brother
http://en.wikipedia.org/wiki/Novitiate
http://en.wikipedia.org/wiki/Scourge
http://en.wikipedia.org/wiki/Religious_habit
http://en.wikipedia.org/wiki/Cell_(disambiguation)#Religion
http://en.wikipedia.org/wiki/Rheumatism
http://en.wikipedia.org/wiki/Blessed_Virgin_Mary
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus
http://en.wikipedia.org/wiki/Palermo
http://en.wikipedia.org/wiki/Beatification
http://en.wikipedia.org/wiki/Clement_XIII
http://en.wikipedia.org/wiki/Canonization
http://en.wikipedia.org/wiki/John_Paul_II
http://en.wikipedia.org/wiki/File:BernardCorleone.jpg
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SOMETHING TO THINK ABOUT 

In the Middle Ages there arrived at a monastery a trickster (a travelling 

entertainer) who made his living by juggling, conjuring and doing acrobatic 

tricks, or tumbling. He told the monks that he was tired of his roaming 

existence, and wanted the quiet life of the monastery. He gave the monks all 

his money and was set to do humble tasks such as digging. But after a time 

he be began to feel that he was not doing anything which really mattered; 

and this feeling grew so strong that one day he threw down his spade, went 

to the chapel, and poured out to the statue of the Virgin Mary which stood 

there, his great longing to give more in the service of God.  

As he knelt there, he heard a gentle voice say, ‘Give what you have.’ ‘But I 

have nothing,’ he cried. The voice came again, and the trickster thought of 

his tricks. ‘I can give those,’ he thought; and stripped off his monk’s robes, 

he began to go through the antics which had delighted so many people; only 

now he was doing them for the Virgin Mary.  

And when the abbot and the other monks came looking for him, they found 

him there in the chapel, giving all he had to give. 

 

II MIMA  

SECOND MARIST INTERNATIONAL MISSION ASSEMBLY 

The full report on the Nairobi event can be found on: 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3421 

REVISION OF OUR CONSTITUTIONS 

Further details are available at 

http://www.champagnat.org/400.php?a=16  

where you can download STORIES OF THE JOURNEY   

TOLD AROUND THE FIRE (This is a message from Br Emili)  

 as well as other relevant documents.   

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=3421
http://www.champagnat.org/400.php?a=16
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EXCHANGING IDEAS ABOUT RELIGIOUS FORMATION 

Recognizing the challenges that face religious life 

world-wide, the Episcopal Confernce of 

Mozambique (CEM) decided to do something 

practical to be of assistance, especially with 

regard to formation where there is a wide variety 

of practices. It was 25 years ago that the Diocese 

of Maputo began organising these annual 

gatherings where “students” in various training 

houses and formation centres could share their 

experiences, and learn from one another.  

This year the session took place on 6 October at 

the Salesian Fathers’ house in the district of 

Bilene. Present were representatives of a number 

of congregations, both male and female. The 

Marist Brothers, as usual, were represented by all 

the novices of Matola, but also – and for the first 

time – by two Brothers in temporary profession, 

namely Br. Ângelo Atibo and Br. Baptista 

Fernando. 

The intention of the organisers is that these 

meetings facilitate the exchanging of experiences 

in the are of formation through sharing, debates 

and other activities that could promote human 

growth in the context of religious life. 

In exchanges with 

members of other 

congregations I learned 

that in some cases rules 

and practices in 

formation houses are 

pre-Vatican II in style, not in line with the current 

needs of society and still less adapted to the 

young people of this generation. As a result of 

these encounters, some congregations have 

modified some of their practics. As the outgoing 

president of the body explained: “We need to 

form our young people to live in the world as it is 

now, and not in a style that suits the interests of 

the formators.” (Ângelo Atibo)  

 

ASPECTS OF EDUCATION 
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MAULA PRISON, LILONGWE, MALAWI 

Brother Dostie at ”The Hermitage” (Area 9, Lilongwe) is clearly one of those people who, like our late 

Brother Patrick Bwana, never consider a leisurely retirement as an option. 

His latest project is the provision of a Basic Skills Training Centre at the prison. You can be sure that its 

realisation has involved much badgering for permission from the relevant prison authorities, and persistent 

begging for funds from suitable sources. 

This paragraph is being written on Montagne Day. Little did Father Champagnat guess how his zeal for the 

sick and his prompt action on the next day would inspire others: many generations scattered all over the 

globe, including a Canadian well-settled in Malawi two centuries later. Well done, Dostie! 

 

 THOSE EXCLUDED FROM SOCIETY

 

  
A man waking up after sleeping in a tent on Skid 

Row* in downtown Los Angeles in early March 

2013. There are 46.5 million people living in 

poverty in the United States. 

*Skid Row “a run-down part of a town frequented by 

vagrants, alcoholics, and drug addicts” (US usage) 
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BROTHER MARIO – VISIT TO THE NOVITIATE 

Brother Mario’s visit to the novitiate revitalised our ideas of education with appropriate content and 

methods prepared for the occasion and delivered with gusto.”  

He have witnessed how to manage a classroom (for second year novices), how to improve our skills in 

reading English, different kinds of texts and even how to postition oneself in public (for first year novices), 

not  forgetting, trying to improve our singing of the Salve Regina, and “Bold, Strong, Loving was 

Champagnat Marcellin”. 

The farewell gathering with Brother Elias as Emcee, gave us a chance to show our gratitude for his visit to in 

the novitiate. The gift was presented by Brother Mansoa, and Brother Norbert made the concluding 

remarks.  

     KANI-MAMBO, TWAPANDULA e TATENDA sào as palavra do nosso Muito Obrigado. 

(Manuel Simão) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Photos taken during 

the farewell function 

THOU SHALT NOT EXCLUDE 

Today we also have to say “thou shalt not” to an 

economy of exclusion and inequality. Such an 

economy kills. How can it be that it is not a news item 

when an elderly homeless person dies of exposure, 

but it is news when the stock market loses two points? 

This is a case of exclusion. Can we continue to stand by 

when food is thrown away while people are starving? 

This is the case of inequality. Today everything comes 

under the laws of competition and the survival of the 

fittest, where the powerful feed upon the powerless. 

(Evangelii Gaudium 53). 



 

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

01 de Novembro de 2014 

Queridos Irmãos e Amigos,  

A última vez que estive no País de Champagnat, 

estávamos próximos da primavera. O ar ainda 

estava um pouco crocante e fresco. Foi um tempo 

maravilhoso. Eu andava de baixo para cima das 

colinas apreciando os belos pontos turísticos. 

Sempre tive interesse em flores e plantas e, muitas 

vezes parei para admirar o crescimento de 

pequenas flores, por vezes, nas fendas entre as 

rochas. Fiquei estupefacto com a forma como 

muitas das flores que eu conhecia eram cultivadas. 

Vê-las no seu estado selvagem e natural – que 

beleza! Tive o prazer de ver algumas das minhas 

flores favoritas crescendo no seu estado selvagem. 

Havia dedaleiras, anémonas selvagens, doces 

ervilhas selvagens, alyssum e outros. Fiquei atento, 

pois queria ver se podia encontrar as violetas nas 

montanhas ou nos campos, mas nada. Acho que 

elas crescem e florescem no coração da primavera.  

Eu sempre pensei na maneira como São Marcelino 

deve ter gostado da beleza desta área. Por que ele 

(ou outra pessoa) 

escolheu a violeta 

como um símbolo 

para nós, 

representando as três 

virtudes de 

humildade, 

simplicidade e 

modéstia? Por que 

não as três anémonas 

ou as três doces 

ervilhas selvagens ou outras? Deixe-me tentar 

examinar a violeta e ver porque ela é o símbolo de 

modéstia, simplicidade e humildade, e não as 

outras flores que parecem mais importantes. Por 

isso é que vos estou a levar num passeio de campo, 

no jardim de Champagnat. 

Deixe-me dizer-vos algo sobre a violeta, a flor 

escolhida por São Marcelino (ou por outra pessoa) 

como nosso símbolo. A violeta é uma planta simples 

com apenas cinco pétalas de flor. Ela cresce 

facilmente na maioria 

dos solos. E raramente 

tem problemas com 

insectos ou doenças. 

Violetas preferem 

crescer na sombra e 

crescem bem, mesmo 

se deixadas sozinhas. Elas são fáceis de se propagar 

à medida que crescem a partir das sementes das 

outras violetas secas no jardim. Elas florescem 

quando cheios ou quando bem espaçados. As 

violetas têm um charme "Mundo Antigo" têm um 

perfume delicado. Violetas são populares, fáceis e 

divertidas no crescimento. Na linguagem das flores, 

violeta significa vigilância, fidelidade (Sempre serei 

verdadeira), e modéstia. Violetas têm sido utilizadas 

medicinalmente durante séculos. Chegamos ao fim 

da aula de horticultura!  

Podes ver por que a violeta foi escolhida? A violeta 

é uma planta simples. É simples, pouco exigente e 

resistente. Também é atraente na cor e no cheiro, 

sem chamar a atenção para si mesma. Nós, como 

maristas somos convidados a ser simples, modestos 

e humildes. Agora percebo por que a violeta foi 

escolhida para representar essas três virtudes. Essas 

virtudes eram típicas da espiritualidade na época de 

São Marcelino.  

Gostaria de me debruçar sobre essas virtudes nesta 

carta para vos ajudar a entender por que a violeta 

foi escolhida para simbolizar estas virtudes. As 
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vezes brincamos uns com os outros sobre a 

simplicidade, e dizemos que somos simples, 

modestos ou humildes, mas será que o somos de 

facto? A ideia dessas virtudes simplesmente não se 

encaixa no estilo de vida de hoje. Muitas vezes as 

pessoas respeitam aqueles que podem viver uma 

vida de simplicidade e humildade, mas não 

gostariam de vive-las! Eles quase vêm-na como algo 

contra-cultural, mesmo para nós maristas. Temos 

de perceber que não é contra-cultural quando a 

vemos à luz do Evangelho de Jesus. Jesus disse que 

ele quer que nós sigamo-lo através da distribuição 

das nossas riquezas aos pobres, ficando apenas com 

duas túnicas e um cajado. Neste dia, há uma lição 

para aprendermos aqui. 

A simplicidade deve ser uma forma de vida para 

nós. Existem duas, uma externa e outra interna. 

Viver com menos é uma simplicidade exterior. 

Adquirir mais e mais coisas é um modo de vida no 

mundo moderno, a vida religiosa pode facilmente 

cair nessa prática. A posse de muitas coisas está 

associada ao poder. As coisas não trazem a 

verdadeira felicidade. Elas podem levar à 

infelicidade. Podemos nos concentrar totalmente 

nos bens materiais, fazendo com que todos os 

nossos pensamentos 

se afastem de Deus. A 

nossa mente pode se 

fechar de toda a 

beleza que o mundo 

tem por oferecer. Eles 

tornam-se confusos.  

Como todos sabem, 

São Francisco viveu 

uma vida muito 

simples. Francisco 

sentia vergonha 

sempre que 

encontrasse alguém 

mais pobre do que a ele mesmo. Uma vez ele 

encontrou-se com uma pobre pessoa que 

realmente não tinha nada, excepto as roupas que 

ele usava. Francisco, olhando para esta situação, e 

depois de professar o voto de pobreza, decidiu viver 

uma pobreza extrema. Olhemos agora para a nossa 

situação, quando fazemos as nossas exigências para 

ter isto ou aquilo, enquanto vivemos onde existe 

muita gente pobre ao redor das nossas 

comunidades. Nós Irmãos fizemos o voto de 

pobreza e alegamos estar a praticar as virtudes 

maristas de simplicidade, modéstia e humildade. 

Pense nisso!  

Se a simplicidade é o que almejas para a sua vida 

(deve ser se és Irmão Marista), então deves aplicá-

las a todos os aspectos da sua vida. A simplicidade é 

um caminho para aqueles que desejam partilhar a 

sua vida com as coisas de Deus e não com as coisas 

materiais. Quando temos a nossa situação de vida 

simplificada, então devemos começar por nós 

mesmos. Simplicidade nos torna humildes. Sabemos 

que a humildade e mansidão são virtudes de Deus. 

"Jesus faça o meu coração como o vosso, porque 

sois manso e humilde de coração." Esta é uma 

antiga oração que eu usava como criança.  

Algumas pessoas pensam que ser humilde é não ter 

"coragem". Humildade não significa que você deve 

ser o fantoche de todos. Não é isso que a 

humildade nos faz. Trate aqueles que desejam 

manipular-te com respeito, com cortesia e com 

firmeza. Ajude-os a ver de uma forma tranquila que 

tens personalidade e carácter.  

Como Maristas queremos seguir e amar Jesus no 

caminho da simplicidade e da humildade. 

Conduzimos as nossas vidas pelo exemplo de Jesus 

e Maria. Se quisermos ser verdadeiros irmãos ou 

irmãs para os nossos amigos e vizinhos, estas 

virtudes cristãs devem tornar-se parte de nós. Leve 

o seu desejo de ser simples de Jesus em oração. Ele 

te libertará de "coisas" e levá-lo-á para mais perto 

de si mesmo. Oferece-vos aqui algumas citações 

sobre a simplicidade e humildade que podem 

ajudar. 

Termino esta mensagem, de volta para a violeta, o 

nosso símbolo de humildade, simplicidade e 

modéstia. A violeta é uma planta que cresce em 

condições simples, está satisfeita em qualquer tipo 

de solo, e é mais diligente na produção de flores 

com um belo perfume. Portanto, a mensagem para 

nós é a de viver uma vida simples, estar satisfeito 

com o que temos e ser diligente. 

Portanto, a mensagem  

para nós é  

viver de forma simples,  

ser satisfeita,  

ser diligente.  

FELIZ JARDINAGEM 
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“As artes comuns que praticamos todos os dias em casa, são mais importantes para a alma, do que 
qualquer tipo de simplicidade. -- Thomas More 

Todos podem ser grandes …. porque todos podem servir. Não tens que ter um diploma universitário para 
servir. Não precisas fazer com que o sujeito e o verbo concordem para servir. Precisas apenas de um 
coração cheio de compaixão, uma alma gerada pelo amor. --Martin Luther King, Jr. 

Humildade é a liberdade do seu próprio ego. --Martha Kilpatrick 

Humildade não é nada, mas verdade, e orgulho não é nada, mas mentira. –St Vincent de Paul 

Humildade é nada mais do que um julgamento correcto de nós mesmos. --William Law 

Humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar-se menos. --C.S. Lewis 

O homem manso não é um rato humano aflito com grande senso da sua própria inferioridade. Ele 
aceitou a estimativa da própria vida de Deus: em si mesmo, nada; em Deus, tudo. Ele sabe muito bem 
que o mundo nunca o verá como um deus! -- A.W. Tozer 

Um homem lúcido agirá sempre de acordo com as suas próprias convicções. --Jacquelyn K. Heasley 

Só com grande dificuldade o raio de luz fura a armadura da autoconfiança. --Lois Wilson 

O monge orgulhoso não precisa de um demónio. Ele se transformou num, um inimigo de si mesmo. --
John Climacus 

Não há espaço para Deus naquele que está cheio de si mesmo. --Martin Buber 

Aquele que se conhece bem esquece-se de si mesmo e é abjecta na sua própria visão, e não tem prazer 
no louvor vão dos homens. --Thomas a'Kempis 

Um conhecimento humilde de nós mesmos é uma maneira mais segura de Deus que é a busca da 
profundidade do aprendiz. --Thomas a'Kempis 

Sem humildade de coração todas as outras virtudes pelas quais nos levam em direcção a Deus parecem – 
e são – absolutamente inúteis. –St. Angela of Foligno 

Deus resiste os soberbos, mas é compassivo para com os humildes. --A Bíblia 

Muitas das vezes as pessoas confundem medo, cobardia, insegurança com humildade. Gary Amirault” 

 Desejamos um FELIZ ANIVERSÁRIO para ...

13/11/32 João Torcato 

13/11/83 Oswald Mkanda 

13/11/82 Asensio Njobvu 

15/11/49 Raimundo Puente Calleja 

16/11/84 Bwalya Ndapisha Francis 

17/11/68 Boniface Chirambo 

18/11/90 Felix Chabu 

21/11/77 Fortune Chakasara 

24/11/68 António Viana 

27/11/48 Vincent George 

28/11/86 Mark Chikandwe 
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CELEBRAÇÕES DOS 60 ANOS DE MISSÃO MARISTA EM ANGOLA 

As celebrações deste magnífico evento 

referenciado em cima que aconteceu na 

cidade do Kuito, província do Bié na 

comunidade Marista de “São José” de 28 a 31 

de Agosto reunindo todas as comunidades 

Maristas de Angola e representantes de quase 

todos os cantos do Mundo, foi realmente uma 

enorme festa de união e 

partilha do carisma Marista. 

A grande festa da família 

Marista deixou em mim várias 

ilações onde destacarei as 

seguintes por terem sido dentre todas as que 

mais me chamaram a atenção: 

 A entrega de peito e alma dos participantes as actividades realizadas. 

 O verdadeiro espirito de irmandade demostrado pelos participantes mostrando com firmeza que 

ao longo das suas vidas têm vivido as ideias Maristas fazendo dessa forma a vontade de São 

Marcelino Champagnat e de Nossa Boa Mãe. 

 A vivência do tema subordinado sobre a História da chegada dos Irmãos Maristas em Angola e a 

homenagem que se fez aos três pioneiros da presença Marista em Angola desde Sá da Bandeira até 

Silva Porto. 

 O momento cultural que fez florir da veia dos participantes Hinos lindíssimos de louvor a São 

Marcelino Champagnat, a nossa Boa Mãe, fazendo ainda menção a forte e bela missão educativa 

dos irmãos em Angola. 

 A entrega dos jovens Maristas e da comunidade religiosa a Missa de Celebração dos 60 anos de 

missão. 

 A forma como se vivenciou a Vigília, pelos participantes das três delegações e não só partilhando 

tudo de forma eufórica e efusiva. 

  A boa organização do evento 

 O respeito mútuo dos envolvidos, o espírito de sacrifício, a interajuda demostrada por todos ao 

longo do evento. 

 A entrega dos Irmãos Maristas sobretudo dos anfitriões. 

 O acolhimento. 

As Celebrações dos 60 anos deixou claro que ser Marista mais do que 

uma opção é uma vida a qual estamos grudados pela forma simples de 

viver e pelo jeito de ser que nos move para um Mundo repleto de amor 

com a tarefa de educar com amor como nosso Pai Champagnate nos 

orientou.  

Peço encarecidamente que se comesse a trabalhar na formação de 

Leigos Maristas em Angola visto que, independentemente de na teoria 

não existirem, na prática temos muito que vivem essa realidade e a 

querem fortalecer. 

Professor: Sílvio André  

 

  

Cachoeira de Kalandula - Angola 
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  IMPRESSÕES SOBRE OS 60 ANOS- EXPERIENCIA DA ALUNA

Depois de três dias de celebração onde cada dia 

foi marcado por algo diferente e bem atraente, 

posso dizer que foi uma experiencia muito 

marcante  sobretudo para mim que teve esta 

oportunidade de partilhar com os estudantes 

Maristas de Luanda e Ndalatando. Todas as 

actividades correram tao bem que me deu 

oportunidade de sair muito enriquecida das 

celebraçoes não so moralmente mas tambem 

espiritualmente. Ao partilhar sobre a minha 

experiencia poderia partilhar varios assuntos mas 

gostaria de me 

debruaçar 

principalmente 

sobre algumas 

delas que me 

marcaram. Em 

primeiro lugar 

foi a interação entre Professores e 

alunos. Foi bonito ver esta interação 

para alem das salas de aulas. 

Outra coisa marcante dos três  dias 

foi a comunidade que formamos 

naqueles dias. Para muitos de nós 

que tivemos essa experiencia pela primeira vez, 

vimos que desde aquele dia, aprendemos a 

trabalhar em equipa. 

Recomendação: Como demora muito para 

celebrar outros 60 anos, peço aos irmãos que 

organizem mais encontro entre as três escolas 

para ver se continuamos aprofundar o espiritio 

Marista que vivemos e consequentemente viver o 

carisma marista do jeito de Maria. 

Aluna: Alcinda Esmeraldina da Silva Jerónimo 

 VOLUNTÁRIO MARISTA COM DEFICIENTES CRIANÇAS NO CAMBOJA

(http://champagnat.org/400.php?a=6&n=3408)  

Tony McDonnell tem estabelecido uma longa 

conexão com os Irmãos Maristas como 

professor na Escola Marista de North Shore 

desde que se formou na universidade em 1985. 

Em junho do ano passado, Tony fez as malas 

para viver durante doze meses como voluntário 

no Camboja, na ESCOLA LAVALLA para 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA 

Uma parte de suas reflexões. 

Como é um dia comum na escola LaValla? 

Não sei se é possível chamar um dia no Camboja de 

‘comum’. Há certamente uma rotina. Uma das 

maiores alegrias era o ritmo de vida. Era 

incrivelmente ocupado, mas ocupado com coisas 

“importantes” – não com burocracias que parecem 

nos distrair tanto hoje no sistema educacional da Austrália.  

Os dias em geral começavam às 6h30 com a oração comunitária (com os Irmãos Terry e Tony, além de 

outros visitantes), seguida do café da manhã com todos os residentes. Em algumas manhãs eu acolhia os 

alunos às 7h30.  

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=3408
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O dia letivo começava às 8h. A Solidariedade Marista do Camboja abrange a Escola La Valla.  Eu morava na 

escola La Valla e realizava todo o meu trabalho ali, mas também trabalhava todos os dias em Villa Maria – 

programa residencial realizado após o período na escola La  Valla para alunos com deficiência. Em razão da 

falta de professores e da maior parte da infraestrutura necessária, o dia letivo era dividido em dois: em 

Takhmao isso significava que as 9ª, 11ª e 12ª séries participavam das aulas pela manhã e, à tarde, as 7ª, 8ª 

e 10ª séries. Pela manhã, eu ensinava Inglês para os estudantes das 7ª, 8ª e 10ª séries.  

Ao meio-dia todos os integrantes da escola La Valla almoçavam juntos. Após o almoço, eu geralmente 

ensinava Inglês ou Música ou trabalhava em um dos meus pequenos projetos. Quando se encerrava o dia 

letivo às 16h era hora da prática musical.  

Após o jantar os estudantes tinham uma hora de lição de casa supervisionada, encerrando-se o dia às 20h 

com muitos “boas-noites” das crianças. 

O que mais o motivava nesse período na escola LaValla? 

Days were very busy, but your energy always seemed to be focused on significant areas of need. The 

enthusiasm and eagerness of the students certainly made the task at hand both easy and rewarding.  Look 

at the kids… How could you say “I’m too tired to teach you the drums” when a boy with one prosthetic arm 

is asking the question with drum sticks in hand. The kids at the school are very special and they certainly 

provided the motivation. 

Porque você escolheu esta fotografia que ilustra essa entrevista? 

Como fotógrafo amador, tenho milhares de fotos que 

poderiam ilustrar esta entrevista. Decidi incluir uma foto 

de Dara, que tem paralisia cerebral. Ele é provavelmente a 

pessoa com maior deficiência em La Valla. Por isso, Dara 

está frequenta uma classe especial, o que significa que ele 

não tem aulas formais de Inglês. Mas Dara é brilhante e 

aprendeu muito bem o Inglês com suas interações com 

todas as pessoas que falavam Inglês e visitavam a escola.  

Apesar de sua deficiência, Dara é uma das pessoas mais 

felizes que conheci e seu entusiasmo, ao me 

cumprimentar todas as manhãs, ajudou-me a enfrentar as realidades da vida todos os dias.  

 Por Irmão MUNDO PUENTE  

 Para a comunidade escolar em MANHIÇA que sofreu a 

morte de uma aluna (10ª classe), como resultado de um 

acidente de carro.  

 Para aqueles que são PERSEGUIDOS por sua fé.  

 Para a PAZ em zonas de guerra.  

 Para a renovação de nossos irmãos, nossas comunidades e 

nosso Instituto durante este ANO DE MONTAGNE.  
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 ANO DE MONTAGNE em preparação para a nossa BICENTENÁRIO em 2017 
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ALGUMAS NOTÍCIAS 

Irmão GIOVANNI BIGOTTO   

(n. da região Udine, Itália 02 de Abril de 1939  

m. Carmagnola, Itália, 12 de Outubro de 2014) 

 O Ir Giovanni trabalhou na Província de Madagascar durante mais de 30 anos, 

particularmente como director do Colégio St-Joseph, na cidade de Antsirabe. 

Depois, passou sete anos no MIC, onde muitos dos nossos Irmãos da África 

chegaram a conhecê-lo bem. Durante dez anos 2001-2011 trabalhou como 

Postulador Geral do Instituto, onde arduamente trabalhou para fazer conhecer a 

santidade de muitos dos nossos Irmãos. Retornou à sua Província de Madagascar trabalhando 

principalmente na formação dos candidatos, até que a doença o obrigou a procurar tratamento 

especializado no seu país natal. Que a sua alma descanse em paz.   

 

Irmão  DOMINGOS LOPES   

... Da Província de Compostela está 

agora colocado na comunidade de 

Manhiça já a dois meses. Prestará um 

grande serviço no estabelecimento de 

uma nova comunidade em Bilene, 

possivelmente no princípio do 

próximo ano. OBRIGADO Compostela! 

 E BEM-VINDO Domingos!  

 

Irmão MUNDO PUENTES 

Mundo está a desfrutar do amor e atenção dos seus membros da 
comunidade, enquanto se recupera na residência da comunidade. Uma 
salada de fruta saborosa faz toda a diferença! Escreveu o Ir. Stephen Phiri (27 
de Outubro) 

"Enquanto isso, Ir. Mundo está indo bem. Ele já consegue caminhar sozinho, 
um pouco mais seguro do que antes. No sábado, ele até chegou a se juntar a 
nós para a oração da noite. Foi capaz de recitar connosco, mas de vez em 
quando ficava sem ar, por isso murmurava as palavras. Consegue fazer uma 
chávena de chá, buscar água para beber da sala de jantar e consegue arrumar 
a sua própria cama. 

Mundo, lembramo-nos de vós nas 
nossas orações! 

 

Ir Domingos compartilha uma mordida com 
uma convidada durante sua festa de 

aniversário no dia 16 de outubro 
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 FOTOS ENVIADAS PELOS IRMÃOS DA LIBÉRIA 

 

 

  

A meeting of "Concerned Youth" leaders at the Brothers' house; Br Tekay and young 
helpers clean up the neighbourhood; Br. Anthony demonstrates the washing of hands. 

Um homem que está fraco demais para andar 

depois de ser diagnosticado com Ébola. 

Um homem que está a ser transportado no 

carro de mão pela Equipe Task Force Ébola em 

Monrovia 

“Concerned Youth Executives” reuniram-se na residência Marista para ver a melhor forma de 

consciencializar o bairro. O Irmão Anthony demonstra lavagem das mãos por “Barnersville Concerned 

Youth”. O Irmão Anthony Tekay, com a equipe “Barnersville Concerned Youth” fazem limpeza nas ruas. 
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PATRONOS ESPECIAIS DA FRATERNIDADE 

SÃO BERNARDO DE CORLEONE 

São Bernardo de Corleone, O.F.M. Cap., É um santo Católico que nasceu na cidade 

de Corleone, na ilha da Sicília, no dia 6 de Fevereiro 1605. O seu pai era sapateiro 

de profissão, e Bernard aprendeu bem esta profissão. Após a morte do seu pai, 

tornou-se num soldado e aprendeu luta livre, tornando-se especialista na matéria. 

Enquanto no exército, ele desenvolveu um temperamento explosivo e era rápido 

em desafiar os seus colegas para um duelo. A sua vida não foi notada pelo seu 

conteúdo moral e tinha uma boa reputação no batalhão.  

Embora não sendo particularmente devoto, ele defendia os idosos e outras pessoas 

indefesas contra a violência. Ele fazia visitas frequentes a um crucifixo local, e fez 

com que se coloca-se uma lâmpada que ficava sempre acesa. Ele era um devoto de 

São Francisco de Assis. Um dia, Bernardo se envolveu num duelo, no qual ele 

acreditou ter ferido mortalmente o seu adversário. Para escapar das mãos dos vingadores, ele procurou refúgio 

com os Franciscanos Capuchinhos. 

Apesar de ficar com os frades, Bernardo começou a reflectir sobre o seu passado, arrependendo-se da sua vida 

de raiva e violência. Em seguida, fez o pedido para a admissão nos capuchinhos como Irmão leigo, e em 13 de 

Dezembro de 1632 entrou no noviciado. A sua devoção tornou-se muito profunda: sete vezes por dia, açoitava-

se, muitas das vezes sangrando. Limitou o seu descanso para três horas por noite numa tábua estreita, com um 

bloco de madeira sob a cabeça. Na sua maioria alimentava-se de pão e água. Se outros alimentos fossem dados 

a ele, colocava a comida na boca para aguçar o apetite, e depois tirava-a, sem consumi-la. Durante toda a sua 

vida religiosa, usou os hábitos mais gastos e dormia na cela mais desconfortável do convento. Um resultado 

disso foi que ele sofreu de reumatismo durante grande parte da sua vida adulta. Trabalhava muitas horas 

durante o dia e tinha uma atenção especial para com os doentes, por isso cresceu num homem conhecido pela 

sua gentileza e compaixão.  

Bernardo tinha uma forte devoção à Santíssima Virgem Maria, e encorajava outros a esta devoção. Os seus 

biógrafos afirmam que Maria apareceu-lhe e colocou Jesus, como criança, em seus braços. Afirma-se também 

que ela lhe deu conhecimento do dia de sua morte, quatro meses de antecedência. Ele morreu em Palermo em 

12 de Janeiro 1667, poucas semanas antes de completar 62 anos. 

 O seu cortejo fúnebre foi enorme, devido a sua fama como um homem santo. Numerosos milagres 

supostamente ocorreram no seu túmulo, e registados pelos historiadores da Igreja, promoveu a causa da sua 

beatificação pelo Papa Clemente XIII em 1767 e mais tarde canonização pelo Papa João Paulo II em 2001. 

 

 …(Nigeriano)  Br NNODU ONWUTALU

Nnodu tem sido um membro da comunidade de Rondebosch nos 

últimos três anos, enquanto seguindo o programa M.Ed. da 

Universidade da Cidade do Cabo. Recentemente, ele passou 

algumas semanas na comunidade de Observatory observando 

algumas classes relacionadas a seu projeto de pesquisa É visto aqui 

lavando um carro da comunidade. Ele espera concluir os seus 

estudos no final do ano. Desejamos-lhe toda sorte de bênção, 

Nnodu. ... E volte a visitar-nos!  

http://en.wikipedia.org/wiki/File:BernardCorleone.jpg
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ALGO PARA PENSAR  

Na Idade Média, chegou a um mosteiro um mágico viajante que ganhava a 

vida a fazer malabarismos, evocando truques acrobáticos, ou cambaleando. 

Ele disse aos monges que estava cansado da sua vida de vagabundo, e queria 

uma vida tranquila do mosteiro. Ele deu aos monges todo o seu dinheiro e foi 

colocado a fazer tarefas humildes, como cavar a terra. Mas depois de um 

tempo ele começou a sentir que não estava a fazer nada que realmente 

importava; e esse sentimento se tornou tão forte que um dia ele largou a 

enxada, foi para a capela, e ajoelhou-se diante da imagem da Virgem Maria 

que estava ali, o seu grande desejo era de dar tudo a Deus.  

Enquanto se ajoelhava, ouviu uma voz suave a dizer: "Dê tudo que tens." 

"Mas eu não tenho nada", ele gritou. A voz veio de novo, e o mágico pensou 

nos seus truques. "Eu posso dar tudo", pensou; e tirou suas vestes de monge, 

começou a entregar as palhaçadas que tinham encantado tantas pessoas para 

a Virgem Maria. 

 E quando o abade e os outros monges vieram procurá-lo, encontraram-no lá 

na capela, dando tudo o que tinha para dar. 

 

 

II MIMA  SEGUNDA ASSEMBLEIA INTERNACIONAL  

DA MISSÃO MARISTA  

O relatório completo sobre o evento Nairobi pode ser encontrado em…… 

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=341  

A REVISÃO DAS NOSSAS CONSTITUIÇÕES 

Mais detalhes estão disponíveis em  

http://www.champagnat.org/400.php?a=16  

onde você pode baixar  RELATOS DO CAMINHO AO REDOR DO FOGO  

(Esta é uma mensagem de Emili)  bem como outros documentos pertinentes.  

  

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=341
http://www.champagnat.org/400.php?a=16
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INTERCÂMBIO FORMATIVO 

Reconhecendo as necessidades sociais que flagelam 

a vida religiosa a nivel mundial, a (CEM) conferência 

episcopal de Moçambique  re-pensou em redobrar 

as mangas a fim de responder se não de satisfazer  

as roncas que  agonizam  muitos institutos 

religiosos devido a falta de alavancas formativas 

uniformes. Foi a 25 anos atras que a Diocese da 

provincia de Maputo reenfengrio no pensamento 

de uma formação que pudesse harmonizar os 

pensamentos de muitos formandos de diversas 

casas formativas assim como juncar o espirito dos 

noviços e recem professos. Neste ano o 

encerramento das actividades teve lugar no dia 6 de 

outubro no Distrito de Bilene.  

Este ano, a sessão teve lugar no dia 06 de outubro 

na casa dos padres salesianos, 

no distrito de Bilene. No evento 

estiveram presente deiversas 

congregações religiosas de 

ambos os generos. A 

comunidade dos Irmãos Maristas alem de se fazer 

sentir  em peso com todos os Noviços também 

marcou a sua presenca pela primeira vez na Historia 

do sector com dois irmãos Juniores nemeadamente 

Ir.Angelo Atibo e Ir.Baptista Fernando. 

Segundo o corpo directivo, a formação deste 

movimento tem como fins trocar experiências no 

âmbito formativo atraves de partilhas, debates e 

outras actividades que ingendram o crescimento 

humano no contexto religioso. 

Alguns membros por mim entrevistados alegaram 

ser muito produtivo o encontro da natureza, porque 

lhes ajudava a abrir o visual uma vez que as suas 

congregações ainda usam as regras e leis do 

primeiro Vaticano, as quais não coadunam com as 

necessidades actuais da sociedade e muito menos 

dos jovens. Atraves das partilhas e reformas que o 

movimento tem aplicado no bloco das regras de 

formação, algumas congregações já melhoraram as 

suas metodológias a fim de convencer os seus 

formandos.``temos que formar os nossos jovens de 

modo a responderem os intuitos mundanos e não 

os interesses dos formadores’’, frizou o presidente 

cessante do movimento.  (Ângelo Atibo) 

 

 ASPECTOS DA EDUCAÇÃO 
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PENITENCIÁRIA DE MAULA , LILONGWE, MALAWI 

O Irmão Dostie na ”The Hermitage” (Area 9, Lilongwe) é claramente uma daquelas pessoas que, como o 

nosso falecido Irmão Patrick Bwana, nunca considerou uma aposentadoria de lazer como opção. 

O seu último projecto é um Centro de Formação de Competências Básicas na prisão. Podes ter certeza que 

a realização do projecto foi muito atormentante pois a permissão das autoridades penitenciárias foi muito 

lenta, e o mendigar de fundos provenientes de fontes adequadas ainda mais difícil.  

 Parabéns Dostie. Este parágrafo foi escrito no dia de Montagne. Mal sabia o Padre Champagnat que o seu 

zelo de cuidar dos doentes numa acção imediata, influenciaria muitos outros em várias maneiras e em 

gerações espalhadas por todo globo. 

 

  OS EXCLUÍDOS DA SOCIEDADE

 

  
Um homem que acorda depois de dormir 

em uma tenda em uma parte decadente do 

centro de Los Angeles no início de março de 

2013. Há 46,5 milhões de pessoas vivendo 

na pobreza nos Estados Unidos. 
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IRMÃO MARIO – VISITA AO NOVICIADO 

        Irmão Mario , sua visita ao Noviciado para além de reavivar a nossa formação com o devido 
conteúdo que tu preparaste para nós, veio também dar um novo tempero a ela. 

     Pudemos testemunhar com as aulas que nos deste, de como manejar uma sala de aula (for 
second year novices), como aprimorar o Inglês, as nossas habilidades na leitura de diferentes 
textos e até mesmo como se expressar/lêr, posisionar em público (for first year novices), sem 
esquecer-se ainda, do canto Salve Regina e do Body Strong Loving was Saint Marcellin 
Champagnat e outros. 

     Um terceiro ponto, foi a realização de um reunir em comunidade, (farewell gathering), que de 
modo geral, mostramos nossa tamanha gratidão pela sua visita cá no Noviciado, da apresentação 
maravilhosa do nosso Mestre de Cerimónias Irmão Elias até a apresentação do presente que a 
comunidade preparou para ti feita pelo Irmão Mânsoa, das diferentes actividade que ocorreram 
durante a cerimónia de despedida até as breves palavras conclusivas do Irmão Norbert. 

     KANI-MAMBO, TWAPANDULA e TATENDA sào as palavra do nosso Muito Obrigado. 

(Manuel Simão) 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

Fotos tiradas durante a 

função de despedida 

NÃO A UMA ECONOMIA DA EXCLUSÃO 

Assim também hoje devemos dizer «não a uma economia 

da exclusão e da desigualdade social». Esta economia 

mata. Não é possível que a morte por enregelamento 

dum idoso sem abrigo não seja notícia, enquanto o é a 

descida de dois pontos na Bolsa. Isto é exclusão. Não se 

pode tolerar mais o facto de se lançar comida no lixo, 

quando há pessoas que passam fome. Isto é desigualdade 

social. Hoje, tudo entra no jogo da competitividade e da 

lei do mais forte, onde o poderoso engole o mais fraco. 

(Evangelii Gaudium 53). 
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