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O IRMÃO PROVÍNCIAL ESCREVE…

01 de Maio de 2013 

Queridos Irmãos e Amigos, 

O mês de Maio é 

tradicionalmente um 

período em que o foco é 

Maria. Permitam-me 

partilhar alguns 

pensamentos sobre a 

mãe de Jesus e do seu 

papel nas nossas vidas. 

Há uma série de artigos 

das Constituições do nosso Instituto que podem 

ser de grande ajuda para nós. Entre as Igrejas 

cristãs este pode ser um assunto muito 

sensível, especialmente para aqueles de nós 

que cresceram num país protestante ou numa 

cidade particularmente calvinista. 

No seu livro, Mere Christianity (Cristianismo 

Simples), C.S. Lewis disse que nenhum assunto 

da nossa fé deve ser abordado de forma mais 

delicada do que este, e um dos motivos citados 

por ele foi a de que os Católicos têm uma 

afeição natural por Maria, e que Maria é 

atacada, diz Lewis que os Católicos respondem 

com "sensibilidade e cavalheirismo de um 

homem que sente quando a honra de sua mãe 

ou sua amada está em jogo." 

Como Irmãos Maristas como nos sentimos 

quando os outros não dão a Maria o seu lugar 

de direito? São Marcelino deu-nos um amor por 

Maria e chamou-a de "Nossa Boa Mãe" 

Chamamos Maria "Boa Mãe" Será que 

realmente dizemos de coração ou é apenas 

uma frase simplista que pode parecer boa e 

correta? Vamos considerar o que "Nossa Boa 

Mãe" significa para nós como Irmãos Maristas. 

Algum tempo atrás, me deparei com um texto 

onde o autor falou de Jesus como o "filho 

primogênito" de Maria. Esta descrição me 

preocupou: Pensei que "Único-Filho" teria sido 

o termo mais apropriado. Enquanto meditava 

sobre este termo, "filho primogênito" começou 

a soar bem para mim quando percebi que 

todos nós somos seus filhos e filhas. Maria é 

nossa mãe verdadeira! Maria como Mãe de 

Jesus deu o seu corpo, a sua entrada formal na 

comunidade israelita de fé, e um nome que 

seria seu para a eternidade. Somos distinguidos 

pela sua maternidade, e ela nos ensina a seguir 

o seu Filho. Ao olhar para Maria, Nossa Boa 

Mãe,  aprendemos a levar Cristo para o mundo. 

Hoje, esta é a nossa tarefa como Marista, trazer 

Jesus para os jovens que entram em contato 

connosco. 

Lewis escreveu que os 

Católicos têm esse 

sentimento sobre Maria 

"muito naturalmente", mas há 

uma pessoa que sente ainda 

mais naturalmente do que 

nós: o Filho literal de acordo 

com a carne - Jesus Cristo ". 

Maria recorda-nos como maristas que toda 

criança precisa de uma mãe, mesmo quando a 

criança é o Filho de Deus. Sem Maria não 

aceitasse se tornar a Mãe de Jesus, Jesus não 

teria nascido. Se Maria nunca velasse pelas suas 

necessidades Jesus não teria atingido a 

maturidade. Sem os cuidados de Maria Jesus 
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teria sido fisicamente e emocionalmente 

subdesenvolvido. 

Quando fomos batizados e depois fizemos os 

votos como Irmãos, Jesus nos pediu: "Podes me 

dar a tua natureza humana? Eu quero te usar. 

"Somos convidados a realizar e suster Jesus 

como Maria fez. Somos convidados a levar e 

entregar Jesus para a juventude como fez 

Maria, a Mãe que trouxe Jesus ao mundo. 

Gostaria de sugerir que lêssemos a circular do 

Irmão Emili durante o mês de maio. A Circular 

"Ele nos deu o nome de Maria" é muito rica 

neste tema. O tempo agora está maduro para 

que possamos mostrar ao mundo o rosto 

mariano da Igreja. Considerar os desafios que o 

Papa Francisco está apresentando com os seus 

exemplos nessas primeiras semanas do seu 

pontificado: humildade, simplicidade, ... 

Parece-me que ele deseja que a Igreja seja mais 

suave em caráter, uma oportunidade para 

apresentar o rosto mariano da Igreja a todos. 

Irmãos, que este mês de maio seja para nós um 

tempo de revolução para aprofundar nosso 

entendimento do que deve significar Marista 

em nossas comunidades, em oração e nossos 

apostolados. 

As nossas Constituições dão orientações claras 

sobre o papel de Maria para nós em relação a 

Jesus: 

Espírito Marial 

4. Ao dar-nos o nome de Maria, o Padre Champagnat quis que vivêssemos o seu espírito. Ele estava 

convencido de que foi ela que fez tudo por nós, e ele chamou-a de Recurso Habitual e Primeira 

Superiora. 

Para tornar o espírito de Maria nosso, nós contemplamos a vida da nossa Mãe e modelo. Nossos modos 

de ser e de agir tiram sua inspiração e orientação nas atitudes que a fizeram a perfeita discípula de 

Cristo. 

Uma vez que Deus deu o seu Filho ao mundo através de Maria, queremos torná-la conhecida e amada 

como caminho que nos levará a Jesus. Desta forma, colocamos em ação o nosso lema: "Tudo a Jesus 

por Maria, tudo a Maria para Jesus. 

Espiritualidade 

7. A espiritualidade que nos legou Marcelino Champagnat é marial e apostólica. Ela flui do amor de 

Deus por nós, ganha força como nós mesmos aos outros, e nos leva ao Pai. Desta forma, nossa vida 

apostólica, a nossa vida de oração, e nossa vida em comunidade são misturados em perfeita harmonia. 

Jesus era todo o foco da vida de Maria, Ele também deve ser o 

nosso foco. Em tudo o que fazemos, agimos como ela, com sua 

discrição, sua sensibilidade, e seu respeito por cada pessoa. 

Seguindo o exemplo do Fundador, vivemos na presença de Deus, 

e a fonte do nosso dinamismo está nos mistérios do Presépio, da 

Cruz e do Altar. Ficamos contentes por deixar os resultados do 

nosso trabalho inteiramente nas mãos de Deus, convencido de 

que "se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a 

constroem."
L'Hermitage – Nossa Casa Mãe 
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Escolhi não mais do que dois artigos das Constituições para 

apoiar os meus pensamentos sobre Maria. A lista completa 

de artigos das Constituições com referência a Maria é 

impressionante: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 18, 21, 27,1, 30, 38, 46, 48, 

49, 53, 54, 55 , 67, 68, 74, 84, 91, 94, 97, 107, 114, 120, 163, 

170, e 171. Como podes ver, a nossa vida deve ser 

mergulhada no espírito de Maria. 

Que possamos amar Maria como nossa Mãe Santa. 

 

 

 

 

01/05/1987 Godfrey Kadzuwa 

05/05/1983 Armando Soares 

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 

17/05/1982 Chrisantius Mwansa 

23/05/1941 Neil McGurk 

25/05/1987 Joseph Daka 

31/05/1936 Christopher Zimmermann 

 

 

Há duas maneiras de viver: 

você pode viver como se 

nada é um milagre; 

você pode viver como se 

tudo é um milagre. 

Albert Einstein 

QUEM FAZ ANOS EM MAIO? 

ACREDITE OU NÃO!! 
Desta vez, o câmera chamou o irmão Joe a fazer o que 
raramente faz - ou seja, olhar para baixo sobre as pessoas! 

Sandra é uma leiga marista do Brasil, que se ofereceu para 
trabalhar por um ano em Moçambique. Desejamos-lhe 
bem em seu ministério para jovens moçambicanos em 
Manhiça. 

http://www.brainyquote.com/quotes/authors/a/albert_einstein.html
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 TRISTEZA EM ALEPPO – domingo 31 de março 

 

Domingo, 31 de março A meus amigos do 

mundo, a meus Irmãos e amigos Maristas: 

Tenho certeza de que pensaram em  nós na sua 

oração de sexta-feira santa. Sei que vocês se 

inquietam por nós.  Sei que nos desejam uma 

ressurreição,  um fim da guerra, um vislumbre 

de  esperança ! Infelizmente, anuncio-lhes 

tristes notícias.  

Desde a madrugada, o distrito  de Jabal el 

Saydeh, onde estamos realizando nossa missão 

há mais de 27  anos, e onde estávamos a 

serviço de  300 famílias cristãs e 3 escolas, 

congratulando-se com o movimento, pois  bem, 

este distrito foi palco de intensos  combates. As 

pessoas estão aterrorizadas, presas  em suas 

casas, prisioneiras da loucura  dos tiroteios, de 

snipers, de bombas.... Não podem 

absolutamente deixar sua  casa, têm medo. 

Não podemos absolutamente ir a casa delas. 

Quando  possível lhes telefonamos.  

Assim, que  calvário! Que cruz! Que desespero! 

Não lhes escrevo isto para que tenham  

piedade de nosso povo... Escrevo-lhes  porque 

estou triste, completamente  triste, de uma 

tristeza que apaga o  pouco de esperança que 

resta ! Escrevo-lhes para lançar um grito em  

voz alta: isso é o suficiente!  

Já, em  outras ocasiões, manifestei minha 

rejeição pela guerra. Todas as perguntas  

sobem a mim, em nome de todas essas  

pessoas, em nome de suas crianças,  jovens, 

adultos: Por quê? Por quê?  E em nome de quê? 

Quem é o senhor da guerra, que decidiu matar-

nos,  exterminar-nos, acabar com a gente?  

Quem decidiu que 

tantos sofrimentos  

sejam nosso pão de 

cada dia durante  

meses e meses? Quem 

é aquele que  nos 

convida à mesa da 

crucificação? 

Tenho vergonha de dizer que homens desta 

terra decidem a morte! (Brother Georges Sabe) 

[www.champagnat.org 9 April 2013] 

ATUALIZADA em NOTÍCIAS MARISTAS # 264 

(vale a pena ler) 

http://www.champagnat.org/
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 O IR.  ANGEL MANSOA pronto 

para partir para Espanha 

Todo o pessoal do noviciado de 

Matola, despediu-se dele enquanto 

entrava no carro  com o seu sorriso 

habitual. Sentiremos a falta temporária 

dos seus serviços na comissão de 

solidariedade, amor ao trabalho 

manual, as ideias comoventes durante 

devoção mariana e em festas de 

santos especiais. Ele tem o dom de 

corrigir os outros de uma maneira suave. Ele também percebe quando os noviços ou vizinhos 

não têm bola de futebol e, muitas vezes envia-me para encontrar uma. 

Nos últimos meses, desenvolveu as suas habilidades em informática, por isso está sempre bem 

atualizado. Qualquer livro recente cria um apetite para a leitura. É o supervisor geral dos locais 

de trabalho e trabalha em estreita colaboração com os noviços responsáveis. Ele consulta 

amplamente antes de tomar uma decisão para ajudar os pobres. Nunca reclama quando não 

se sente bem e prefere ir a uma clínica local, em vez do hospital. Esperamos que as férias lhe 

fortaleçam e que seja como um período de convalescença. Obrigado Irmão Mansoa e que Deus 

vos  acompanhe. "Ide em paz e o Senhor vos Acompanhe" 

 (Irmão  Simeon Banda, fms Noviciado Matola, Moçambique)  

 

POSTULANTES 2013 

 

De ANGOLA 

Angel Miguel Cassinda 

Celistino Ngonjo 

Simão Manuel 

De MALAWI 

Christopher Maloya 

Christopher Chagunda 

Matthias Yobu 

Kanyang’wa Dickson 

Elijah Madimba 

De MOZAMBIQUE 

Domingos Eduardo Muchaiabande 

De SOUTH AFRICA 

Jean Paul Mbuyi  

(De DRC, residente em RSA) 

De ZAMBIA 

Mariot Tembo 

Diaz Nyati 

De ZIMBABWE 

Xavier Maramba Tawanda 
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 EXPERIÊNCIA COMUNITÁRIA PARA OS NOVIÇOS 

 

 MOISÉS E O MAR VERMELHO 

Joey, um menino de nove anos, foi perguntado pela 

sua mãe o que tinha aprendido na Escola dominical. 

“Bem, mamãe, nosso professor nos contou como Deus 

enviou Moisés atrás das linhas inimigas numa missão 

de resgate para levar os Israelitas do Egito. Quando 

ele chegou ao Mar Vermelho, mandou o seu exército 

construir uma ponte flutuante e todo o povo 

atravessou com segurança. Então, por via rádio pediu 

reforços. Que em seguida bombardearam e 

explodiram a ponte e todos os israelitas foram salvos.” 

“Agora, Joey,” perguntou sua mãe,  o que realmente o teu professor lhe ensinou?" 

"Bem, não, mamãe .. Mas, se eu dissesse do modo como o professor o fez, você nunca iria acreditar!" 

  

ENVIO DE NOVIÇOS DO SEGUNDO ANO 

(Da esquerda) Raphael Kenneth Time - NYANGA; Godfrey Kadzuwa  - DETE;  
Felix Chabu - LIKUNI; Steven Phiri - MTENDERE SECONDARY;  

Boston Ngulube - MARIST SECONDARY: Misheck Mkanthama -KABWE;  
Fonseca Fernando - CHASSA 
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NEWS TARDE - INCÊNDIO DESTRÓI DORMITÓRIO DE ESCOLA MARISTA 

Byimana, Rwanda, Tuesday 23 April: Just as 

the students were about to begin their 

morning classes, a great cry was raised. The 

dormitory housing over 250 boys in junior 

secondary school had caught fire. The cause? 

Probably an electrical fault.  

Facilities on the campus were inadequate to 

control the blaze, and by the time the fire 

brigade arrived from Kigali some 60 km away, 

the conflagration was almost over. 

Precautionary measures had prevented the 

spread of the fire to nearby buildings.  

The lads lost all their personal goods – mattresses, 

bedding, suitcases, documents – and have been 

sent home (at the school’s expense) until further 

notice.  

The community is grateful that no lives were lost 

nor injuries sustained. (Br Adrien Mercier, 

Community Superior www.champagnat.org 24 April 

2013).  

 Texto em francês em 

http://www.champagnat.org/400.php?a=13a&id=2 

 

  

 

- FOTOS DE SUA COMUNIDADE, por exemplo, aniversários… 

- FOTOS DE SUA ESCOLA, por exemplo, funções, esportes, campus 

- FOTOS DE PROJETOS ESPECIAIS 

- incluir UM BREVE TEXTO para servir como uma legenda 

http://www.champagnat.org/
http://www.champagnat.org/400.php?a=13a&id=21
mailto:provsec@globemw.net
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 SOLIDARIEDADE MARISTA na Argentina 

Mais de 50 pessoas morreram nas enchentes que 

atingiram as cidades de Buenos Aires e La Plata, na 

Argentina, durante a primeira semana de Abril 

deste ano. Os Irmãos fizeram do local "Irmão 

Miguel Angel Isla" Centro Missionário, disponível 

para abrigar 150 pessoas provenientes de famílias 

que tiveram que deixar suas casas. 

www.Champagnat.org 8 April 2013 

 

 

 

 

  

 Os nossos irmãos doentes, especialmente Vincent 

Chunga e Aidan Bridge 

 • Nossos Irmãos em Formação - postulantado, 

noviciado e scholasticado 

 • Os nossos familiares e amigos, especialmente 

aqueles com necessidades especiais. 

 • Os nossos colegas de ministério - professores, 

pessoal de apoio, e muitos outros. 

 • Nossos Irmãos em Aleppo – e suas famílias e 

colaboradores e todo país da Síria 

 • Nossos Irmãos em Byimana, Ruanda - como 

enfrentar as conseqüências do fogo recente. 

http://www.champagnat.org/
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PATRONOS ESPECIAIS DA FRATERNIDADE 

S. Bento José Labre 

1748 -1783, (Festa: 20 de Abril). O mais velho dos 15 filhos de uma família 

próspera da classe média na França, José Bento foi educado pelo seu tio, 

um Pároco Diocesano. Após a morte do seu tio, ele tentou juntar-se aos 

Trapistas, a Cartusianos, e os Cistercianos, mas foi rejeitado por todos eles. 

Passou anos vagueando na Europa, especialmente Roma, em completa 

pobreza, passando seus dias em adoração perpétua nas Catedrais. Dado 

pelos êxtases religiosos ao contemplar a coroa de espinhos; teve fama de 

flutuar, voar, etc. Bento José implorou nas ruas, e se lhe foi dado mais do 

que precisasse para o dia, dava o restante para alguém que ele considerasse mais necessitado do que 

ele. Curou alguns dos seus companheiros sem-teto, e até dizem que multiplicou o pão para eles. Ele era 

um conselheiro  para as pessoas de todas as classes sociais, em Roma. Morreu num hospital, exausto da 

sua vida de austeridade. Bento José foi canonizado em 1883 pelo Papa Leão XIII. 

ALGO PARA PENSAR 

O rei e a imagem de paz 

 Era uma vez um rei que prometeu oferecer um prêmio ao artista 

que pintasse o melhor quadro de paz. Muitos artistas tentaram e 

apresentaram os seus trabalhos. O rei olhou para todos os quadros. 

Gostou apenas de dois e teve de escolher entre eles. 

Uma foto era de um lago calmo, perfeitamente espelhando os 

pacíficos, altas montanhas ao redor dela. Acima estava o céu azul 

com nuvens brancas e macias,. Era o favorito de todos os que o 

viram. Na verdade, eles pensavam, era a imagem perfeita da paz. 

 O outro quadro tinha montanhas, também, mas estes eram robustos e nuas. Acima havia um céu 

escuro de quem a chuva caia e com fortes relâmpagos. Do lado de uma montanha caía uma cachoeira 

espumante. Uma imagem menos pacífica seria difícil de imaginar. Mas quando o rei olhou de perto, viu 

ao lado da cachoeira um pequeno arbusto crescendo de uma fenda na rocha. No arbusto uma mãe 

pássaro havia feito o seu ninho. Ali, no meio da torrente de água 

irritada, sentou-se a mãe pássaro em seu ninho numa perfeita paz. 

Qual a imagem que você selecionou? O rei escolheu a segunda. 

Sabe por quê? 

"Porque", explicou o rei: "paz não significa estar num lugar onde 

não há barulho, problemas ou trabalho duro. Paz significa estar no 

meio de todas estas coisas e ainda estar calmo no seu coração. Este 

é o verdadeiro significado da paz. " 
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Por favor, envie seu…

 

SÃO PETER CHANEL  

Padre Marista, Mártir 1841, Dia de Festa 28 de abril 

 

  

irmãos de votos temporários 

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

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

Secretário Provincial em provsec@globemw.net. 

PRAZO PRORROGADO -  7 de maio de 2013 

irmãos de votos perpétuos 

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

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

PRAZO PRORROGADO -  7 de maio de 2013 

…ao SECRETÁRIO 

PROVÍNCIAL 

 

provsec@globemw.net  

 

mailto:josephwalton@ymail.com
mailto:provsec@globemw.net
mailto:josephwalton@ymail.com
mailto:provsec@globemw.net
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CALENDÁRIO DO IR. PROVÍNCIAL 

 

1 – 2 MAIO Joanesburgo - obter vistos 

3 - 5 Nivava, Moçambique 

6 Joanesburgo 

7 – 15 Visita, Zimbabwe 

16 – 17  Conselho Províncial, Zimbabwe 

18 – 21  Visita Zimbabwe 

22 – 25 Visita St Paul’s, Kabwe, Zámbia 

26 – 30 Visita St Marcellin’s, Kalulushi 

30 May – 3 JUNHO Chassa, Zámbia 

3 – 11 Lilongwe (3 Junho–p.m. Postulantado) 

12 – 13 Joanesburgo 

14 – 30 Visita Melanesia - preparação  
para Conferência Geral  

 

1 – 5 JULHO Visita Melanesia (continuada)  

5 – 18 Visita do Ir Oscar, Províncial de 
Compostela: Jo’burg & Malavi 

21 – 31 LaVerna, RSA: Preparação para 
a profissão perpétua 

1 – 14 AGOSTO LaVerna RSA: Preparação 
para a profissão perpétua 

16 – 18  Retiro Malavi 

24 - 31 Workshop finanças, Lusaka 

31– 1 SETEMBRO Conselho Províncial, Lusaka 

1 – 2  Workshop finanças, Lusaka 

8 – 29  Conferência Geral, L’Hermitage 

30  Joanesburgo, RSA 

 

MALAVI ASSEMBLÉIA dos IRMÃOS – 1 & 2 de Abril em Marist Secondary School 

A Assembleia fez uso da método 

“mesa redonda". Os grupos trataram 

dos pontos fortes, pontos fracos, 

desafios e perspectivas. 

O encontro valeu a pena para os 

participantes, especialmente para o 

fortalecimento do espírito de 

comunidade entre irmãos no país. 

 

 

 

 


