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O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de novembro de 2013 

Queridos Irmãos e Amigos, 

Como é do vosso conhecimento, o sexto Capítulo 

Provincial da Província da África Austral acaba de 

ser concluído. Pensei que seria bom enviar-vos o 

meu discurso de encerramento. Apesar de ter sido 

dirigido aos capitulares, gostaria que todos vocês 

ficassem com esta mensagem no coração. O 

Capítulo ajudou a esclarecer os passos a tomar 

para percorrer os próximos três anos.  

Discurso de Encerramento do Sexto Capitulo 

Provincial da Província da África Austral 

Tenho toda a certeza, que se São Marcelino 

tivesse entrado na Sala do Capítulo ou interagido 

connosco no campus da comunidade Marista, 

teria se sentido em casa. O espírito entre nós, foi 

realmente o de família. O carinho e afeto era 

verdadeiramente fraternal. E mais uma vez me 

senti orgulhoso por ser vosso irmão. 

Encontros dessa 

natureza, fazem-me 

lembrar São Marcelino e 

sua vida curta, mas 

maravilhosa. Lembro-me 

do seu carisma e, 

especialmente, o seu 

amor para com os jovens 

pobres do seu tempo. O que causou um jovem 

sacerdote a desejar tanto fundar um instituto de 

ensino? Deve ter sido mais do que a assistência 

espiritual que deu ao menino Montagne. Deve ter 

havido algum impulso interior muito antes desse 

incidente, caso contrário ele nunca teria reagido 

como fez. Acredito fortemente que foi o seu 

grande amor por Jesus e Maria. Ele deve ter se 

apaixonado por eles longo tempo antes da sua 

visita ao rapaz moribundo. Paixão pode ter tido 

esse efeito. Ele se apaixonou por Deus e Maria, 

através de reflexões e intuições profundas dentro 

de si mesmo. Quando Deus o chamou, Marcelino 

respondeu tomando grandes riscos. Assumiu 

esses riscos durante toda a sua vida. Centralizou a 

sua vida naqueles que ele amava e estava 

disposto a deixar tudo. Marcelino desafiou os 

seus Irmãos a viver uma vida simples. Ele nos 

incentiva Irmãos a amar as crianças e jovens 

pobres e a encontrar Deus no nosso irmão. São 

Marcelino nos deu o exemplo de enfrentar 

desafios. Perguntemo-nos: 

Será que temos seguido a voz de Deus neste 

capítulo? 

Será que ouvimos o profeta de Deus, Marcelino? 

Quantos dos desafios deste Santo fazem parte 

da nossa vida hoje? 

Nos próximos três anos, como Província teremos 

de enfrentar alguns desafios e fazer algumas 

mudanças na forma como fazemos certas coisas 

na Província. Todos nós vamos ter que enfrentar 

algumas dificuldades por causa das mudanças 

existentes atualmente. Nós não podemos ser 

pegos de surpresa ou adormecidos face aos 

chamados urgentes que vêm do Instituto e das 

crianças necessitadas á nossa volta. Há grande 

necessidade de nos tornarmos como Maria, que 

tomou o risco ao dizer o seu "sim" para se tornar 

a Mãe de Jesus. Preciso do vosso apoio nos riscos 

que teremos que tomar no futuro. Eu preciso do 

vosso "Sim". 

Durante o Capítulo pedi o vosso apoio, quando 

apresentaste as prioridades para a Província, 

prometestes o apoio necessário. Espero que 

mantenham à vossa palavra. Winston Churchill 

disse certa vez: "Para melhorar é preciso mudar, 

ser perfeito significa mudar frequentemente." 

Acredito eu que, sem mudança, não haverá 
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crescimento. Sem crescimento, não há vida. As 

vezes me pergunto, será que nos tornamos 

complacentes, porque sempre nos saímos bem no 

passado? 

Ouvindo o capítulo, houve uma série de assuntos 

urgentes a serem tratados . Para atender a estas 

exigências teremos que aceitar mudanças se 

realmente quisermos fazer progresso. "Progresso 

é uma palavra bonita", Robert Kennedy disse, 

"mas a mudança é seu próprio motivador. Mesmo 

assim ela é inimiga própria." Desafio cada um de 

vocês a abraçar a mudança, para que possamos 

ser fiéis ao que este capítulo nos mandou fazer. 

O Capítulo chamou a Província para: 

Examinar a pastoral juvenil em 

todos os países e ver como 

podemos crescer numa relação 

mais forte com os jovens nas 

áreas que trabalhamos. 

Precisamos de continuar a 

fazer Jesus conhecido e amado em todos os 

nossos apostolados. 

Desenvolver um programa provincial vocacional 

forte, libertando os Irmãos de outras 

responsabilidades para que eles possam dar a sua 

energia total para esta importante tarefa. 

Voltar a estudar a questão da formação 

permanente. 

Continuar a trabalhar no desenvolvimento de 

boas comunidades e para cuidar dos Irmãos mais 

novos da Província. Esta é uma nova maneira de 

ser Irmão. 

Considere iniciar projeto de geração de renda 

com que a nossa Província se torne 

financeiramente auto sustentável. 

Formular um plano estratégico. 

Estas são questões para pensar. 

Irmãos, gostaria de vos agradecer de todo o 

coração pela vossa entusiasta participação no 

Capitulo. Obrigado pela boa atmosfera criada por 

cada um de vocês. Mesmo nos momentos difíceis, 

não perdestes o sentido da nossa fraternidade. 

Agradecimento às três comunidades que nos 

acolheram durante o Capítulo, em particular a 

comunidade Marista que nos alimentou muito 

bem. Votos de gratidão ao Irmão John Katumbi 

pelo seu excelente trabalho na cozinha. 

Agradecimentos aos Irmãos Daniel, David e 

Mathias por cuidarem de nós durante estes três 

dias. Gostaria também de agradecer aos 

cozinheiros e os outros trabalhadores que 

preparam as refeições e os nossos quartos. Muito 

obrigado. 

Mario, Witman e Alex obrigado pelo grande 

trabalho que fizeram como secretários durante o 

Capitulo. Fizeram um bom trabalho. 

Meus agradecimentos aos Irmãos Tomas 

Sawawenga, Frank Mwambucha, Felizardo 

Maceia, Jude Pieterse, Patrick Bushilya e Fortune 

Chakasara, por aceitar assumir o papel de serviço 

como Conselheiros Provinciais. Garanto-vos que 

tereis as mãos cheias para os próximos três anos. 

Obrigado Irmão Fortune por aceitar ser o Vice- 

Provincial. Para todos, o meu muito obrigado. 

Irmão António, obrigado pela vossa presença e 

orientação durante o Capítulo . Obrigado por 

aceitares estar connosco, mesmo com a vossa 

agenda lotada. Foi bom vos ter de volta na nossa 

Província. Por favor, estenda a minha gratidão ao 

Irmão Emili e leve convosco a nossa promessa de 

apoio e respeito por ele e seu Conselho. 

Mais uma vez, Irmãos, obrigado pela confiança 

que demonstrastes em mim. Tentarei fazer o meu 

melhor para continuar a servir a Província para os 

próximos três anos. 

Irmãos, uma nota final para todos os Capitulares. 

Esta é a última sessão do Capítulo, mas este não é 

o fim da estrada. Precisais levar de volta para os 

Irmãos da Província tudo o que adquirimos a 

partir das nossas partilhas e deliberações . 

Também precisais apoiar todas as sugestões feitas 

quando o Conselho pôr em prática o que nos 

pedistes para fazer . 

Irmãos aprendam a arriscar sem ter medo da 

mudança! 

Que Deus vos abençoe 
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CAPÍTOLO PROVINCIAL –  CAPITULARES NO TRABALHO 

 

  

MESA REDONDA 1: Geraldo, Brendan, Patrick, Fortune, Tomás, Boniface 

MESA REDONDA 2: Frank, Euclides, Patrick, Ebel, Francis, Chris 

MESA REDONDA 3: Felix, William, John, Patrick, Tomás 

MESA REDONDA 4: Evans, Gilbert, Felizardo, Norbert, Nicholas 
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Ir Antonio Ramalho 

tem o prazer 

com o relógio 

apresentada a ele 

por Br Joe Walton 

em nome do Capítulo 

 

O Capítulo abençoa o novo Conselho Provincial na liturgia última 

Equipe do Secretariado - Witman, Mario, Alex 
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CONFERÊNCIA DE PROVINCIAIS 

  

  

Os Superiores Provinciais da Africa 

Trás: Valentin Njawu, Joe Walton 

Frente: Joachim Ezetulugo, Francis Lukong,  

Thomas Randrianantenaina 

 Irmão JOE WALTON que começa seu segundo mandato 

como Superior da Província. 

 O NOVO CONSELHO PROVINCIAL: Patrick Bushilya,  

Fortune Chakasara (Deputy Provincial), Felizardo Maceia, 

Frank Mwambucha, Jude Pieterse, Tomás Sawayenga,  

 As famílias de Inácio Matemba & Witman Phiri que 

perderam uma pessoa querida recentemente. 
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(Por cortesia da FMSI) 

Cárcere de Maula, Lilongwe, Malawi 

Parceria local: Irmãos Maristas 

Contribuição dada: 52.000 Euros 

Entidade financiadora: Misean Cara, Irlanda 

Brother Fernand Dostie, desde 2009 desenvolve 

um programa educacional ao interno da “Maula 

Prison” em Lilongwe, a capital de Malawi. Esta 

grande prisão hospeda 2.000 detentos, homens e 

mulheres. Atualmente cerca de 200 deles 

frequentam as lições na escola fundamental e 

média. Na grade curricular estão contempladas 

também lições de informática, porque Br. Dostie 

tem conseguido montar um laboratório de 

informática. As atividades educacionais são 

desenvolvidas por professores internos, também 

eles detentos, e entre os alunos existem alguns 

do pessoal de custódia que não terminaram a 

graduação escolar. Numa visita a FMSI a alguns 

meses, Br. Dostie afirmou com satisfação que os 

73% dos alunos tinha passado na prova final e isto 

era absolutamente um ótimo resultado. 

Em colaboração com a escola agrícola local de 

Bunda, Irmão Dostie tem tambem promovido um 

programa de formação em agricultura. Foram 

sistematizadas lagoas no terreno ao entorno do 

presídio para atividades de pisicultura e 

orticultura que oferecem produtos alimentares 

para as refeições dos detentos e constituem um 

projeto-laboratório para formação agrícola. 

Paralelamente, em colabroação com TEVETA 

(Technical Entrepreneurial Vocational Education) 

and Training), foi encaminhado um outro 

programa para a formação nos setores de 

costura, trabalhos em madeira, pedreiro, 

carpintaria e soldagem. 

A situação dos cárceres em Malawi é 

particularmente dura no que se refere às 

condições de vida e o superlotamento. Os 

detentos são na maior parte jovens dos 16 aos 30 

anos, encarcerados por pequenos delitos na 

maioria das vezes causados pela fome e pobreza. 

Falta-lhes oportunidade para estudar e trabalhar. 

Normalmente, após terem cumprido com a pena, 

se encontram mais pobres e marginalizados do 

que antes, com possibilidades de cometer de 

novo os delitos e em condições limites de 

sobrevivência. Todos os presos/as que 

frequentaram os cursos tem podido colocar em 

prática a formação quando saíram dos presídos 

com a vantagem de não terem cometido outros 

delitos. 

Posteriormente à sua visita, FMSI tem recebido 

um projeto com o intuito de ampliare a formação 

profissional através da construção de um centro 

dedicado.  

O obejtivo é o de fornecer a estes jovens 

intrumentos que permitam aos mesmos de 

reinserir-se na propria lugarejo, levar a frente 

uma atividade econômica e lançar as bases para 

um futuro distinto. Não se trata portanto de 

“manter oupados” os detentos, mas de oferecer a 

les uma segunda oportunidade de vida nova. As 

especialidades foram escolhidas em colaboração 

com TEVETA, segundo as necessidades do 

mercado local e mais, os instrumentos utilizados 

na aprendizagem poderão ser facilmente 

adaptadas para serem utilizados em atividades 

profissionais nas respectivas comunidades. O 

programa tem a preocupação de fornecer aos 

detentos um kit de ferramentas que ao 

serem liberados do presidio o mesmo 

poderá ser útil, de imediato. 

 

 
  

Enviou-me para proclamar 

a libertação aos prisioneiros 
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 No início deste ano, o Irmão FELIPE MORENO deixou 
Zâmbia para retornar à Espanha. Felipe veio a 
Zâmbia com a idade de 26 anos, e trabalhou lá por 
30 anos. Começou por ensinar na Escola 
Secundária de Saint Paul. Mais tarde fundou e 
dirigiu uma Escola Profissional de Artes e Ofícios 
(Lulamba Skills Centre). Os últimos dez anos da 
sua passagem pela África foram gastos em 
Kalulushi onde construiu o Centro de Educação 
Marista, e tornou-se chefe do Departamento de 
TIC no Centro de Competências de São Marcelino. 

Muitos jovens na Zâmbia têm desfrutado dos 
frutos do seu árduo trabalho. Filipe, muito 
obrigado pela sua presença, e desejo-lhe toda 

sorte e bênçãos para um futuro próspero. E lembre-
se, que se decidires voltar, serás recebido de braços 
abertos!  

 

Felipe no Trabalho 
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PARABENS AOS IRMÃOS  … 

 

13/11/32 

13/11/83 

13/11/82 

15/11/49 

16/11/84 

17/11/68 

18/11/90 

18/11/89 

21/11/77 

24/11/68 

27/11/48 

28/11/86 

 

UM POEMA MISTÉRIO 

Ao abrir um novo livro de uma 

semana atrás, eu descobri uma 

nota decorada com um poema 

sensível descrever os 

sentimentos de alguém que 

tinha visitado  os países de 

Champagnat. 

Quem é o poeta? 

Como o poema entrar no livro? 

Eu gostaria de saber! 

mario.colussi@yahoo.co.uk  

mailto:Mario.colussi@yahoo.co.uk


 

9 

 

 

  

O CALENDÁRIO do IR. JOE  
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Patronos Especiais da Fraternidade 

SÃ0 FRANCISCO de PAOLA 

1416-1507, (Dia de Festa: 2 de Abril). Depois de uma peregrinação na sua 

adolescência , o jovem Francis tornou-se um eremita numa caverna perto 

de Paola . Com 20 anos de idade, começou a atrair seguidores. Por volta de 

1450, os seguidores se tornaram tão numerosos que ele estabeleceu uma 

regra para eles e procurou a aprovação da Igreja. Este foi o fundador dos 

Eremitas de São Francisco de Assis , que foram aprovados pela Santa Sé em 

1474 . Em 1492, foram renomeados da Ordem Franciscana de Minim Fiars , 

o que significa que eles se contavam como os mais pequenos da família de 

Deus. Um defensor dos pobres e oprimidos , Francisco também aconselhou 

reis e papas. Ele usou sua posição para influenciar o curso da política 

nacional , ajudando a restaurar a paz entre os países. Francisco foi 

canonizado pelo Papa Júlio II em 1512. 

Algo para Pensar 

DISTRAÇÃO NA ORAÇÃO 

Estava um dia São Bernardo a galopar no seu cavalo enquanto rezava, se bem que, perdido em oração. 

Foi assim que se encontrou com um mendigo e manteve uma conversa com ele. O mendigo perguntou 

a São Bernardo o que fazia no cavalo, e Bernard disse que estava rezando. 

"Mas muitas vezes eu tenho distração na minha oração", Bernardo confessou. 

"Oh, bem, eu nunca tenho distrações quando rezo", disse o mendigo. 

"Isso é bom", disse Bernardo. "Dar-lhe-ei este cavalo, se poderes dizer um 'Pai 

Nosso', sem uma vez se distrair." 

"Oh, isso é fácil", disse o mendigo, e começou a rezar: "Pai nosso, que estás nos 

Céus; santificado seja o vosso nome ...." O mendigo fez uma pausa e disse: 

"Desculpa meu senhor, será que a sela do cavalo também será minha? " 

Application: Moral da história: Quando rezamos, não devemos desanimar se 

estamos distraídos ou se a oração parece seca. Será que perseveras na oração? 

 

  

Dia de Festa - 06 de novembro  
Os nossos Bemaventurados IRMÃOS MARISTAS MARTIRES na Espanha 

(47 foram beatificados no 2007 e 68 em outubro de 2013) 
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OUTUBRO: MÊS DO ROSÁRIO 

Como a Santíssima Virgem se celebra na nossa escola em Kuito-Bié, Angola 

 


