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FROM THE PROVINCIAL’S DESK … 

1 October 2013 

Dear Brothers and Friends, 

With our Provincial Chapter fast approaching, 

it is time to take stock of what has happened 

in the past three years and to discern what 

needs to be done in the next three years. It is 

a time to look to the future bravely and make 

the changes needed so that we can face a 

future that is adventurous, daring, and heroic. 

We need to pray as individuals and as 

communities for the passion to do what the 

Holy Spirit requires of us Southern Africa 

Marist Brothers. 

ARE WE READY?  

Are we ready to let go of some old ways and 

venture to do something new and good for 

the vitality of our spiritual life, our community 

life and our apostolic life? Are we ready to be 

bold enough to take up the challenges that 

were articulated during the assembly of 

August 2012? Are we ready as a province to 

venture to do new apostolic works and live in 

different countries and 

different communities? Are 

we ready to grow as a 

province?  

… OR … ARE WE AFRAID? 

Are we afraid to take steps 

that would challenge us to be brothers in a 

new way? Are we afraid to make community 

life real for 2013 and beyond? Are we afraid 

of trying new apostolates? Are we afraid to 

try new ways of animation of the province? 

Are we afraid that the Holy Spirit would upset 

our comfortable life style and make demands 

of us that would make us uncomfortable? Are 

we afraid that we might have to change the 

way we are as brothers?  

Does the statement we have always done it 

this way echo in your mind when the thought 

of doing something different? 

Brothers I am afraid of the things I wrote 

above. But my biggest fear is that we may 

leave the Provincial Chapter without 

answering the question: “ARE WE READY?” I 

fear that we will not pick up the challenges 

posed at the Assembly. I fear we may leave 

the Chapter and it would then be business as 

usual. I fear we might leave the Chapter 

without having enough passion to make our 

Province alive with passion for what it really 

means to be Marist.  

My experience over the last three years tells 

me that there is little to fear. I have seen the 

way you work and I experienced support and 

saw change in so many different ways. I do 

not see you holding back at this coming 

chapter. The Province of Southern Africa has a 

bright future.  

Keep the Chapter in your prayers and the 

challenges we need to face in the future. 

God bless you all 

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net  
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PRIORITIES FOR THE PROVINCE – from the Provincial Chapter of 2010 

Here follows what was said at the end of the last Provincial Chapter 

“Thanks for your welcome and for the chance 

to say something to you concerning the 

priorities of the Province. 

We need to keep our eyes on the Calls of the 

General Chapter. 

I am sure that when you read the Document 

of the XXI General Chapter, “With Mary, go in 

haste to a new land!” you felt some of the 

phrases speaking to us as a Province, speaking 

to us as Brothers, and speaking to one 

another.  

I suggest that the document become part of 

our lives, that we read it, meditate on it, and 

use it for discussion during community 

meetings.”  

Br Joe’s closing remarks at the 2010 Provincial Chapter 

In my closing talk at the Provincial Chapter I 

asked the Brothers “to let this Chapter be 

known for its vision.” I would like to call on all 

of us to become Brothers with vision. 

FUNDAMENTAL CALLS OF THE GENERAL 

CHAPTER 2009 as in the document With Mary, 

go in haste to a new land 

1. A new consecrated life, with a strong 

Gospel identity, that will promote a new 

way of being Brothers 

2. A new relationship between Brothers and 

Lay people, based on communion, for the 

sake of greater vitality of the Marist 

charism for the world today. 

3. A highly significant presence among poor 

children and youth. 

What a brilliant way to live and believe about 

your brotherhood, being a new Marist in a 

“new land”. 

Let us take these words to heart and return 

home as Brothers who have found “a new 

way of being a Brother”. After listening to 

what you said at this chapter I realize that 

there are some key issues that need to be 

addressed.  

1. The unity of the province 

2. A greater understanding of the role of the 

community superior 

3. Care of the young brothers 

4. Communication in the province  

5. Transparency in connection with financial 

matters in the all levels of the province 

6. Formation at all stages. 

7. To make our apostolic works truly Marist 

works in the way of Champagnat 

8. Lay people 

9. Last, but vital, the spirituality of the 

communities and individuals. 

  

BROTHER JOE’S CALENDAR 

October 1 – 5   Johannesburg 

October 6 – 10   Visit by the International Commission for the Laity, Jo’burg 

October 19 – 12  PROVINCIAL CHAPTER, Mtendere 
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HAPPY BIRTHDAY! 

 

02/10/1974 Tomas Kalumbula 

09/10/1976 Floriano Silepo 

09/10/1977 Chiza Phiri 

10/10 1988 Fonseca Fernando 

  

16/10/1976 John Bwanali 

23/10/1985 José Quintas 

26/10/1978 Daniel Banda 

28/10/1984 Daniel Jariosse 

 

 

 

WORKSHOP ON ACCOUNTING  

Nineteen Brothers (Angola 2, Malawi 5, Mozambique 2, 

Zambia 4 and Zimbabwe 4) gathered for a workshop for 

bursars in Kasisi near Lusaka from 24 August to 3 

September. The course was led by Brother Yvon Bédard, 

Provincial Bursar for the Province of Canada, assisted by 

Brother Nicholas Banda Provincial Bursar for Southern 

Africa. 

The objectives of the course were to learn how to read a 

financial statement and how to prepare one. To be able to 

fulfil these objectives Brothers learned the basics of 

accounting: the Accounting Equation, double entry, and 

accounting ledger. When this was done they could then 

write financial reports, namely the Revenue and Expenditure and the Balance Sheet. A complete report 

would always be accompanied by explanatory notes. The notes provide explanations of major 

deviations from the planned budget. 

The workshop proceeded in a very lively fashion and, as Yvon would express it, he is a teacher and as a 

good teacher, he always gave exercises to his students. This was done every morning by way of 

revision. In the first few days the Brothers who were normally used to giving tests themselves, were not 

 Our PROVINCIAL CHAPTER Sat 19 – Mon 21 October that the 

delegates allow themselves to be led by the Spirit. 

 Our Deceased particularly the families of Bros. Euclides 

Nangolo & Felizardo Maceia recently bereaved. 

 Br Armando Soares asks for prayers that his niece, a refugee 

from war-torn Darfur, will be able to return to Mozambique. 

 Thanksgiving for the healing of Br António Pisco. 
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very happy. Once they realized that this method of 

revision was useful, they became at home with it – 

especially as no marks were awarded or recorded! 

Apart from the serious teaching Yvon gave, there 

were some light moments too when Yvon gave some 

mathematics puzzle and gave real life examples to 

illustrate a point he was explaining. When we started 

it looked like ten days was a lot of time but at the end 

everybody felt it was very short. Even more time was 

needed. Saturday afternoon 31 August was free so 

participants had the chance to do some shopping in 

town. 

On Monday evening 2 September the graduation took 

place. All Brothers were presented with a certificate 

designed by Witman Phiri and signed by the Vice 

Chancellor Brother Yvon. Students were presented to 

the Vice Chancellor by the Dean, Nicholas. Representing 

the Chancellor at the function was Brother Tomás 

Sawalia. Speaking on behalf of the students, student 

representative Witman praised Yvon highly for both the 

content and methodology. They really felt confident of 

being able to keep the books of a community and the 

school and can now also read financial statements.  

 

Peshawar: A terrorist attack at the doorstep of our Brothers' home 

24 September 2013: Pakistan  

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964  

We had just returned from Mass in our church. 

The time was about 11:45. I was just taking my 

soutane off when I heard two loud blasts 

together, very close to the house. I thought it was 

in our church. I rushed out and the people were 

rushing out of the compound. Within minutes 

boys brought the news that it was inside the 

neighbouring All Saints Church, Church of 

Pakistan, which is just about five minutes’ walk. 

The news that tickled in during the next fifteen minutes, was that two suicide bombers had got passed 

the Security police, spraying bullets all over and frightening the people who were coming out of the 

church after the service. Some tried to stop the two men and in the scuffle, the two blew themselves 

off. 

  

Team Ebel and Tomás 

Team Jamal and Richard 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964
http://www.champagnat.org/img/caricate/small/news_2964.jpg
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I was going towards the road when a teacher 

brought the news that one of our ex-teachers, 

Khalid, whose wife is a teacher in the school, 

had died on the spot. Bro. Zubair and I visited 

the family. 

Later we went with Fr. Johnny Williams, our 

parish Priest, to the hospital (Lady Reading 

Hospital), which was receiving and treating 

the wounded. The hospital was in a mess. 

Being Sunday, the doctors were at home and 

had to be called in. There weren't enough 

doctors. Fortunately, Nurses had come in 

large numbers and were taking care of the 

wounded, whose conditions were miserable. 

Many of those wounded people will never be 

able to walk. Among them were some of our 

students, from St. John's and from St. Mary's. 

It was pathetic to see some of the little 

children. 

Some families, who had gone to church 

together, had lost all their members. Among 

them were families of two of our children. One 

family lost the father, mother, and two 

children, and left two little children orphans. 

These two children who died were some of 

our best students. A former pupil of the 

school, who is sponsoring six of our students, 

his son and daughter also died on the spot. 

Fr. Johnny, Bro. Zubair and I spent about four 

hours visiting every ward and every wounded 

person, and prayed over them. 

It is estimated nearly 90 persons have died, 

including children and women. Over hundred 

are wounded, and some of them critically. 

They brought the coffins of the dead bodies to 

our grounds (St. John's) in the evening and 

had an inter-congregational mass funeral 

service and the bodies were then removed by 

families to be buried. 

May the souls of these innocent people rest in 

the peace of Christ. 

May the blood of these martyrs not be shed in 

vain! May it enliven a long lasting peace in 

Pakistan.  

(Bro. Remy) 

 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#

sthash.5wZLYakz.dpuf  

 

Br António Pisco 

On Champagnat Day this year, Brother 

António Pisco of the novitiate at Matola 

was severely mugged and robbed in the 

centre of Maputo. The injuries sustained 

on his lower left leg proved to be very had 

to heal, despite the absence of any 

fracture. Three kinds of conventional 

medication were tried in vain. Thanks to 

daily treatment with a less conventional 

method making use of “argila verde” 

(green clay), he has shown significant 

improvement, and no longer needs the 

“third leg” shown in the photograph. 

(Simeon Banda fms) 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#sthash.5wZLYakz.dpuf
http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#sthash.5wZLYakz.dpuf
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 MARIST PHOTOS

 

  

Zambia and Zimbabwe Brothers – Retreat at Kasisi, August 2013 
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FAREWELL to our Sixth Chaplain (26 August) 

FINALE to the 8th Crash Course in Teaching and Class Management 

 Visit of Brother Dennis Cooper 

 

  

The sixth Matola Novitiate Chaplain, 

Father Rajuh, a Franselian Missionary 

from India, was recently transferred 

from their Matola community to 

Mavira Mission in the Diocese of 

Inhambane, nearly 500 kilometres to 

the north of Maputo. He is pictured 

here (standing second from the right) 

with the novitiate community after 

their last Mass together.  

The 2nd-year septet  
about to render their swan song 

Br Dennis Cooper of the Australian Province will 

join the team that will run the formation 

programme for formators in Manziana next year, 

and will eventually join the team running the 

English language Mid-Life programme. He has 

recently visited MIC, and also spent a week at 

Matola. In the picture, Dennis and Mario cut the 

cake at their joint farewell party. 
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Special Patrons of the Brotherhood 

BLESSED FRA ANGELICO 

1387-1455. (Feast: March 18). Born in Mugello, near Florence, he entered the 

Dominicans with his younger brother in 1407 and took the name Fra Giovanni 

(Brother John). He was taught to illuminate missals and manuscripts. 

Giovanni immediately exhibited a natural talent. Soon, many religious houses 

and noble patrons were offering him commissions. His dedication to religious 

art earned him the title Angelico. He was beatified on October 3, 1982 by 

Pope John Paul II and named patron of artists in 1984. 

Something to think about 

The Lazy Donkey 

Bhola owns a donkey called Khandya. Bhola is a very 

tolerant and kind master. The donkey is lazy and is always 

finding ways to avoid work. 

Once while returning with loads of salt on his back, 

Khandya falls in the river. He realizes that the fall has 

lessened the weights of the sacks as the salt has dissolved 

in the water. 

The next few days Khandya purposely falls into the water 

every day. Bhola is unhappy at the way Khandya is behaving because he is losing money in the process. 

He decides to teach Khandya a lesson. 

The next day instead of salt bags he loads Khandya with bags of cotton. Khandya is unaware of the 

change. As planned, he falls into the water and gets the bags wet. He is surprised to find the load 

unbearable. His otherwise master also starts beating him. 

Khandya learns his lesson and starts behaving. 

Moral: Work with honesty and sincerity because laziness will ruin you.  

Our missionary in Asia 

The General Council has recently renewed the 

contract for the second time of Brother Vigilio Bwalya 

for three years starting the 1st September 2013. Vigilio 

has already spent six years in Asia, first in the “Ad 

Gentes” programme, and now in the newly-created 

“Marist District of Asia”. Vigilio our prayers are with 

you. Continue your good work among the poor 

children and youth! 
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BR EVARISTUS KASAMBWE sets off for FMSI, Geneva  

Send-off party at Marist S.S. 27 September 2013 

 

GENERAL CONFERENCE  

PROVINCIAL CHAPTER PRAYER 

Lord, be our guide and our marvellous companion  

as we journey in haste to a new land towards the sixth Provincial Chapter. 

Bless us and our apostolate and grant us the wisdom we need in order to continue  

with the mission entrusted to us by our Founder, St. Marcellin Champagnat. 

Let us journey with you and see you at last in your unveiled beauty in the abiding city, 

where you are light, happiness and endless home. Amen. 

During the Conference, three Superior 
Generals - Benito, Seán, & Emili – 

constructed this “building”  
as a symbol of renewal of the Institute  

The Conference expressed the wish that  
the Bicentenary of our Foundation in 
2017 should mark A NEW BEGINNING 

God's little ones were welcome! 
Smile please! 
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O IRMÃO PROVÍNCIAL ESCREVE … 

01 Outubro de 2013 

Queridos Irmãos e Amigos, 

Com o nosso Capítulo Provincial se 

aproximando com muita rapidez, é hora de 

fazer um balanço do que aconteceu nos últimos 

três anos e discernir o que é necessário fazer 

para os próximos três anos. É um momento de 

olhar para o futuro com coragem e fazer as 

mudanças necessárias para que possamos 

enfrentar um futuro que é aventureiro, ousado 

e heróico. Precisamos rezar como indivíduos e 

como comunidades para que possamos fazer o 

que o Espírito Santo quer de nós, Irmãos 

Maristas da África Austral. 

SERÁ QUE ESTAMOS PRONTOS? 

Será que estamos prontos para abrir mão de 

alguns velhos hábitos e aventurar-se a fazer 

algo novo e bom para a vitalidade da nossa vida 

espiritual, comunitária e apostólica? Estamos 

prontos para ser ousados o suficiente para 

enfrentar os desafios que foram 

articuladas durante a Assembleia do mês 

de Agosto de 2012? Estamos prontos 

como província em arriscar-se a fazer 

novas obras apostólicas e viver em 

diferentes países e comunidades? Estamos 

prontos para crescer como Província? 

OU SERÁ QUE ESTAMOS COM MEDO? 

Será que temos medo de tomar medidas que 

nos desafiam a ser Irmãos de uma nova forma? 

Será que estamos com medo de fazer a vida da 

comunidade mais genuína para 2013 e além? 

Estamos com medo de experimentar novos 

apostolados? Temos 

medo de tentar novas 

formas de animação da Província? Temos medo 

de que o Espírito Santo perturbe o nosso estilo 

de vida confortável e faça exigências que 

pareçam desconfortantes? Será que estamos 

com medo de que talvez tenhamos que mudar 

a forma de como somos Irmãos? 

Será que a afirmação “temos feito sempre 

assim” tem feito parte da vossa mente quando 

vos ocorre o pensamento de fazer algo 

diferente? 

Irmãos tenho medo das coisas que escrevi 

acima. Mas o meu maior medo é que nós 

podemos deixar o Capítulo Provincial, sem 

responder a pergunta: " Será que estamos 

prontos? " Temo que não pegaremos os 

desafios colocados na Assembleia. Temo que 

deixaremos o capítulo com pensamento de 

tudo continuar como está. Temo que podemos 

partir do capítulo sem ter amor suficiente 

para tornar a província viva com paixão 

por aquilo que realmente significa ser 

marista. 

A minha experiência ao longo dos últimos 

três anos, diz-me que há pouco a temer. Vi 

a vossa maneira de trabalhar, tive apoio e vi 

mudanças de tantas maneiras diferentes. Não 

percebo nenhum bloqueio para este Capitulo. A 

Província da África Austral tem um futuro 

brilhante. 

Mantenha o capítulo nas vossas orações e os 

desafios que teremos de enfrentar no futuro. 

 Deus vos abençoe 

Marist Brothers - Irmãos Maristas 
Province of Southern Africa - Província da África Austral 

Editor: provsec@globemw.net  

October/Outobro 2013 Newsletter / Bolletim Informativo 
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PRIORIDADES PARA A PROVÍNCIA - do Capítulo Provincial de 2010 

Aqui segue o que foi dito no final do último Capítulo Provincial 

Obrigado pela vossa hospitalidade e pela 

oportunidade de dizer algo sobre as 

prioridades da Província. 

Precisamos manter nossos olhos nos apelos 

do Capítulo Geral. 

Tenho certeza de que quando lestes o 

documento do XXI Capítulo Geral " Com 

Maria, ide depressa para uma nova terra! " 

Deves ter notado algumas frases que falam 

directamente para nós como Província, 

Irmãos, e como individuo. 

Sugiro que o documento faça parte das nossas 

vidas, para lê-lo, meditá-lo e usá-lo para 

discussão durante as reuniões da 

comunidade. " 

Observações finais do Ir. Joe no Capítulo de 2010 

No meu discurso de encerramento do 

Capítulo Provincial interpelei os Irmãos " para 

que este Capítulo seja conhecido por sua 

visão. Gostaria de chamar a todos nós a 

tornarmo-nos Irmãos com visão”. 

CHAMADOS FUNDAMENTAIS DO CAPÍTULO 

GERAL 2009 como no documento Com Maria, 

ide depressa para uma nova terra: 

1.  Uma nova vida consagrada, com uma 

forte identidade Evangélica, que promova 

uma nova maneira de ser Irmãos; 

2.  Uma nova relação entre irmãos e leigos, 

baseada na comunhão, para o bem da 

maior vitalidade do carisma marista para 

o mundo de hoje; 

3. Uma presença altamente significativa 

entre as crianças e jovens pobres. 

Que maneira excelente de viver e acreditar na 

nossa Irmandade, viver a acreditar numa 

“nova terra.” 

Tomemos estas palavras no nosso coração e 

voltemos para casa como Irmãos que 

encontraram " um novo modo de ser Irmão ". 

Depois de ouvir o que dissestes neste 

capítulo, percebi que existem algumas 

questões importantes que precisam de ser 

abordadas: 

1. A unidade da província. 

2.  A maior compreensão do papel dos 

Superiores de Comunidade. 

3. Tomar conta dos Jovens Irmãos. 

4. Comunicação na Província. 

5. Transparência na relação com questões 

financeiras em todos os níveis da 

Província. 

6. Formação em todas as fases. 

7. Fazer o nosso trabalho apostólico mais 

marista, nos passos de Champagnat 

8.  Os Leigos. 

9. Por último, mas vital, a espiritualidade das 

comunidades e indivíduos. 

 

  

CALENDÁRIO do Ir. Joe 

Outobro 1 – 5   Johannesburg 

Outobro 6 – 10   Visita da Comissão Internacional para os Leigos, Joannesburgo 

Outobro 19 – 12  CAPÍTOLO GERAL, Mtendere 



 

3 

 

PARABENS! 

 

02/10/1974 Tomás Kalumbula 

09/10/1976 Floriano Silepo 

09/10/1977 Chiza Pihri 

10/10 1988 Fonseca Fernando 

  

16/10/1976 John Bwanali 

23/10/1985 José Quintas 

26/10/1978 Daniel Banda 

28/10/1984 Daniel Jariosse 

 

 

 

WORKSHOP SOBRE CONTABILIDADE 

 Dezanove Irmãos (2 de Angola, 5 de Malawi, 2 de 

Moçambique, 4 da Zâmbia e 4 do Zimbabwe) encontraram-

se para um workshop para ecónomos em Kasisinear, 

Lusaka de 24 Agosto - 3 Setembro. O workshop foi 

facilitado pelo Irmão Yvon Bedard, Ecónomo Provincial da 

Província de Canadá, auxiliado pelo Irmão Nicholas Banda, 

Ecónomo Provincial da Província da África Austral. 

Os objectivos do curso foram para aprender a usar 

documentos financeiros e como preparar um. Para poder 

cumprir estes objectivos os Irmãos tiveram que aprender o 

básico de contabilidade: a equação de contabilidade, 

entradas duplas e Contabilidade. Depois de aprender bem 

isso, eles poderiam então escrever relatórios financeiros, ou seja, as receitas e despesas e o Balanço 

Patrimonial. Um relatório completo seria sempre acompanhado de notas explicativas. Notas que 

fornecem explicações sobre os principais desvios em relação ao orçamento previsto. 

O workshop decorreu de uma maneira muito animada, como Yvon demonstrou, ele é professor e como 

um bom professor, sempre deu exercícios para os seus alunos. Isso foi feito todas as manhãs em forma 

de revisão. Nos primeiros dias, alguns Irmãos que estavam normalmente habituados a dar testes aos 

 O CAPÍTOLO PROVÍNCIAL  - Que os delegados ser guiados 

pelo Espírito. 

 Os nossos falecidos - lembre-se as famílias recentemente 

enlutadas dos Irmãos Euclides & Felizardo. 

 A sobrinha do ir. Armando Soares, refugiada no Senegal. 

 Ação de graças pela cura de Ir. António Pisco. 

 Nossos irmãos na Síria, África Central, e Paquistão (ver p.4) 
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seus alunos, não se sentiram muito felizes. Depois 

perceberam que o método de revisão era útil, ficaram 

familiarizados com ele - especialmente por não ter 

havido pontuação ou registo! 

Além das aulas sérias de Yvon, ele proporcionou 

alguns momentos de brincadeiras com quebra-

cabeças matemáticos e deu exemplos do nosso 

quotidiano para ilustrar um ou outro ponto que ele 

estava a explicar. Quando começamos, parecia 

que 10 dias era muito tempo, mas no final todo 

mundo achou que era pouco tempo. Era 

necessário ainda mais tempo. A tarde de sábado, 

31 de Agosto foi livre para que os participantes tivessem a oportunidade de fazer algumas 

compras na cidade. 

A formatura ocorreu na segunda-feira, 02 de Setembro. 

Todos os Irmãos foram presenteados com um certificado 

elaborado pelo Ir. Witman Phiri e assinado pelo Vice-

Chanceler Irmão Yvon. Os alunos foram apresentados ao 

vice-chanceler pelo Prefeito dos Estudos, Irmão 

Nicholas. Neste evento, representando o Chanceler 

esteve o Irmão Tomás Sawalia. E em nome dos 

estudantes, Witman agradeceu Yvon pelo conteúdo e 

pela metodologia. Eles realmente sentiram-se seguros 

por serem capazes de fazer os registos financeiros de 

uma escola ou comunidade. Agora também podem fazer 

uma leitura de demonstrações financeiras. 

 

Maristas vivem momentos de terror em Peshawar 

24 de setembro de 2013: 

Pakistan  

http://champagnat.org/400.php?a=6&n
=2964  

Tínhamos acabado de regressar da 

missa na nossa comunidade. Eram 

aproximadamente 11h45min. Acabara 

de tirar o hábito e ouvi dois estouros 

seguidos, muito próximos à nossa casa. 

Pensei que tivesse sido na nossa igreja. 

Corri para ver e o povo estava saindo correndo. Em poucos minutos soubemos que a explosão foi na 

igreja vizinha de Todos os Santos, igreja do Paquistão, que fica a 5 minutos de caminho da nossa casa. 

Team Ebel & Tomás 

Team Jamal & Richard 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964
http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964
http://www.champagnat.org/img/caricate/small/news_2964.jpg
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As notícias que chegaram nos 15 minutos 

sucessivos davam conta que dois camicases 

conseguiram passar os controles de segurança, 

disparando em todas as direções e 

aterrorizando as pessoas que saiam da igreja 

após o culto. Alguns tentaram parar os dois 

terroristas e estes acabaram explodindo as 

bombas que traziam consigo. 

Eu estava caminhando pela rua quando um 

professor deu a notícia que um dos nossos ex-

professores, Klhalid, cuja esposa é professora 

na nossa escola, morreu no atentado. O Ir. 

Zubair e eu visitamos a sua família. 

Mais tarde, fomos com o Pe. Johny Williams, o 

nosso pároco, ao hospital (Lady Reading 

Hospital), onde foram internados os feridos. 

Havia um grande caos. Era domingo e os 

médicos estavam de folga, em casa, e foram 

chamados às pressas para a emergência. Não 

havia suficiente médicos. Graças a Deus 

apareceram muitas enfermeiras que estavam 

cuidando dos feridos, cujas condições eram 

terríveis. Muitos deles não poderão mais 

caminhar. Entre eles há alguns dos nossos 

estudantes, de St. John e St. Mary. Foi uma 

cena horrível ver algumas crianças pequenas. 

Algumas famílias, que foram para a igreja, 

perderam todos os seus membros. Entre elas 

há duas famílias de nossos alunos. Uma perdeu 

os pais e dois filhos, deixando duas crianças 

órfãs. As duas crianças mortas dessa família 

eram alguns dos nossos melhores estudantes. 

Um ex-aluno do nosso colégio, que patrocina 

seis dos nossos estudantes, perdeu seu filho e 

filha na explosão. 

Pe. Johny, o Ir. Zubair e eu estivemos 4 horas 

visitando os feridos e rezando com eles. 

Estima-se que aproximadamente 90 pessoas 

morreram, incluindo crianças e mulheres. Mais 

de 100 ficaram feridas e algumas estão em 

estado grave. 

De noite, trouxeram os caixões dos falecidos 

para a nossa propriedade (St. John’s) e foi feita 

uma celebração ecumênica. Em seguida as 

famílias retiraram os corpos para serem 

sepultados. 

Possam as almas desses inocentes descansar na 

paz de Cristo. 

Que o sangue desses mártires não tenha sido 

derramado em vão. Que essa tragédia gere um 

longo período de paz para o Paquistão. (Bro. 

Remy) 

Ver: 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#

sthash.5wZLYakz.dpuf  

 

Ir António Pisco 

No dia “Champagnat” deste ano, o Irmão António Pisco 

do noviciado em Matola, foi severamente agredido e 

roubado no centro de Maputo. As lesões sofridas na 

perna esquerda inferior provaram ser muito difíceis de 

curar, apesar de não ter sofrido fracturas de qualquer 

tipo. Três tipos de medicações convencionais foram 

administrados em vão. Graças ao tratamento diário com 

um método menos convencional, fazendo uso de "argila 

verde" (green argila), mostrou melhorarias significativas, 

e não precisa mais da "terceira perna" mostrado aqui 

nesta fotografia.  

(Simeon Banda fms) 

http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#sthash.5wZLYakz.dpuf
http://champagnat.org/400.php?a=6&n=2964#sthash.5wZLYakz.dpuf
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  FOTOS MARISTAS

 

  

Irmãos de Zâmbia e Zimbabwe – Retiro no Kasisi, Agosto 2013 
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 ADEUS ao nosso sexto capelão 

 FINALE AO “CRASH COURSE” EM DOCÊNCIA  

 Visita do Irmão Dennis Cooper 

 

  

O sexto Capelão do Noviciado em 

Matola, padre Rajuh, um Missionário 

Franseliano da Índia, foi recentemente 

transferido da comunidade de Matola 

para a Missão de Mavira, Diocese de 

Inhambane (500 km ao norte de 

Maputo). Nesta fotografia ele aparece 

de pé segundo a partir da direita com a 

comunidade do noviciado após da ultima 

missa juntos no dia 26 de Agosto.  

O septeto de segundo ano preste  
a tornar o seu canto do cisne 

Ir. Dennis Cooper, Australiano, será um dos líderes 

do programa de formação para formadores em 

Manziana próximo ano e, posteriormente, vai se 

juntar à equipe de executar o programa Mid-Life 

idioma Inglês. Ele visitou recentemente MIC, e 

também passou uma semana em Matola. Ele é 

mostrado aqui cortar o bolo na festa de despedida 

para ele e Irmão Mario. 
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Patronos Especiais da Fraternidade 

 BEM-AVENTURADO Frei ANGELICO 

1387-1455. (Festa: 18 de Março). Nascido em Mugello , perto de Florença , 

entrou para os dominicanos com o seu irmão mais novo em 1407 e tomou o 

nome de Fra Giovanni (Irmão João) . Ele foi ensinado a escrever missais e 

manuscritos . Giovanni imediatamente exibiu um talento natural. Logo, 

muitas casas religiosas e patronos nobres estavam oferecendo -lhe 

comissões. Sua dedicação à arte religiosa lhe rendeu o título Angelico. Foi 

beatificado em 3 de Outubro de 1982 por João Paulo II e nomeado patrono 

dos artistas em 1984. 

ALGO PARA PENSAR 

O Burro Preguiçoso 

 Bhola era dono de um burro chamado Khandya. Bhola, um 

mestre muito tolerante e gentil. O burro, preguiçoso e 

sempre inventando maneiras de evitar o trabalho. 

Uma vez, quando regressava com cargas de sal nas costas, 

Khandya caiu no rio. E logo se apercebeu que a queda 

diminuiu o peso dos sacos, pois o sal se dissolveu na água. 

Nos próximos dias Khandya propositadamente caia todos 

os dias na água. Bhola estava descontente com a forma como Khandya se comportou, pois estava 

perdendo dinheiro no processo. Então resolveu ensinar Khandya uma lição. 

No dia seguinte, em vez de sacos de sal, carregou Khandya com sacos de algodão. Khandya 

desconheceu a mudança. Como planejado, caiu na água e ficou com os sacos molhados. E aí, ele ficou 

surpreso ao encontrar a carga insuportável. E o mestre também começou a bater nele. 

Khandya aprendeu a lição e a partir daquele momento começou a se comportar. 

 Moral: Trabalhe com honestidade e sinceridade, porque a preguiça te vai arruinar. 

Nosso missionário na Ásia 

O Conselho Geral renovou recentemente o 

contrato para o segundo tempo do irmão Vigilio 

Bwalya por três anos, a partir de 1 de Setembro de 

2013. Vigilio já passou seis anos na Ásia, pela 

primeira vez no programa "Ad Gentes", e agora no 

recém-criado "Distrito Marista da Ásia". Vigilio, 

nossas orações estão com você. Continue o seu 

bom trabalho entre as crianças e jovens pobres! 
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Ir EVARISTUS KASAMBWE parte para FMSI, Genebra  

Festa de Despedida no Marista SS 27 Setembro 2013 

 

CONFERÊNCIA GERAL 

ORAÇÃO PARA O CAPÍTULO PROVINCIAL 

Senhor Jesus, seja nosso guia e companheiro maravilhoso,  

enquanto caminhamos depressa para o 6º Capítulo Provincial. 

Que a vossa bênção desça sobre nós e sobre o nosso apostolado  

e nos conceda a sabedoria necessária para continuar  

com a missão que nos foi confiada por São Marcelino Champagnat. 

Que viajemos convosco para a cidade eterna, onde nos revelarás a sua indiscutível beleza, 

onde encontraremos a luz e a felicidade eterna. Amem. 

Durante a Conferência três Superiores 
Gerais - Benito, Seán, Emili - 
construíram este “edifício”, 

 símbolo da renovação do Instituto  

A Conferência expressou o desejo de que 
o bicentenário da nossa Fundação em 

2017 marcasse UM NOVO COMEÇO 

Os pequeninos eram bem-vindos! Sorria, por favor! 

Oramos 

por 

você 
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