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O irmão Províncial escreve … 

1 de Junho de 2012 

Queridos Irmãos, 

Ao longo dos últimos meses temos tido a 

benção da visita dos Irmãos Antonio Ramalho e 

Ernesto Sánchez. Os nossos agradecimentos 

vão para eles para o grande interesse que 

demonstraram no bem-estar da província. O 

relatório que se segue mostra a atenção que 

eles nós dispensaram. 

Antonio e Ernesto têm ofericido desafios para 

nós e oferecem uma série de palavras práticas 

de encorajamento. A inclusão do relatório 

significou adiar publicação de algumas 

contribuições até o próximo mês.  

Por favor, leia com atenção a mensagem para a 

província , para que juntos possamos planejar o 

caminho a seguir. 

 

 

VISITA DO CONSELHO GERAL À PROVÍNCIA DA ÁFRICA AUSTRAL MARÇO – M AIO DE 2012 

COMUNICAÇÃO À PROVÍNCIA 

Roma, 20 maio de 2012

QUERIDOS IRMÃOS, 

Agradecemos ao Irmão Provincial, Joe Walton, 

ao Conselho Provincial e a vários outros Irmãos, 

por tudo o que fizeram para que a nossa visita à 

Província fosse bem-sucedida: o plano geral, as 

comunicações, as cartas-convite a fim de obter 

os vistos, os vários arranjos para as nossas 

diferentes viagens, etc. De um modo especial 

queremos agradecer o acolhimento que nos 

reservaram em cada País e a partilha fraterna e 

profunda que tivemos, durante os momentos 

da nossa visita, tanto formais quanto informais. 

Agradecemos também a cada comunidade pela 

calorosa acolhida que nos deram; a cada Irmão 

tudo o que partilhou conosco em momentos 

informais, nas reuniões e nas entrevistas 

pessoais. Desde a nossa chegada, nos sentimos 

em casa e experimentamos o espírito de família 

que existe na Província. Um agradecimento 

especial à comunidade de Joanesburgo por nos 

terem acolhido várias vezes, nas idas e vindas 

de nossa visita à Província. 

A VISITA 

No início e no final de nossa visita, nós 

encontramos o Irmão Provincial e seu 

Conselho, Irmãos Nicholas Banda, Tomás 

Sawayenga, Felizardo Maceia, Jude Pieterse, 

Patrick Bwalya e Fortune Chakasara. Alguns 

deles não puderam estar em uma das reuniões 

por causa de sua participação nos cursos para 

animadores comunitários, em Manziana e 

Escorial ou então por questões de vistos. 

Nessas duas reuniões com o Conselho 

Provincial, tivemos tempo para partilhar e 

refletir juntos sobre a vida da Província. 
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Tivemos também alguns momentos especiais 

para partilhar com o Provincial durante a visita. 

Durante quase dois meses, visitamos todas as 

comunidades e obras da Província. Em cada 

comunidade, em geral, organizamos dois 

encontros, um para explicar a visita e 

apresentar os objetivos de animação do atual 

Conselho geral, e o outro para aprender algo 

sobre a situação local (comunidade e trabalho) 

e para partilhar sobre a vida da Província e 

sobre a animação geral do Instituto. 

Encontramos cada Irmão, pessoalmente, para 

avaliar os diferentes aspectos da nossa vida 

como Irmãos (missão, comunidade, vida 

espiritual, vida provincial). Houve também um 

momento de troca de impressões com o Irmão 

Nicholas Banda, Ecônomo Provincial, e também 

com alguns Ecônomos dos diferentes países 

durante a nossa visita. No que diz respeito à 

formação inicial, contactamos todos os 

postulantes na Casa Champagnat, em 

Mtendere; contatamos também todos os 

noviços em Matola. Também contatamos 

alguns aspirantes e o grupo de juvenistas em 

Kuito. Em todos esses lugares, tivemos tempo 

para partilhar e refletir com os Formadores 

sobre a vida da comunidade e sobre a formação 

inicial na Província. Na maioria dos lugares, 

entramos em contato com o Irmão encarregado 

da pastoral das vocações para partilhar sobre 

planos e atividades. Em relação aos Irmãos do 

MIC, eles terão uma visita canônica em outubro 

de 2012. 

Em relação às escolas e ao apostolado, em 

quase toda parte, tivemos a oportunidade de 

encontrar os professores e alunos, seja em 

grupo no início do dia ou em horários 

específicos, exceto nos lugares em que estavam 

de férias, durante a nossa visita. Em alguns 

lugares tivemos uma reunião onde os 

professores manifestaram o seu ponto de vista 

sobre a escola e como o sonho de Marcelino 

está vivo. Tivemos também a oportunidade de 

cumprimentar e conhecer pessoas leigas 

colaboradoras em alguns postos de 

responsabilidade – diretores de escolas e 

outros. Encontramos alguns grupos de leigos 

comprometidos com a vida marista. Visitando a 

Província, tivemos também a oportunidade de 

contatar a Igreja local e de cumprimentar 

alguns religiosos, párocos e capelães; também 

visitamos alguns bispos, em dioceses onde 

estamos presentes. 

PARTILHANDO  

Descobrir a Província, presente em seis países, 

permitiu-nos aprender muito sobre a sua vida. 

Conhecemos assim a rica herança de trabalho e 

testemunho dado ao Instituto por tantos 

Irmãos das gerações passadas. Também 

tomamos conhecimento sobre a situação de 

cada país, no que se refere a aspetos históricos, 

políticos, culturais e religiosos. Além dos muitos 

aspetos positivos que encontramos, 

observamos situações que se apresentam a 

vocês como desafios a serem enfrentados no 

presente e no futuro. Organizamos nossas 

ideias de acordo com os três horizontes de 

futuro do XXI Capítulo geral, a fim de 

apresentar o que vimos e ouvimos durante a 

nossa visita. Também incluímos outros assuntos 

sobre a vida da Província, e os nossos 

comentários e incentivos para as diferentes 

áreas. Estamos conscientes de que na 

organização de nossas ideias, nem tudo se 

aplica a cada comunidade ou país, mas 

certamente é aplicável, de uma forma geral à 

Província.

 Comunidade Chassa-Zambia 

Uitenhage - Irmãos com  
voluntários de “MaristCare” 
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COM MARIA, IDE DEPRESSA PARA UMA NOVA TERRA! 

1. Uma vida consagrada nova, arraigada fortemente no Evangelho,  

       que promova um novo modo de ser Irmãos. 

Durante nossas visitas a todas as comunidades, 

ouvimos e fomos informados de alguns 

PONTOS FORTES, presentes atualmente na 

Província em relação à vida dos Irmãos: 

  Em diversas comunidades, ouvimos falar 

de aspectos que estão ajudando a construir 

a vida comunitária: vida de oração regular, 

reuniões comunitárias, recoleção mensal, e 

saídas em conjunto. 

 Há um espírito de família expresso na vida 

comunitária através da simplicidade, 

disponibilidade, e colaboração, 

comunicação, correção fraterna, a 

compreensão mútua e apoio de cada um, o 

cuidado dos doentes e das necessidades 

dos Irmãos. Há abertura em relação à 

população local, e as comunidades acolhem 

muito bem os Irmãos e os visitantes. 

 A Província tem um bom número de jovens 

Irmãos e está recebendo novas vocações. 

Os Irmãos reconhecem os esforços que a 

Província está fazendo para oferecer um 

melhor acompanhamento aos jovens 

Irmãos. 

 Os programas de formação inicial no 

Postulado e no Noviciado estão indo bem. 

Os Formadores trabalham em grupo e é 

evidente a sua dedicação aos jovens em 

formação. 

 Os Superiores locais estão fazendo 

esforços para melhor desempenhar seu 

papel como acompanhadores dos Irmãos. 

Muitos Superiores expressaram que a 

reunião Provincial dos Superiores foi muito 

útil para eles. 

 Os Irmãos expressaram que, após 13 anos 

de existência, o sentido da Província está a 

ser construído. Reconhecem também que 

não tem sido um itinerário fácil, devido à 

história marista diferente em cada país. 

Também não tem sido fácil devido às 

realidades atuais, diferentes tanto no ponto 

de vista político como econômico e 

cultural, e também devido aos diferentes 

sistemas de ensino. A nova geração de 

Irmãos está vivendo experiências 

interculturais que estão ajudando a 

Província a crescer em abertura e unidade. 

Muitos Irmãos afirmam que a comunicação 

melhorou muito. 

 Em alguns países, há um renovado 

entusiasmo e compromisso em relação à 

pastoral vocacional, levando mais a sério a 

promoção e o acompanhamento dos 

candidatos à vida marista. 

Os Irmãos também mencionaram alguns 

DESAFIOS no que diz respeito à nossa vida de 

homens consagrados e em relação à nossa vida 

em comunidade: 

 Alguns Irmãos afirmam que a oração em 

comunidade é feita, mas acham que é um 

desafio permanecer fiel à vida de oração 

pessoal. Algumas comunidades 

mencionaram igualmente o desafio vivido 

para ser fiel à oração em comunidade. 

  Os Irmãos trabalham muito e há 

necessidade de assegurar tempo suficiente 

para descansar. O apostolado é vasto e os 

Irmãos estão muito absorvidos pelo 

trabalho. Em muitos lugares, o número de 

Irmãos é pequeno - existem na Província 

algumas comunidades formadas por apenas 

Kuito-Conselheiros com os estudantes 
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dois Irmãos. O ativismo, devido ao excesso 

de trabalho ou à forma desorganizada de 

viver, não ajuda a ter uma vida equilibrada 

de homens consagrados. 

 Alguns Irmãos apontaram a dificuldade de 

mudar Irmãos entre os países, devido a 

problemas de visto, ou porque não se paga 

um salário a estrangeiros, ou pelo 

problema da língua e ainda por dificuldades 

em adaptar-se a outras culturas. 

 Também nos foi referido outro desafio: o 

de aceitar as diferenças de idade, 

formação, cultura e modos de pensar e 

fazer. Alguns referem a necessidade de 

melhorar a comunicação e de ter uma 

partilha mais profunda, a fim de melhorar 

as relações intergeracionais para melhor 

viver a interculturalidade e 

internacionalidade. Cada grupo tem alguma 

riqueza para oferecer aos outros. 

 Apesar de haver um bom número de novas 

vocações e Irmãos jovens, há o desafio da 

perseverança. Nos últimos anos, um bom 

número de Irmãos da Província deixou o 

Instituto. 

  Alguns expressaram a necessidade de estar 

constantemente atualizados em relação à 

vida religiosa e em relação à formação 

profissional. A formação permanente é um 

desafio para cada Irmão e também em nível 

provincial. 

 Os Irmãos responsáveis pela Pastoral 

Vocacional também estão envolvidos em 

muitas outras atividades na escola. Os 

candidatos não estão suficientemente 

preparados - acompanhamento, 

capacidades, motivação, línguas – no 

momento de ir para o Postulado e é 

provavelmente uma das causas pelas quais 

alguns candidatos deixam a casa de 

formação depois de algum tempo. 

 Apesar da simplicidade de vida de muitos 

Irmãos e Comunidades, alguns expressaram 

sua preocupação em relação ao uso dos 

bens materiais feito por alguns Irmãos – o 

uso de carros, orçamento e estilo de vida, - 

vivendo um modo de vida muito longe da 

realidade das pessoas do país. Para alguns 

Irmãos ainda é difícil dar o seu salário, a 

tempo, para a comunidade ou não o dão 

mesmo. 

 Alguns Irmãos afirmaram o desejo de 

melhorar a comunicação dentro da 

comunidade, a partir da simples 

informação sobre onde e quando um Irmão 

está saindo e voltando à comunidade. 

Comunicação também em termos de 

relacionamento maduro, tratando 

igualmente o outro sem olhar a diferenças 

de idade, e evitando um certo "abuso de 

poder" que não é de maneira nenhuma um 

testemunho à fraternidade marista. 

 Alguns mencionaram o desafio de integrar 

melhor os nossos Irmãos jovens 

provenientes de MIC. Por um lado, 

assegurando o acompanhamento para que 

Comunidade de Manhiça 

Mtendere- 3 comunidades 
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se adaptem e se integrem no trabalho 

apostólico e na vida das comunidades. Por 

outro lado, chamando a atenção das 

comunidades para que acolham esses 

Irmãos jovens oferecendo-lhes o espaço 

necessário para o crescimento humano e 

espiritual, e acolhendo os seus talentos e 

sua preparação. 

ENCORAJAMOS: 

o O reforço da formação permanente, 

incentivando cada Irmão para 

encontrar o bom equilíbrio entre o 

trabalho, atividades comunitárias, 

descanso, estudo, oração pessoal e 

leitura espiritual, incluindo tempo para 

direção espiritual pessoal ou 

acompanhamento. Ao mesmo tempo 

em que encorajamos o 

aprofundamento do sentido de nossa 

vida consagrada, também incentivamos 

a atualização profissional dos Irmãos. 

Além das diferentes oportunidades de 

renovação oferecidas pela Província 

(seminários, retiros, estudos, cursos), 

encorajamos cada Irmão a ter um 

plano de vida pessoal renovado, para 

ser partilhado e avaliado com o 

Provincial, tendo em conta que cada um 

é o responsável primeiro por sua 

formação permanente (cf. Const. 95). 

Um plano provincial abrangente para a 

formação permanente deveria 

contemplar as necessidades dos irmãos, 

em relação com as necessidades da 

Província em diferentes áreas. 

o Continuar a fortalecer os Superiores 

locais em seu papel como animadores 

comunitários. Encontros de Superiores – 

em nível Provincial ou nacional – são 

um meio importante para sua 

formação. Apreciamos o esforço da 

Província ao enviar, recentemente, 

quatro Conselheiros Provinciais para 

frequentar os cursos de animadores 

comunitários em Manziana e Escorial. 

Encorajamos ainda a continuar a dar 

prioridade ao acompanhamento dos 

nossos Irmãos jovens na comunidade e 

na Provincia, pensando em aspectos 

como: colocação, visitas e comunicação 

do Irmão Provincial, favorecer a reunião 

entre eles, e acompanhamento por 

Conselheiros. 

o Continuar a promover a comunicação, 

levando em conta as decisões tomadas 

entre formadores, nas diferentes 

etapas de formação. Essas etapas 

incluem as diferentes formas de pré-

postulado e Irmãos responsáveis pela 

pastoral vocacional. Deve haver 

critérios comuns para oferecermos aos 

nossos candidatos uma melhor 

introdução progressiva e um melhor 

aprofundamento dos valores maristas 

nas diferentes áreas de formação 

(humana, espiritual, vida comunitária 

etc.) Mais tempo disponível poderia ser 

dado aos Irmãos encarregados da 

Pastoral Vocacional com o objetivo de 

garantir o acompanhamento necessário 

dos aspirantes. 

A comunidade do noviciado 

Nyanga-Zimbabwe 
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2. Uma nova relação entre Irmãos e Leigos, baseada na comunhão,  

   buscando juntos maior vitalidade do carisma marista para o nosso mundo. 

 

O apostolado na Província é vasto e há um 

grande número de professores e colaboradores 

que trabalham em nossas escolas. Durante a 

nossa visita às comunidades, encontramos os 

professores em muitos de nossos 

estabelecimentos. Em alguns lugares - 

particularmente na África do Sul, os Leigos 

Maristas desenvolveram-se ao longo dos anos, 

sendo-lhes oferecidas oportunidades de 

formação, posições de liderança nas nossas 

escolas, e ainda participação na tomada de 

decisões, em nível de país (por exemplo, o 

Conselho das Escolas Maristas). Em outros 

lugares, os Irmãos organizaram alguns 

seminários sobre o ethos Marista, animados 

por alguns leigos ou pelo Irmão Provincial 

quando fazia a sua visita. Durante a nossa 

visita, os professores mostraram-se felizes por 

ter essa formação em valores Maristas e em 

pedagogia Marista; manifestaram ainda o 

desejo de ter mais. Por outro lado há uma razão 

que torna mais difícil o aprofundamento dos 

valores maristas: é o fato de que muitos dos 

nossos professores leigos são nomeados pelo 

Governo e que, entre eles, há variedade de 

religiões. Na maioria dos lugares, demo-nos 

conta de que há um bom ambiente e um bom 

relacionamento entre as pessoas que 

trabalham em nossas escolas. Durante a nossa 

visita, alguns Irmãos manifestaram o desejo e a 

necessidade de que seja esclarecido o 

significado do laicato marista no Instituto, tanto 

para os Irmãos como para os leigos. Um melhor 

conhecimento ajudará a superar alguns medos 

e preconceitos, bem como qualquer 

ingenuidade. 

ENCORAJAMOS: 

o Que se continue a oferecer nas nossas escolas 

sessões de formação para todos os nossos 

colaboradores leigos, a fim de aprofundar a 

compreensão da pedagogia marista e carisma. 

Ao mesmo tempo em que aprofundamos os 

valores maristas entre o grupo dos nossos 

professores, poderíamos identificar alguns deles 

para funções de liderança em nossas escolas e 

também candidatos ao laicato marista. Os 

leigos poderiam ser um grande apoio para a 

missão, e os Irmãos poderiam oferecer tempo e 

energia dedicando-se a outras atividades seja 

com a juventude seja com os pobres. 

o Desenvolver um processo de reflexão (com os 

leigos e Irmãos) com vista a uma melhor 

compreensão do papel do laicato marista nos 

países da África Austral. Esse processo exigirá 

um esforço extra dos leigos envolvidos, e 

também exige dos Irmãos um esforço para 

estarem abertos a essa nova dimensão, na 

Igreja e no Instituto. Será importante estar 

atento às diferentes realidades da Província e 

às etapas necessárias para serem realizadas de 

acordo com cada país. O documento Marista 

"Em torno da mesma mesa" é um bom 

instrumento de reflexão e de inspiração. 

Kuito - Comunidade 

Champagnat Day Community School 
Mtendere 
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3. Missão Marista em um mundo novo - 

    A presença altamente significativa entre as crianças e jovens pobres. 

 

Como mencionamos, o apostolado da Província 
é grande em número de obras apostólicas e 
estudantes. Durante nossa visita, ouvimos e 
vimos muitas coisas boas que apresentamos 
como pontos fortes, e também as dificuldades, 
preocupações e desafios. Apresentamos uma 
visão geral, reconhecendo que há diferenças, e 
até mesmo algumas situações particulares, que 
não se encaixam nesta descrição. 

PONTOS FORTES: 

 As nossas escolas são bem reconhecidas 

nos diferentes países, e a maioria dos 

nossos alunos têm sucesso. Algumas das 

nossas escolas são consideradas entre as 

melhores do país. 

 Os Irmãos se dedicam ao trabalho 

apostólico na escola e na Igreja local. Onde 

há internatos, os Irmãos estão plenamente 

envolvidos no trabalho que aí se 

desenvolve. 

 Há um trabalho de grupo entre os Irmãos, e 

leigos têm responsabilidades de liderança. 

 O sistema de externatos dá aos jovens do 

lugar a oportunidade de acesso a uma 

Escola Marista, particularmente no Maláui. 

Existem também outros programas a 

serviço dos pobres: por exemplo, a Escola 

Three2Six, em Joanesburgo (África do Sul), 

o Skills Centre em Kalulushi e a escola 

primária em Kabwe (Zâmbia), o Marist 

Camp em Kutama (Zimbábue), as 

comunidades católicas longe das aldeias em 

Nivava, (Moçambique), a inclusão de 

pobres da localidade na nossa escola em 

Luanda (Angola), e outros. 

 Irmãos aposentados trabalham ainda 

fortemente e estão muito comprometidos 

em obras apostólicas e sociais em favor dos 

pobres: Soweto e Uitenhage na África do 

Sul, o Externato Champagnat em Mtendere 

e o apostolado na prisão de Lilongwe 

(Maláui), e outros. 

 Há uma abertura nas nossas escolas 

católicas para receber alunos de outros 

credos, respondendo a uma sociedade 

multirreligiosa presente atualmente nos 

países da África Austral. 

 Algumas escolas comemoram o mês 

dedicado a Maria tendo uma participação 

entusiástica dos estudantes católicos e não-

católicos. 

DESAFIOS: 

 Há necessidade de renovação em algumas 

de nossas escolas: algumas delas são 

edifícios antigos, outras carecem de 

recursos para sua manutenção. 

 Mesmo abrindo as nossas escolas aos 

pobres, os Irmãos expressaram a 

necessidade de fazer mais alguma coisa e 

de forma mais criativa para chegar até eles. 

 As nossas escolas são bem conhecidas e 

apreciadas por causa de resultados 

escolares, mas nem sempre por causa da 

qualidade da evangelização e das atividades 

pastorais com a juventude. Alguns Irmãos 

falaram da necessidade de dar mais espaço 

à evangelização e pastoral da juventude. 

 Alguns Irmãos mencionaram o desafio de 

tornar as nossas escolas mais Maristas, 

oferecendo aos nossos professores mais 

Jo’burg – Crianças refugiadas 
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ocasiões para aprofundar a pedagogia 

marista e a espiritualidade. 

 Algumas escolas têm de ser fortalecidas em 

termos de organização e disciplina e 

também na pedagogia Marista. 

 Em nossas escolas, com uma diversidade de 

religiões entre nossos alunos e professores, 

permanece o desafio de oferecer-lhes 

educação em valores e ética, mantendo 

assim a nossa identidade como escolas 

católicas maristas. 

 Alguns Irmãos expressaram o desejo de 

fazer algo mais além de ensinar na escola, 

por exemplo, em termos de compromisso 

com projetos de Pastoral Juvenil, na 

catequese e em pastoral vocacional. O 

calendário pesado, em termos de aulas e 

atividades nos Internatos, parece deixar 

pouco espaço para outras atividades com a 

juventude. 

ENCORAJAMOS: 

o Consolidar a pedagogia marista e os 

valores em nossas escolas, sendo 

criativos para oferecer mais espaço 

para a evangelização e para a 

formação ética, frente a uma 

população inter-religiosa. A pastoral da 

Juventude poderia estar entre os meios 

mais privilegiados para isso. O 

documento "Evangelizadores entre os 

jovens", recentemente enviado para 

todo o Instituto pode ajudar a analisar 

e a lançar programas para a juventude, 

envolvendo-os na liderança. 

o Continuar o esforço para consolidar a 

liderança local em nossas obras 

apostólicas: Presidentes, diretores, 

vice-diretores, Irmãos e leigos. 

Encontros provinciais e em nível de País 

poderiam contribuir para aumentar o 

sentido da Missão Institucional, o senso 

da liderança como um serviço - e não 

como um poder - e para evitar o risco 

de ficar fechado dentro de uma visão 

local. 

o Continuar a descobrir formas de 

estabelecer projetos com a finalidade 

de estar mais perto dos pobres, 

seguindo o apelo do XXI Capítulo geral, 

especialmente em lugares onde as 

atuais estruturas e a organização das 

obras apostólicas parecem dar pouco 

espaço para crianças e jovens pobres. 

4. FINANÇAS 

A Província tem feito esforços constantes para 
sustentar economicamente os diferentes 
projetos, a vida das comunidades e a animação 
Provincial. Há uma complexidade devido aos 
diferentes sistemas dos seis países, em termos 
de moeda, valor diferente do per capita, 
distâncias, créditos e débitos, número de 
Irmãos, número de obras apostólicas, apoio 
econômico das Províncias antes da 
reestruturação, e as escolas privadas ou não 
que mantêm obras de apostolado com os 
pobres. A Província está fazendo esforços para 
avançar em direção à autonomia financeira, em 

sintonia com a recomendação do XXI Capítulo 
geral. A Província está encontrando maneiras 
de organizar melhor o sistema financeiro com a 
ajuda dos ecônomos, coordenados pelo 
ecônomo provincial. Durante nossa visita, 
soubemos do bom apoio econômico vindo de 
algumas partes da Província e também sobre a 
necessidade de manter mais transparência no 
orçamento e na prestação de contas. Ainda 
encontramos alguns lugares onde há falta de 
transparência e parece que alguns projetos 
pertencem a determinados indivíduos. Um 
desafio permanece para a Província: é o desafio 
de criar maior unidade, ultrapassando a 

Capela - St David's Inanda 
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mentalidade de setores, ainda presente na 
Província. Também percebemos a dificuldade 
de viver um estilo de vida simples, por parte de 
algum Irmão em particular ou em alguns 
lugares. 

ENCORAJAMOS: 

o Continuar a avançar rumo à unidade 

financeira provincial, e para a 

autossuficiência, levando em conta critérios 

de transparência, partilha, simplicidade e 

boa administração. Em relação à 

capitalização e à utilização dos excedentes 

(em comunidades, trabalhos apostólicos e 

salários dos Irmãos) ver Const. 158 e 159. 

Tudo isso só será possível com o 

envolvimento e o compromisso de cada 

Irmão, ao mesmo tempo em que se 

estabelecem alguns critérios comuns, 

embora aceitando as diferenças derivadas 

da realidade de cada país. Sugerimos que se 

ofereçam oportunidades de formação para 

os tesoureiros das comunidades e das 

escolas. Para a área de finanças e de 

autossuficiência, o Irmão Ecônomo geral e a 

Comissão Internacional de Assuntos 

Econômicos, - da qual faz parte o Irmão 

Nicholas Banda - continuarão a oferecer 

orientações e acompanhamento às 

Províncias, de acordo com as diretrizes do 

XXI Capítulo geral. 

5. A Província da África Austral - Animação Provincial 

Além dos diferentes aspectos anteriormente 

mencionados, queremos apresentar alguns 

outros, relacionados com a Província como tal. 

Os Irmãos mencionaram a comunicação como 

um elemento muito positivo; está ajudando a 

conhecer melhor os diferentes países e a criar 

unidade. Estão agradecidos ao Secretário 

provincial pelos esforços desenvolvidos para 

manter as pessoas informadas. Referem que os 

diferentes tipos de reuniões - superiores, 

tesoureiros, jovens Irmãos - estão ajudando a 

construir o sentido de Província. Muitos 

aguardam com interesse a participação na 

Assembleia provincial, em agosto próximo, no 

intuito de conhecer melhor os Irmãos, as 

comunidades e as obras apostólicas; querem 

também sentir, na Assembleia, a vida da 

Província. Os Irmãos jovens estão aprendendo 

Português e Inglês logo a partir de sua 

formação inicial. Há Irmãos que viveram ou 

estão vivendo em país diferente e referem a 

forma positiva como experimentaram o espírito 

de família e o caloroso acolhimento por parte 

da comunidade. Os Irmãos também 

mencionaram alguns desafios: grande extensão 

geográfica da Província e muitas obras 

Cidade do Cabo-Portão da fundação 
marista mais antiga da Àfrica 1867 

Mulungushi Zambia  
A fundação mais recente 2006 
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apostólicas; a necessidade de ter uma melhor 

orientação e planejamento para o futuro; a 

comunicação é difícil por causa das línguas. Há 

ainda falta de unidade em alguns países ou 

dentro da Província. Há necessidade de 

organizar melhor a formação permanente, em 

nível de Província. 

Referindo-se ao IRMÃO PROVINCIAL, os Irmãos 

expressaram sua gratidão ao Irmão Joe por sua 

dedicação e por sua proximidade durante as 

visitas e através de comunicação escrita - 

boletim, e-mails. Eles apreciam o seu 

dinamismo e capacidade de organização. Houve 

comunidades que viveram momentos de 

grande dificuldade: elas apreciaram o fato de o 

Irmão Joe tê-las visitado, permanecendo 

próximo delas durante esses momentos 

difíceis. Há preocupação com os Irmãos. Há 

também clareza e firmeza ao lidar com 

situações difíceis. 

Em relação ao CONSELHO PROVINCIAL, o 

próprio Conselho manifesta alguns pontos 

fortes: abertura, liberdade de expressão, 

Irmãos com experiência e outros mais jovens, 

juntos; o apoio mútuo cada vez mais sentido e 

vivido entre os Conselheiros; rápida 

disponibilização das atas das reuniões. Os 

Conselheiros sentem-se acolhidos e aceitos em 

toda a Província; alguns Irmãos entraram em 

contato com Conselheiros de outros países para 

obterem alguma orientação. O Conselho referiu 

também alguns desafios: ser surpreendido por 

alguma situação num dado país; não estar 

consciente do que está ocorrendo em lugares 

distantes; relacionamento com Irmãos difíceis; 

limitações causadas pela falta de conhecimento 

de outro país ou da outra língua na Província. 

Ao escutarmos os Irmãos, constatamos que eles 

estão felizes ao verem que as coisas estão a 

avançar. Há uma boa organização e veem 

positivamente que os Conselheiros interagem 

com outros países e se ajudam mutuamente. É 

bom também que Conselheiros sejam 

responsáveis por algumas áreas - por exemplo, 

Irmãos jovens, pastoral vocacional. Eles 

também mencionam alguns desafios: os 

Conselheiros de alguns países estão muito 

ocupados, desempenhando muitas funções e 

não tendo tempo suficiente para responder 

adequadamente a todas as suas 

responsabilidades. Alguns mencionaram a 

necessidade de esclarecer o papel do 

Conselheiro do país. 

ENCORAJAMENTO: 

o Continuar a promover o sentido de grupo 

como Conselho Provincial e desenvolver 

também a construção do Plano Estratégico 

Provincial, tendo em conta a realidade 

atual e olhando para o futuro. Como parte 

importante desse plano, incentivamos a 

continuar o processo de revisão e de 

reflexão sobre a vitalidade e viabilidade 

das atuais comunidades - número de 

comunidades, número e idade dos 

membros, eficácia apostólica – tomando 

decisões estratégicas a fim de promover 

vida mais equilibrada entre os Irmãos, e 

para reforçar a missão marista na 

Província. É um processo de discernimento 

que pede a participação, o envolvimento, a 

disponibilidade e o desprendimento de cada 

um. 

Conselho, Com. de Observatory, Capelão 
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CONCLUSÃO  

Agradecemos tudo o que vivemos e 

experimentamos, durante estas 8 semanas de 

visita à Província. Apresentamos as principais 

ideias sobre o que vimos e ouvimos na 

Província durante a visita. A Província da África 

Austral tem um grande potencial para o futuro 

da vida e missão Marista.  

Existem atualmente 46 

Irmãos de votos 

temporários e 69 

Irmãos com votos 

perpétuos, com uma 

idade média de 43 anos 

(atualmente é a 

segunda Província mais 

jovem do Instituto, cf. 

Estatísticas do Instituto 

de 31/12/2011). Esses dados são diferentes de 

país para país. Certamente existem muitos 

desafios e alguns problemas a serem 

resolvidos.  

Depois de 13 anos de funcionamento como 

Província, talvez seja agora o bom momento 

para que novas coisas aconteçam e nasçam, ao 

mesmo tempo que outras, certamente, devem 

morrer. "Trata-se, então, de acolher com fé 

todo esse despojo, confiantes de que, 

misteriosamente, será fonte de vida. Mais do 

que isso, trata-se também de colaborar com a 

ação do Espírito! Não se deve esperar que Ele 

faça todo o trabalho "(Ir. Emili Turú, Circular Ele 

nos deu o nome de Maria, página 21).  

A Assembleia Provincial, a ser realizada em 

agosto próximo, será uma ocasião maravilhosa 

para aprofundar o sentido de Província, para 

olhar juntos para o futuro, discernindo o 

significado do convite do Capítulo "Com Maria, 

ide depressa para uma nova terra!", e suas 

consequências para a Província da África 

Austral. 

Viemos em nome do Irmão Superior geral, Emili 

Turú, e vamos partilhar com ele e com todo o 

Conselho geral o que testemunhamos, durante 

esse tempo que passamos com vocês. A 

presença do Irmão Joe Mc Kee, Vigário geral, e 

do Irmão Antonio Ramalho, durante o seu 

Capítulo Provincial, em 2010, o retiro animado 

pelo Ir. Joe McKee em África do Sul, esta visita 

que fizemos a todas as comunidades e obras 

apostólicas da Província, a presença dos Irmãos 

Emili e Joe Mc Kee na Assembleia Provincial, 

em agosto próximo, e outras 

reuniões de animação a nível 

do Instituto, tudo isso faz 

parte do acompanhamento e 

apoio que queremos 

oferecer à Província durante 

o nosso mandato.  

Como Conselheiros de 

ligação para as Províncias da 

África e Europa, nós dois queremos continuar 

em contato com a Província, de modo especial 

com o Irmão Provincial e seu Conselho, a fim de 

apoiá-los em seu papel de liderança e animação 

provincial.  

Pedimos a Maria, nossa Boa Mãe, que continue 

a abençoá-los, e a ser a fonte de inspiração e de 

renovação para cada Irmão e cada leigo dessa 

Província da África Austral. 

 

Fraternalmente, 
Irmãos Antonio Ramalho e Ernesto Sánchez 

 

 



12 

6 de Junho - Festa de São Marcelino

Gostaria de desejar a cada um todas as bênçãos 

de Deus para o nosso dia de festa. De facto, 

vivendo as nossas Constituições de cada dia, 

podemos comemorar o nosso fundador ao 

longo das nossas vidas. Vamos reflectir sobre o 

artigo 171 das Constituições que tratam de 

Trabalhadores para o Reino dos Céus: 

171. A vitalidade do Instituo mede-se pela 

qualidade de nossa resposta a Deus.  

Atualizando o carisma de Marcelino 

Champagnat, conservamos vivo o dinamismo 

de nossa vocação. Nossa vida torna-se, para 

todos aqueles aos quais somos enviados, 

sobretudo os jovens, um convite a encarnar o 

Evangelho do jeito de Maria. 

Nosso Fundador pode então reconhecer, em 

cada um de seus filhos, um operário do Reino, 

escolhido pelo Pai e animado pelo Espírito para 

"tornar Jesus Cristo conhecido e amado”  

Sinto-me desafiado por estes dois parágrafos. 

Espero que você também está motivado por 

eles. 

Province Assembly 8-15 August

Mais uma vez vamos reflectir sobre a 

Assembleia, que terá lugar daqui a cerca de 

cinco semanas. Vejo isso como uma 

oportunidade para nós como uma Província 

fazer escolhas, escolhas que determinarão o 

nosso futuro. O tema de reflexão que proponho 

para este mês é Os Dois Caminhos. 

Os dois caminhos 

 Entrai pela porta estreita; porque larga é a 

porta, e espaçoso o caminho que conduz ã 

perdição (Mateus 7,13). 

Fazer uma escolha de algo que é bom, muitas 

das vezes nos leva ao longo da estrada que é 

mais difícil. É provável que já temos 

experimentado isso muitas vezes Enquanto a 

porta larga pode parecer muito atraente e 

convidativa, nossos corações sempre nos dizem 

que temos de escolher. Muitas vezes, essa 

escolha é por algo que preferiríamos não 

pensar ou querer fazer.  

Esta é a escolha que teremos que fazer ou 

discutir na assembleia: a opção de levar a sério 

os “CHAMADOS” do XXI Capítulo Geral. Eles 

podem ser a escolha da "porta estreita” mas 

boas opções para o Reino de Deus. 

Jesus não diz que as coisas positivas, agradáveis 

e felizes nos vão manter no Reino de Deus. Em 

vez disso, Jesus está nos ensinando que é 

preciso fazer escolhas para o bem, e estes são, 

por vezes, desafiadoras e pouco atraentes à 

primeira vista. 

 Quais são as portas largas e estreitas em 

sua vida? 

 Quais são as portas largas e estreitas para 

nós, irmãos da África Austral? 

 Olhe atentamente para elas hoje. 

 Qual delas te encontras sempre? Qual delas 

nós Irmãos da África Austral preferimos 

mais? 
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 Logo para a Assembleia 

… Unidos na Esperança: 

Explicação 

UNIDOS - estamos juntos, somos um, 

somos no presente 

NA ESPERANÇA - temos confiança no 

futuro 

MAPA DA PROVÍNCIA -  A única cor 

expressa nossa unidade 

O MONOGRAM MARISTA - Maria está 

connosco em nosso vida marista 

ARCO-ÍRIS - Deus está do nosso lado 

MÃOS ESTENDIDAS Todos aqueles que 

temos de servir, as nossas mãos estão 

prontas para servir. 

Deus abençoe a todos,  

Maria nossa Boa Mãe nos ajude, 

e São Marcelino nos inspire. 

  

 

Intenções de Oração 

  Para todo o Instituto, especialmente no dia de Champagnat, 6 de junho. 

 Tomás Kalumbula da comunidade de Luanda que vai fazer a sua Profissão Perpétua no sábado 09 

de junho. Seu endereço de e-mail é tomaskalu@yahoo.fr  

 Padre Horácio OSM, Servita, pároco de São Gabriel (Matola),  

que morreu depois de um acidente de automóvel. 

 Para os familiares do Ir Jude Pieterse que recentemente perdeu um 

primo. RIP 

 Os afetados no acidente trágico na Província de Sofala (Moçambique),  

envolvendo o ônibus em que alguns de nossos noviços estavam 

viajando. 

 Ação de graças para a recuperação plena da saúde do Ir. John Klein, 

Conselheiro Geral. 

Oração pela Assembleia 

Divino Sentinela, 

seja o nosso guia e nos leve pela porta estreita. 
Obrigado por seres o nosso companheiro de coragem. 
Que na nossa assembleia façamos escolhas  
para te seguir com integridade. 

Amém! 
(Adaptado do livro Inviting God de Joyce Rupp) 

mailto:tomaskalu@yahoo.fr
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Um acidente chocante 

Os nossos noviços ficaram abalados, se bem 
que não sofreram ferimentos graves no 
acidente que ocorreu na viagem de Maputo a 
Beira, a caminho da experiencia comunitária. O 
autocarro em que viajavam (no andar superior) 
colidiu com um caminhão carregado e 
estacionado a cerca de 04h30 numa manhã 
nublada (2 de Maio).  

 

Como podem ver, pelo menos, um dos alicerces 
foi catapultada para a direita através do andar 
inferior do veículo. Pelo menos sete pessoas 
perderam as suas vidas e 19 ficaram feridas - 
cinco delas gravemente – no horrível acidente 

 

ELE NOS DEU O NOME DE MARIA -  

Reflexão acerca da Circular do Ir. Emili Turu – Parte 2 

  

A partida – 15h30 Terça-feira 1 de Maio 
Wednesday 2 May 04h30 aftermath 

Construímos comunidade em torno de Maria, 

como os apóstolos em Pentecostes. 

Nossas comunidades religiosas ou leigas  

são lugares onde se desenvolvem  

nossas qualidades humanas e espirituais, 

e são evangelizadoras  

por meio de seu testemunho de amor fraterno. 

Fiéis ao nosso espírito de família,  

acolhemos como irmão ou irmã,  

de maneira incondicional, qualquer pessoa. 

De Maria, nossa Boa Mãe, aprendemos a 

exercitar a ternura e a compaixão. 
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A partir das palavras do Ir. Emili, ponderar essas coisas 

 Procure um tempo para reflectir sobre o teu crescimento espiritual e pessoal que vive em 

comunidade. 

 Como é que tens aceitado os teus confrades sem nenhuma pre-condição? 

 Lembre-se de algumas ocasiões em que exerceu ou sentiu ternura e compaixão em sua vida marista 

Feliz anniversário para … 

 

JUNHO 

01/06/1972 Lourenço Sapalo 

03/06/1932 Kizito Bute 

03/06/1958 Joseph Murakho 

05/06/1976 Jacob Mutingwende 

09/06/1933 Fernand Dostie 

09/06/1975 Tarcisio Postingher 

11/06/1972 Stephen Phiri 

13/06/1964 Bernard Chirombe 

14/06/1958 Simeon Banda  

17/06/1984 Dominic Nyoni 

22/06/1983 Vincent Kudzowe 

25/06/1978 Santos Nivihero 

25/06/1983 Peter Zulu 

25/06/1984 Davy Mbasela 

26/06/1956 Pedrinho Tambosi 

27/06/1984 Carlos Catole 

Calendário do Ir. Joe (Provincial) 

 

JUNE 2012 

1- 7 Jo’burg para pegar o visto (Angola) 

8 Viagem para Luanda 

9  Votos Perpétuos - Ir. Tomás Kalumbula 

10-21 Visita a Comunidades em Angola 

22  Viagem para Johannesburg 

25 Viagem para Lilongwe, Malawi  

26-29 Lilongwe 

30 Reunião do Conselho Provincial 

 

Fotos interessantes 

 

  

Novices at Matola  (with Br Dominic Nyoni) Brass Band da Escola Marista, Zomba 
Zomba 
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Algo para pensar: 

Você me conhece? 

Não tenho nenhum respeito pela justiça. Mutilo sem matar. Quebro corações e arruíno vidas. Sou 

esperto e malicioso e ganho força com a idade. 

Quanto mais sou citado, mais acreditam em mim. Floresço em todos os níveis da sociedade. 

As minhas vítimas são impotentes. Elas não podem proteger-se 

contra mim, pois não tenho rosto nem nome. Para me 

derrubar é impossível. Quanto mais você tentar mais evasivo 

me torno. 

Eu sou amigo de ninguém. Uma vez que manchar uma 

reputação, nunca mais será a mesma coisa. 

Derrubo governos e faço naufragar casamentos. Arruíno 

carreiras, e causo noites sem dormir, dores e sofrimento. Eu 

faço as pessoas inocentes chorar nas sua almofadas. Faço 

manchetes e dores de coração. 

Me chamo fofocas! 

A próxima vez que você quizer contar uma história sobre 

alguém ... pense. É verdade? É necessário? É solidário? Se não 

Por favor, não diga nada. 

 

Festa de despedida no noviciado 


