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FROM THE PROVINCIAL’S DESK …

1 July 2013 

Dear Brothers and Friends,  

Following on last month’s comments on 

formation and particularly on recruitment, I 

would like to pick up on the word VOCATION.  

We often regard the term “VOCATION” as 

meaning a call to priestly and religious life. In 

only seeing vocation as meaning a religious 

vocation we can miss the fact that all of us have 

a personal vocation. While the vocation to 

marriage does not need recruitment it is a vital 

vocation in the church. We need to pray for our 

lay brothers and sisters so that their personal 

vocations may be strengthened. I once read 

that there is no shortage of vocations in the 

Catholic Church – in Africa or any other place. 

What we’re seeing is a shortage of vocational 

discernment. Not enough of us ask what God 

wants of our lives. Discernment – not 

recruitment – should be central to all our 

efforts to encourage brotherly vocations today. 

I would like to quote from an article by Russell 

Shaw “Do you have a vocation?” That might 

help us understand word vocation, and our 

personal vocations.  

“In religious talk, the word vocation refers to 

three different things: 

First is the COMMON CHRISTIAN VOCATION, 

which comes with baptism and is shared by all 

members of the church. It consists in the 

commitment of faith and what follows from it: 

loving and serving God above all else, loving 

and serving neighbour as oneself, and 

collaborating in continuing the redemptive work 

of Christ, which is the mission of the Church. 

The second meaning is STATE IN LIFE. A “state” 

puts some flesh on the bones of the common 

Christian vocation. It’s a broad overarching 

commitment to a particular Christian lifestyle. 

As such, a state in life sets someone choosing it 

on a path that will shape his/her character 

through the countless choices and actions 

required to follow it to the end. The clerical life, 

the consecrated life, the state of marriage, and 

the single lay state in the world are states in 

life. 
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Third is PERSONAL VOCATION. It’s the unique 

combination of commitments, relationships, 

obligations, opportunities, strengths, and 

weaknesses – understood as representing God’s 

will – in and through which the common 

Christian vocation and state in life are 

expressed by someone (priest, religious, 

layperson) trying to know and live the life God 

has in mind for him/her. It is the singular, 

unrepeated role in his redemptive plan that God 

intends for each of us.” 

I found that the above quote from Russell Shaw 

helps me see our vocations in prospective. The 

last General Council gave us three important 

calls and this quote should help us in a small 

way to better understand two of those calls:  

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 greater 

vitality of the Marist charism for 

our world today. 

We all need to discern and understand our 

vocations. Once we have done that we will find 

no difficulty with the first two calls of the last 

General Chapter. Pope John Paul II said “Every 

life is a vocation”, and this is why we need to 

discern what God’s plan is for us. Discernment 

is not planning one’s life. Planning is good and 

even necessary but should be done in the 

framework of your discerned vocation not in 

the place of discernment. There is a distinct 

difference between discernment and planning. 

The ones who plan without discernment ask 

the following questions. What will make me 

happy? How can I get the most satisfaction for 

myself? For those discerning, the question is 

simple. What does God want for me? 

Some Brothers may be inclined to think that if 

they have made our novitiate, completed their 

initial formation, and made final vows, the need 

for discernment of vocation is over. Likewise 

those who have fallen in love, got engaged, and 

were married before the proper witnesses, may 

think that the period of discernment is over. 

Really it has just begun. We need to commit 

ourselves many times each day when we rise. 

And each decision we make in the day rests on 

our discernment. There are times in most lives 

when discernment – prayerful reflection, 

guidance or spiritual direction – becomes 

necessary for life-determining   choices. 

Vocational discernment is important on a day-

to-day basis. It involves an on-going reflection 

on our lives to see the opportunities for service 

in the church and the world around us. 

Blessed John Cardinal Newman said: “We are 

not called once only, but many times; all 

through our life Christ is calling 

us…from grace to grace, and from 

holiness to holiness, while life is 

given us.” 

I would like to conclude these 

thoughts on discernment and 

vocation with a wonderful idea 

we could reflect on when we 

struggle with our vocation. It is this; God has a 

special purpose, a special love, a special call for 

all those he created. God cares for each of us 

individually, watches over us, and provides for 

us. The circumstance of each day of our lives, of 

every moment of every day, is provided for us 

by him. This means that every moment of our 

life has a purpose, that every action of ours, no 

matter how dull or routine or small it may seem 

in itself, has a dignity and worth beyond human 

understanding. No one’s life is insignificant 

in God’s sight. 

Once again I suggest you reflect on some 

articles from the Constitutions relevant to our 

on-going discernment. 

May St Marcellin always be your guide with 

Mary our Mother. 
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Consecration and Covenant 

11. God chooses individual men and women 

and calls each of them by name. He leads them 

into the desert and there speaks to their hearts. 

Those who heed Him, He sets apart. By His 

Spirit, He transforms them constantly, leading 

them more deeply into His love in order to send 

them out on mission. 

Thus is born a covenant of love in which God 

gives Himself to the person, and the person to 

God - a covenant which the Scriptures speak of 

as a betrothal. From the heart of this covenant 

flows the whole dynamic of consecration. 

Consecrated in Christ 

12. God consecrated Jesus of 

Nazareth by the anointing of the 

Spirit and sent Him out to give life 

to the world. By His Pascal 

Mystery, He consecrates the 

whole of humanity to the Father, 

thus establishing the New 

Covenant. 

Our commitment to this covenant is established 

by Baptism: we are drawn into Christ's death in 

order that we may share in His Resurrection. 

We walk at His side and labour to build up the 

Kingdom of God. 

The imitation of Christ is the supreme law of 

our baptismal consecration, making possible 

our coming to fullness in the Trinity's love. This 

sharing in the mystery of Jesus leads us on 

towards the perfection of our being, and makes 

our whole life a love-worship of God. 

Divine Call, Response in Love 

13. The call to live the evangelical counsels in a 

religious family comes from the Father, 

reaching down to us through the love that 

Christ has for each of us - "Jesus, looking at 

him, loved him." His gaze, His choice, resting on 

each of us, invites us to live more intensely the 

grace given to us at Baptism. 

Full of wonder and gratitude, we accept in all 

freedom and faith the call of the Lord: "Come, 

follow me." We allow the Holy Spirit to guide us 

in the footsteps of Christ, chaste, poor, and 

obedient. As our superiors walk with us and 

discern with us, our response of 

love becomes more and more all-

embracing. By our profession, we 

unite the whole-hearted offering 

of ourselves to the Eucharistic 

sacrifice of the Son. 

Vocation within the 

Church 

14. Religious consecration opens 

to us a new and special way of sharing in the 

life, holiness, and mission of the Church, the 

spouse of Christ. 

Lived within an apostolic community of 

Brothers, this consecration gives new impetus 

to the grace of our Confirmation. We learn to 

love more ardently by continually striving to be 

faithful to the spirit of the Beatitudes.  

 

  

OUR CONSTITUTIONS ON VOCATION AND DISCERNMENT 
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 BIRTHDAY GREETINGS

02/07/47 António Reis 

14/07/34 Laurence Morrison 

15/07/87 William Shibwengo 

22/07/83 Ângelo Atibo 

23/07/85 Boston Ngulube 

25/07/70 Vigirio Bwalya 

25/07/82 Jamal António  

26/07/92 Stephen Muleba 

28/07/78 José Francisco (Richa) 

29/07/69 Geraldo Medida 

 

 PROVINCIAL’S CALENDAR

1 – 5 

JULY 

Visit to Melanesia (continued)  

7 Br. Oscar Vicário (of Compostela) 
arrives in Johannesburg 

8 Brs. Oscar  & Joe fly to Lilongwe 

8-11 Br Oscar visits Malawian schools  

11 Br Joe in Lilongwe 

12-13 Provincial Council Lilongwe 

14 Brs. Joe & Oscar to JNB 

15-16 Visit Jo’burg schools with Oscar 

17 Br. Oscar to Mozambique 

18-20 JNB preparation for retreat & 
workshop at La Verna 

21-31 La Verna retreat for prep. Final Vows 

 

1 – 14 AUGUST La Verna RSA:  
retreat continues 

16 – 18  Retreat in Malawi 

19 – 23 Lilongwe 

24 – 31 Finance workshop, Lusaka 

31– 1 SEPTEMBER Provincial Council, 
Lusaka 

1 – 2  Finance workshop, Lusaka 

8 – 29  General Conference, L’Hermitage 

30  Johannesburg, RSA 

1-5 OCTOBER Provincial Council, Jo’burg 

6-10 Marist International Laity Commission 
Johannesburg 

19-21 , Mtendere PROVINCIAL CHAPTER

 

 

  
 The General Conference in September. 

 Bro Joe’s visit to Melanesia and the visit of Br Oscar 

Vicário to Southern Africa  

 Our Deceased (and those bereaved): especially the father 

of Br Chiza Phiri of Zambia (d.31 May), Br Aidan Bridge  

(d. 7 June) and others we know. 

 Our Brothers in troublespots: e.g. Syria, Eastern Congo,, 

Central Africa  
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MANZIANA MID-LIFE: “A Life-Giving Experience!” 

From 10 different countries, we, 10 participants to the Mid-life 

Renewal Program started our journey together at Manziana on 

the 27th of January 2013. As we prepare ourselves to return to 

our various countries, we recall with joy and gratitude what has 

been our experience of living together for four-and-a-half 

months. 

Mid-life Renewal Program has been: 

1. A time for a greater awareness of our mental, emotional, physical, spiritual and social wellbeing. 

During our busy life in communities and ministries, there is less time to reflect on how we are 

affected by our losses, separations, and various experiences of transition as human and 

consecrated religious.  

2. A time of an interior pilgrimage in order to be in touch with past and present experiences and our 

dream for a better future with God’s help. The fact of having enough time for reflection and prayer 

made possible to notice God’s presence in our lives and to cherish our belonging to Marist Family 

and to the Church. The experience has been a golden opportunity to reclaim our identity as Marist 

by rediscovering its beauty and uniqueness in the Church. Yes, with Mary, our ordinary resource 

and model, we are called to live our life as events unfold, always trusting in God. And on this 

journey, Champagnat is a real spiritual guide!  

We return… 

… to our respective communities with a 

strong desire to be brothers with an apron 

as our uniform, deeply convinced that we 

are God’s instruments in our different 

ministries. Short but indispensable, our 

journey has been a source of revitalization 

of our vocation. Now, by experience, we 

know that it is possible to live really as 

brothers in an international community. 

We are grateful to all those who made 

this opportunity possible for us. 

(Brother Arthur Ganiza) 

 

 

BROTHER AIDAN BRIDGE RIP 7 June 2013 

Memorial Service Wednesday 13 June, Diepkloof, Soweto  

Lourdes Primary School, Soweto, organized a memorial service in honour of Br Aidan on the 

Wednesday following his death. The service was attended by members of the School Board, members 

of staff, pupils and members of the local community. The Service was opened with a reflection and 

prayer by the school chaplain. This was followed by a number of eulogies, interspersed with singing by 
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the school choir, praising Br Aidan for his love of and commitment to the school 

and all associated with it. A recurring theme was the tremendous amount of 

assistance he rendered to the needy, and the good done over the more than 

twenty years very quietly and without any fanfare. 

Requiem Mass and Burial Thursday 14 June 2012 

The Requiem Mass for Aidan took place in the Sacred Heart College Chapel with 

Frs. Dave Dryden, the College Chaplain, Ivan Strcic OFM, the Community Chaplain, 

Michael Austin, SJ,  Mokesh  Morar and Daniel concelebrating., The chapel was full 

with family members, friends, former classmates, representatives of the three  Marist schools in 

Johannesburg, and mourners from Soweto. Before the final blessing Michael Bridge, Aidan’s youngest 

brother, spoke on behalf of the family. He was followed by Br Joseph who spoke very movingly of 

Aidan’s life and commitment of service to others. 

Following Holy Mass Br Aidan was buried in the West Park Cemetery, Johannesburg. R.I.P. 

DETE – CHAMPAGNAT DAY  

On the 6th of June Marist Brothers Secondary 

School – Dete celebrated the occasion with a 

variety of activities for students and staff (both 

teaching and ancillary). A highlight was the well-

known game  Tombola.  Caught by the camera: 

the acting deputy headmaster, Mr Mwalukasa, 

seated on the left of the acting senior master, 

Mr Noko; Mr Mdluli picking the pebbles as the 

main conductor of the game with Mr Tarugarira holding the container for him; Godfrey 

Kadzuwa observing and assisting in the distribution of the prizes to the winners. Brother 

Benjamin trying to give hope and some tips to Brother Padington who had decided to join the 

game with the hope of winning at least a loaf of bread for the community but unfortunately 

the day was not his! 

Picnic at Victoria Falls  

  

Brothers … 

Armando Soares 

Benjamin Machinga 

Godfrey Kadzuwa 

Padington Chakabva 
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KUITO-BIÉ –The entire populace knows when it’s CHAMPAGNAT DAY! 

Parading through the town – Holy Eucharist – Sport Competitions  

CAPE TOWN - CHAMPAGNAT DAY Mass in Rondebosch Parish Church 

 
  

The Archbishop blessing the altar servers A blessing from the RE Coordinator 
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DURBAN – CHAMPAGNAT DAY  

MATOLA – Inter-congregational celebration on CHAMPAGNAT DAY 

On this day the Immaculate 

Conception Sisters novices 

accompanied by Sisters Veronica and 

Jacinta, then Consolata Missionaries 

novices accompanied by Father 

Fredrick (Master of Novices) joined us 

to mark Champagnat day. All started 

with Mass, followed by lunch and 

finished with creative recreational 

activities. Long Live Saint Marcellin 

Champagnat! Thanks friends for 

adding extra flavour to our day by your 

active participation.  

(Br Simeon Banda, fms). 

 

LUSOPHONES – A YOUTUBE video on Champagnat  especially for you! 

http://www.youtube.com/watch?v=goqZYxJQzHU&feature=youtu.be 

 
  

Afternoon Sport! Dedication of the Bell Tower 

http://www.youtube.com/watch?v=goqZYxJQzHU&feature=youtu.be


 

9 

 

NIVAVA CHAMPAGNAT DAY HOLY MASS followed by … 

Dances – play-acting – sport – sack races – bike races – a meal for 400! – soccer 
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WELCOME to Brother Oscar Martín Vicário 

I would like to welcome Brother Oscar Martin 

Vicário (Provincial of the Compostela Province) to 

our province with the hope that his stay with us 

will be a happy and fruitful one. His visit forms part 

of the preparation for the General Conference. He 

arrives in Johannesburg on the 7 July and on the 

next day we fly to Malawi where he will visit the 

communities of Likuni, Champagnat, Marist 

Secondary and Mtendere Secondary. The 

Provincial Council will meet in Lilongwe on 12 and 

13 July. On the next day, we will return to 

Johannesburg to visit the schools there. 

Afterwards Brother Oscar will go on to visit the 

communities in Mozambique.  

SPECIAL PATRONS OF THE BROTHERHOOD  

ST. ROMUALD (b. 951 – d. 1027. Feast Day 19 June) 

Born of a noble family in Ravenna (Italy), Romuald spent a wild youth. At the 

age of 25, he witnessed his father kill another man in a duel. Horrified at the 

crime, he sought to atone for the crime by becoming a Benedictine monk at 

Classe, Italy. He served as abbot from 996 to 999. A wanderer, he established 

several hermitages and monasteries in central and northern Italy, the chief of 

which was at an isolated place called Camaldoli. His disciples were called 

Camaldolese. His disciples included men from Germany, Poland and Russia. 

Romuald tried to evangelize the Slavic peoples, but met with little success. He 

spent the last fourteen years of his life in seclusion at Mount Sitria, Bifolco, 

and in Val di Castro. Romuald was canonized by Pope Clement VIII in 1595. XII 

 

BE THANKFUL! 

A PASTOR said to a precocious six-year-old boy, 

“So your mother says your prayers for you each night?  

“That's very commendable. What does she say?” 

The little boy replied, “Thank God, he's in bed!” 
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CHAMPAGNAT DAY ROUND THE PROVINCE – More  Pictures 

 

SOMLETHING TO THINK ABOUT 

Fear 

Once upon a time, there was a lion who feared nothing except the crowing of cocks. A chill would go 

down his spine whenever he heard a cock crowing.  

One day he confessed his fear to the elephant, who was greatly amused. 

“How can the crowing of a cock hurt you?” he asked the lion. “Think about it!” 

Just then a mosquito began circling the elephant’s head, frightening him out of his wits.  

“If it gets into my ear I’m doomed!” he shrieked, flailing at the insect with his trunk. 

Now it was the lion’s turn to feel amused. 

Moral: If we could see our fears as others see them we would realise that  

most of our fears make no sense!  

 

CHAMPAGNAT CELEBRATION – MANHIÇA 

 

  

St David's Inter-House Soccer after Champagnat Day Mass Nyanga community enjoy their Champagnat Day meal 

Cutting the Cake! 
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CHAMPAGNAT CELEBRATIONS IN NDALATANDO 

 

 

 

To make Jesus known and loved is 

the aim of our vocation and the 

whole purpose of the Institute. 
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O IRMÃO PROVÍNCIAL ESCREVE …

01 de julho de 2013 

Queridos Irmãos e amigos, 

Depois dos comentários do mês passado sobre 

a formação e, particularmente, sobre o 

recrutamento, gostaria de falar da palavra 

VOCAÇÃO.  

 Muitas vezes consideram o termo "vocação", 

como significando um chamado à vida 

sacerdotal ou religiosa. Vendo apenas vocação 

no sentido de chamamento a vida religiosa, 

podemos perder o fato de que todos nós temos 

uma vocação pessoal. Se bem que a vocação ao 

matrimônio não precisa de recrutamento é 

uma vocação vital na Igreja. Precisamos rezar 

pelos nossos irmãos e irmãs leigos para que 

suas vocações pessoais sejam fortalecidas. Li 

uma vez que não há escassez de vocações na 

Igreja Católica - na África ou em qualquer outro 

lugar. O que estamos vendo é uma falta de 

discernimento vocacional. Não é suficiente para 

nós pedir que Deus nos dê direção nas nossas 

vidas. Discernimento - não recrutamento - deve 

ser central em todos os nossos esforços para 

incentivar vocações fraternais hoje. 

Gostaria de citar um artigo de Russell Shaw 

"Você tem vocação?" Isso pode nos ajudar a 

entender a palavra vocação, e nossas vocações 

pessoais. 

"No discurso religioso, a palavra vocação se 

refere a três coisas diferentes: 

 A primeira é a VOCAÇÃO CRISTÃ, que vem com 

o batismo e é compartilhado por todos os 

membros da Igreja. Ela consiste no 

compromisso de fé e que se segue a partir dele: 

amar e servir a Deus acima de tudo, amar e 

servir o próximo como a si mesmo, e 

colaborando em continuar a obra redentora de 

Cristo, é a missão da Igreja. 

O segundo significado é ESTADO DE VIDA. A 

"situação" coloca um pouco de carne sobre os 

ossos da vocação cristã comum. É um amplo 

compromisso global para um estilo de vida 

cristã particular. Como tal, um estado de vida 

define alguém escolhê-lo num caminho que vai 

moldar o seu / sua personagem através das 

inúmeras opções e ações necessárias para 

segui-lo até ao fim. A vida clerical, a vida 

consagrada, o estado do casamento, e o estado 

laico único no mundo são estados da vida. 
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O terceiro é VOCAÇÃO PESSOAL. É uma 

combinação única de compromissos, 

relacionamentos, obrigações, oportunidades, 

pontos fortes e fracos - entendida como 

representando a vontade de Deus - e por meio 

da qual a vocação cristã comum e estado de 

vida são expressas por alguém (sacerdote, 

religioso, leigo) tentando saber e viver a vida 

que Deus tem em mente para ele / ela. É o 

papel singular, irrepetível no seu plano de 

redenção que Deus quer para cada um de nós. " 

Descobri que a citação acima de Russell Shaw 

me ajuda a ver nossas vocações numa 

probabilidade. O último Conselho Geral nos deu 

três chamamentos importantes e esta citação 

deve nos ajudar num pequeno caminho para 

entender melhor dois desses chamados: 

1.  Uma nova vida consagrada, com 

uma forte identidade Evangélica, que 

vai promover uma nova maneira de 

ser Irmãos; 

2. Uma nova vida consagrada, com uma 

forte identidade Evangélica, que vai 

promover uma nova maneira de ser 

Irmãos; 

Todos nós precisamos discernir e compreender 

as nossas vocações. Uma vez que tenhamos 

feito isso, não vamos encontrar nenhuma 

dificuldade com os dois primeiros chamados do 

último Capítulo Geral. O Papa João Paulo II 

disse: "Toda a vida é vocação", e é por isso que 

precisamos discernir qual é o plano de Deus 

para nós. Discernimento não é planificação de 

vida. O planear é bom e até necessário, mas 

deve ser feito no âmbito da sua vocação não 

coloca-lo no lugar do discernimento. Há uma 

nítida diferença entre discernimento e 

planificação. Os que planeiam sem 

discernimento fazem as seguintes perguntas. O 

que vai me fazer feliz? Como posso obter o 

máximo de satisfação para mim? Para os mais 

exigentes, a questão é simples. O que Deus quer 

de mim? 

Alguns Irmãos podem estar a pensar que se 

eles fizeram o nosso noviciado, concluíram a 

formação inicial, e fizeram os votos perpétuos, 

a necessidade de discernimento da vocação é 

desnecessária. Da mesma forma aqueles que se 

apaixonaram, ficaram noivos e se casaram na 

presença das testemunhas adequadas, podem 

pensar que o período de discernimento é está 

terminado. Realmente estão apenas no 

começo. Precisamos empenhar-nos muitas 

vezes e em cada dia, quando despertamos. E 

cada decisão que tomamos no dia repousa 

sobre o nosso discernimento. Há momentos na 

vida em que a maioria dos discernimentos - 

reflexão, orientação ou direção espiritual de 

oração - torna-se necessária para escolhas de 

vidas determinantes. O discernimento 

vocacional é importante no dia-a-dia. Trata-se 

de uma reflexão em curso sobre nossas vidas 

para ver as oportunidades de serviço na Igreja e 

no mundo que nos rodeia. 

Bem-aventurado Cardeal John Newman disse: 

"Nós não somos chamados apenas 

uma vez, mas muitas vezes, em toda a 

nossa vida Cristo está nos chamando ... 

de graça em graça e de santidade para 

a santidade, enquanto a vida nos é 

dada." 

Gostaria de concluir estas reflexões 

sobre discernimento e vocação com uma ideia 

maravilhosa que nos pudesse fazer refletir 

sobre quando lutamos com a nossa vocação. É 

isso, Deus tem um propósito especial, um amor 

especial, um convite especial para todos 

aqueles que Ele criou. Deus cuida de cada um 

de nós, olha por nós, e provê para nós. A 

circunstância de cada dia das nossas vidas, de 

cada momento de cada dia, é provida por cada 

um de nós por Ele. Isso significa que cada 

momento da nossa vida tem um propósito, que 

cada ação nossa, não importa o quão maçante 

ou rotineira ou pequeno que possa parecer, em 

si, tem uma dignidade e valor além da 

compreensão humana. Nenhuma vida é 

insignificante aos olhos de Deus. 

Mais uma vez, sugiro que reflitas sobre alguns 

artigos relevantes das Constituições sobre o 

nosso continuo discernimento. 

Que São Marcelino continue 

sempre o vosso guia com Maria 

nossa Mãe. 
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Consagração e Aliança   

11. Deus escolhe homens e os chama, cada 

qual pessoalmente, para conduzi-los ao deserto 

e falar-lhes ao coração. Reserva para si aqueles 

que o escutem. Converte-os sem cessar por seu 

Espirito e os faz crescer em seu amor para 

envia-los em missão. 

Nasce assim uma aliança de amor em que Deus 

se dá ao homem e o homem a Deus,  aliança 

que a Escritura compara a esponsais. É no 

coração dessa aliança que se situa a dinâmica 

da consagração. 

Consagrados em Cristo 

12. Deus consagrou Jesus de 

Nazaré pela unção do Espirito e o 

enviou para dar a vida ao mundo. 

Por seu mistério pascal, ele 

consagra toda a humanidade ao 

Pai, estabelecendo assim a Nova 

Aliança. 

Pelo batismo, tornamo-nos participes desta 

aliança: associamo-nos à morte de Cristo para 

comungar em sua ressurreição; caminhamos 

com ele e trabalhamos na construção do Reino 

de Deus. 

 O seguimento de Cristo é a lei suprema de 

nossa consagração batismal, a condição de 

nosso desabrochar no amor trinitário. A 

participação no mistério de Jesus encaminham-

nos para a perfeição de nosso ser e fez de nossa 

existência um culto de amor a Deus. 

 

Chamado divino, resposta de amor 

13. O chamado a praticar os conselhos 

evangélicos numa família religiosa, vem do Pai 

e passa pelo amor pessoal de Cristo: “Fitando-

o, Jesus o amou”. Esse olhar de eleição sobre 

cada um de nós, é um convite a viver mais 

radicalmente a graça batismal. 

Maravilhados e reconhecidos, atendemos 

livremente, na fé, ao chamado do Senhor: 

“Vem, segue-me”. Deixamo-nos conduzir pelo 

Espirito Santo no seguimento de Cristo, casto, 

pobre e obediente. Pelo 

acompanhamento dos superiores 

e o discernimento com eles, nossa 

resposta de amor purifica-se 

progressivamente; pela profissão, 

associamos a oblação total de nós 

mesmos ao sacrifício eucarístico 

do Filho. 

Vocação na Igreja 

14. A consagração religiosa torna-

nos participantes, a titulo novo, da vida, 

santidade e missão da Igreja, esposa de Cristo.  

Essa consagração, numa comunidade fraterna e 

apostólica, aviva a graça da nossa confirmação. 

A fidelidade renovada sem cessar, no espirito 

das bem-aventuranças, faz-nos crescer no 

amor.  

 

  

VOCAÇÃO E DISCERNIMENTO EM NOSSAS CONSTITUIÇÕES 
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 PARABENS!

02/07/47 António Reis 

14/07/34 Laurence Morrison 

15/07/87 William Shibwengo 

22/07/83 Ângelo Atibo 

23/07/85 Boston Ngulube 

25/07/70 Vigirio Bwalya 

25/07/82 Jamal António  

26/07/92 Stephen Muleba 

28/07/78 José Francisco (Richa) 

29/07/69 Geraldo Medida 

 

 CALENDÁRIO do Ir. PROVÍNCIAL

1 – 5 

JULHO 

Visita à Melanesia  

7 Ir. Oscar Vicário (de Compostela) 
chega no Joanesburgo 

8 Irs. Oscar  & Joe voar ao Lilongwe 

8-11 Ir Oscar visita escolas no Malavi  

11 Ir Joe no Lilongwe 

12-13 Conselho Províncial,  Lilongwe 

14 Irs. Joe & Oscar ao Joanesburgo 

15-16 Ir Oscar visita escolas do 
Joanesburgo 

17 Ir. Oscar ao Mozambique 

18-20 Joanesburgo   

21-31 La Verna, RSA: Retiro em preparação 
para a profissão perpétua 

 

1 – 14 AGOSTO La Verna:  

Retiro continua 

16 – 18  Retiro no Malawi 

19 – 23 Lilongwe 

24 – 31 Workshop sobre finanças, Lusaka 

31– 1 SETEMBRO Provincial Council, 
Lusaka 

1 – 2  Workshop sobre finanças 

8 – 29  Conferência Geral, L’Hermitage 

30  Joanesburgo, RSA 

1-5 OUTUBRO Conselho Províncial, JNB 

6-10 Comissão Internacional dos Leigos 
Maristas, Johannesburg 

19-21 , Mtendere CAPITOLO PROVÍNCIAL

 

 

  
 Conferência Geral, L’Hermitage. 

 As visitas dos Ir. Joe à Melanesia e Ir. Oscar à África 

Austral  

 Os nossos falecidos (e os enlutados): especialmente o pai 

da Br Chiza Phiri da Zâmbia (falecido em 31 de maio),  

Ir Aidan Bridge (falecido em 7 de junho) e conhecidos. 

 Nossos irmãos em locais problemáticos: Síria, leste do 

DRC, África Central   
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MANZIANA MID-LIFE: “Uma experiência rejuvenescedora!” 
Vindos de 10 diferentes países, nós, os 10 participantes do Programa de Renovação para Irmãos de 

meia-idade iniciamos nossa caminhada em Manziana no dia 27 de janeiro de 2013. No momento em 

que nos preparamos para retornar a nossos diversos países, recordamos com alegria e gratidão a nossa 

experiência de vida comunitária durante quatro meses e meio. 

O Programa de Renovação para Irmãos de meia-idade incluiu: 
1. Tempo de grande conscientização sobre nosso bem-estar mental, emocional, físico, espiritual e 

social. Ao longo de nossa vida ativa em nossas comunidades e obras, há pouco tempo para refletirmos 

sobre como somos afetados por nossas perdas, afastamentos e diversas experiências de transformação 

como pessoas e religiosos consagrados; 

2. Etapa de peregrinação interior para estabelecer contato com as experiências passadas e presentes e 

de sonho de um futuro melhor com a ajuda de Deus. O fato de ter disponível um tempo para reflexão e 

oração tornou possível sentir a presença de Deus em nossas vidas e acalentar nossa pertença à Família 

Marista e à Igreja. A experiência foi uma oportunidade de ouro para resgatar nossa identidade Marista 

redescobrindo sua beleza e singularidade para a Igreja. Assim, com Maria, nosso modelo e recurso 

habitual, somos chamados a viver o desenrolar dos acontecimentos sempre confiando em Deus. E, 

nessa jornada, Champagnat se oferece como verdadeiro guia espiritual. 

Voltamos … 
… a nossas comunidades com imenso desejo 

de ser Irmãos usando aventais como 

uniformes, profundamente convencidos de 

que somos instrumentos de Deus em 

nossas diferentes atribuições. Breve, mas 

indispensável, essa nossa caminhada foi 

uma fonte de revitalização de nossa 

vocação. Agora, por experiência, 

sabemos que é possível viver realmente 

como irmãos em uma comunidade 

internacional. Somos gratos a todos os 

que nos tornaram possível esta 

oportunidade. (Brother Arthur Ganiza) 

 

 

IRMÃO BRIDGE RIP falecido 7 de Junho de 2013 

Cerimónia fúnebre, quarta-feira 13 de Junho, Diepkloof, Soweto  
A Escola Primária Lourdes, Soweto, organizou uma celebração memorial em homenagem ao Ir. Aidan 

na quarta-feira após a sua morte. O serviço contou com a presença dos membros do Conselho Escolar, 

membros do corpo docente, discentes e membros da comunidade local. A cerimónia foi aberta com 

uma reflexão e oração presidida pelo capelão escolar. Isto foi seguido por uma série de elogios 

fúnebres, intercalados com cânticos entoados pelo grupo coral da escola, elogiando o Ir. Aidan pelo seu 

amor e compromisso pela escola e não só. Um tema recorrente foi a enorme quantidade de ajuda que 
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prestou aos necessitados, e pelo bem feito ao longo dos mais de vinte anos, muito 

calmamente e sem qualquer barulho. 

Missa Fúnebre e enterro quinta-feira 14 de Junho de 2012 
A Missa de Corpo presente do Ir. Aidan teve lugar na Capela do Colégio Sacred Heart 

com a presença dos Padres Dave Dryden, o capelão do colégio, Irvan Strcic OFM, o 

Capelão da Comunidade, Michael Austin, SJ, Mokesh Morar e Daniel concelebrantes., A 

capela estava cheia com os membros da família, amigos, ex-colegas de classe, 

representantes das três escolas maristas em Joanesburgo, e o pessoal do Soweto. 

Antes da bênção final Michael Bridge, irmão mais novo de Aidan, falou em nome da 

família. Este foi seguido pelo Ir. Joseph, que falou muito comovente sobre a vida e o compromisso de 

serviço aos outros que Aidan demostrou com muito carinho durante toda a sua vida.  

Após a Santa Missa o Ir. Aidan foi enterrado no Cemitério do West Park, Joanesburgo. R.I.P. 

DETE – O DIA DO CHAMPAGNAT DAY  
On the 6th of June Marist Brothers Secondary 

School – Dete celebrated the occasion with a 

variety of activities for students and staff (both 

teaching and ancillary). A highlight was the well-

known game  Tombola.  Caught by the camera: 

the acting deputy headmaster, Mr Mwalukasa, 

seated on the left of the acting senior master, 

Mr Noko; Mr Mdluli picking the pebbles as the 

main conductor of the game with Mr Tarugarira holding the container for him; Godfrey 

Kadzuwa observing and assisting in the distribution of the prizes to the winners. Brother 

Benjamin trying to give hope and some tips to Brother Padington who had decided to join the 

game with the hope of winning at least a loaf of bread for the community but unfortunately 

the day was not his! 

 Um Piquenique  nas Cataratas Victoria 

  

Irmãos … 

Armando Soares 

Benjamin Machinga 

Godfrey Kadzuwa 

Padington Chakabva 
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KUITO-BIÉ – Toda a população sabe quando é dia do CHAMPAGNAT! 

 Desfilando pela cidade - Eucaristia - Desporto Competições  

CAPE TOWN – Dia do CHAMPAGNAT - Igreja Paroquial em Rondebosch 

 
  

O Arcebispo abençoa os coroinhas A bênção de uma professora de religião 
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DURBAN – O DIA DO CHAMPAGNAT  

MATOLA – Celebração Intercongregacional no dia de CHAMPAGNAT 
Neste dia as noviças das Irmãs da 

Imaculada Conceição, acompanhados 

pelas Irmãs Verónica e Jacinta, os 

noviços dos Missionários Consolata, 

acompanhados pelo Padre Fredrick 

(Mestre de Noviços) se juntaram a nós 

para marcar o dia de Champagnat. 

Tudo começou com a missa, seguida 

de um almoço que terminou com 

criativas atividades recreativas. Viva 

São Marcelino Champagnat! Obrigado 

amigos por adicionar um sabor extra 

para o nosso dia com a vossa 

participação ativa.  

(Ir. Simeon Banda, fms). 

 

Lusófonos - Um video YOUTUBE sobre Champagnat  

especialmente para vocês!  
http://www.youtube.com/watch?v=goqZYxJQzHU&feature=youtu.be 

   

Esporte na parte da tarde! Dedicação da Campanário 

http://www.youtube.com/watch?v=goqZYxJQzHU&feature=youtu.be
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NIVAVA  - Dia de CHAMPAGNAT - … 

A SANTA MISSA foi seguida de danças - encenação - sport - corridas de saco - 

corridas de bicicleta - uma refeição (para 400 pessoas!)  -  futebol! 
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Boas vindas ao Irmão Oscar Martín Vicário 
Gostaria de dar as boas vindas ao Irmão Oscar 

Martin Vicário para a nossa província, com a 

esperança de que a sua estadia connosco seja feliz 

e frutífera. O Irmão Oscar está de visita a nossa 

Província, em preparação para a Conferência 

Geral. Ele chega em Joanesburgo no dia 7 de julho 

e no dia seguinte, viajará a Malawi, onde vai visitar 

as comunidades de Likuni, Champagnat, Escola 

Secundária Marista e Mtendere. O Conselho 

Provincial vai se reunir em Lilongwe, nos dias 12 e 

13 de Julho. No dia seguinte, voltaremos para 

Joanesburgo para visitar as escolas de lá. Depois o 

Irmão Oscar continuará com as visitas nas 

comunidades em Moçambique. 

PATRONOS ESPECIAIS DA FRATERNIDADE  

São Romuald (n. 951 – f. 1027. Dia de Festa 19 de Junho) 

Nascido numa família nobre, em Ravenna (Itália), Romuald passou uma 

juventude selvagem. Na idade de 25 anos, testemunhou o pai matar 

outro homem num duelo. Horrorizado com o crime, tentou expiar o 

crime, tornando-se um monge beneditino na Classe, Itália. Foi abade de 

996-999. Como peregrino, estabeleceu várias ermidas e mosteiros no 

centro e no norte da Itália. Os seus discípulos foram chamados 

Camaldolese, e tinha discípulos que incluía homens da Alemanha, 

Polónia e Rússia. Romuald tentou evangelizar os povos eslavos, mas 

teve pouco sucesso. Passou os últimos 14 anos da sua vida em reclusão 

no Monte Sitria, Bifolco, e em Val di Castro. Romuald foi canonizado 

pelo Papa Clemente VIII em 1595.  XII 

 SER GRATO! 

Um pastor disse a um menino precoce de seis anos:  

“Portanto, a sua mãe faz as suas orações por você a cada 

noite? É um facto muito louvável. O que ela diz?"  

O menino respondeu: "Graças a Deus, ele já está a 

dormir!"  
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Mais fotos do DIA DE CHAMPAGNAT na Província 
 

 ALGO PARA PENSAR 

Medo 
Era uma vez, havia um leão que não temia nada, exceto o cacarejar dos galos. Sentia-se muito 

arrepiado sempre que ouvisse o galo cacarejar.   

Um dia confessou o seu medo ao elefante, que ficou estupefacto. 

"Como pode o cacarejar de um galo te arrepiar", perguntou ele ao leão. "Pense um bocadinho mais!" 

Então um mosquito começou a circundar a cabeça do elefante, e ele ficou totalmente assustando e fora 

de si. 

"Se entrar no meu ouvido estou condenado", ele gritou, batendo no insecto com o seu tronco. 

Agora foi a vez do leão ficar estupefacto. 

 

Moral da história: Se pudéssemos ver os nossos medos como os outros o veem 

iríamos perceber que a maioria dos nossos medos não fazem sentido! 

 

CHAMPAGNAT CELEBRATION – MANHIÇA 
 

  

Futebol Inter-House St David’s JNB, após a Santa Missa A Comunidade de Nyanga desfrutar da sua refeição  

Corte do bolo! 



 

12 

 

CELEBRAÇÕES DE CHAMPAGNAT EM NDALATANDO 

 

 

 
Para tornar Jesus conhecido e amado 

é o objetivo da nossa vocação  

e o grande objectivo do Instituto.  
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