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CAPÍTULO GERAL 

RIO NEGRO, COLOMBIA 8 Set – 20 Out 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Participants from Southern Africa: Mike Greeff; 
Br Norbert Mwila; Br Evaristus Kasambwe: 

In the centre, Br Óscar Martín (Compostela) 
worked in our novitiate for some time 

Br Norbert at the party celebrating  
our Bicentenary during the Chapter 

Br Evaristus in serious discussion  
during one of the Chapter sessions 

PARTICIPANTS FROM AFRICA: 

Crouching at the front: Vincent Abadom (Nigeria),  

Eric Kramo (West Africa),  

Mike Greeff (Southern Africa) 

Standing on the left: Joseph Udeajah (Nigeria), 

Michel Maminiaima (Madagascar), Venceslas 

Baindekeli (PACE), Francis Lukong (West Africa), 

Teodoro Grageda (PACE) 

Standing on the right: Joachim Ezetulugo (Nigeria), 

Cyprian Gandeebo (West Africa and MIC), Sylvain 

Ramandimbiarisoa (Madagascar), Théoneste Kalisa 

(PACE), Norbert Mwila (Southern Africa),  

Vincent de Paul Kouassi (West Africa) 

Absent: Evaristus Kasambwe (Southern Africa); 
Eugène Kabanguka (C.G. and PACE) 
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NOSSO NOVO SUPERIOR GERAL E O CONSELHO GERAL 

 

 

 

  

BROTHER LUIS CARLOS GUTIÉRREZ BLANCO 
Vicar General 

OUR GENERAL COUNCIL 

João Carlos do Prado (Brazil); Josep Maria Soteras (Spain); Óscar Martín Vicário (Spain);  

Ernesto Sánchez (Mexico); Luis Carlos Gutiérrez (Central America);  

Kenneth McDonald (Australia); Sylvain Ramandimbiarisoa (Madagascar); Ben Consigli (USA). 
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PROFISSÃOS PERPÉTUAS E JUBILEU DE PRATA 

CELEBRACÃO NO ST PAUL’S, ZAMBIA – 15 setembro 2017

 

  

 

 

  

Rt. Rev. Bishop Clement Mulenga SDB of Kabwe 
hands over a Papal Blessing to Brother PATRICK 

BWALYA in the presence of family members. The 
celebration marked his Silver Jubilee as a Marist 

Br. EBEL MUTEVERI, Deputy Provincial, who 

received the vows on behalf of the Superior 

General and Br. PATRICK BUSHILYA  

look on as the Bishop appends his signature  

to the register 

Brother DAVY MBASELA signing the register  

after his Perpetual Profession in the presence  

of the Bishop of Kabwe 

After pronouncing his Final Vows,  

Brother JOSEPH DAKA signs the register  

in the presence of the Bishop and  

Br Patrick Bwalya, Councillor for Zambia 

Através da profissão dos conselhos evangélicos, os traços 

característicos de Jesus — virgem, pobre e obediente — adquirem uma 

típica e permanente « visibilidade » no meio do mundo, e o olhar dos 

fiéis é atraído para aquele mistério do Reino de Deus que já actua na 

história. … (Papa João Paolo II no document Vita Consecrata §1, 1996)  
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MENSAGEM DO IRMÃO NORBERT 

 recém-terminado 22º Capítulo Geral em Rio 

Negro foi uma experiência inesquecível para mim. 

Um dos elementos importantes foi a forma como 

a vida apóstolica foi partilhada entre todos os 

participantes do Capítulo, incluindo os Jovens Irmãos 

especialmente convidados e os Leigos Maristas. 

 Os Irmãos da Província de Norandina fizeram-nos sentir 

calorosamente recebidos desde o início do evento. Fomos 

agraciados com uma cerimônia de recepção especial 

tradicional colombiana que incluiu uma dança apresentada 

pelas jovens.  

 Desde o início até o final, a 

atmosfera do Capítulo 

caracterizou-se por uma 

participação ativa e escuta atenta 

nos grupos das diferentes mesas 

de trabalho, nas fraternidades e 

nas sessões plenárias para chegar 

a algum consenso onde era necessário. Um ambiente 

notável de oração prevaleceu: começamos o dia com um 

momento individual de oração contemplativa, no Salão do 

Capítulo, oração matinal, um momento marial na parte da 

tarde e à noite ou às vezes pela manhã, 

uma celebração eucarística preparada 

criativamente incorporando as quatro 

línguas que usamos no Capítulo. 

Entre o que foi significativo no processo 

do Capítulo foram as experiência de 

contacto com a realidade que tivemos no 

início quando visitamos alguns locais de 

apostolado social onde crianças e jovens 

carenciados são atendidos e recebem o 

apoio tão necessário para o seu bem-

estar e uma formação humana integral. 

As seguintes três questões-chaves foram essenciais para 

nos concentrar nos chamados que ouvimos e as respostas 

necessárias para fazer um Novo Começo: 

 O que Deus está nos chamando para ser? 

 O que Deus está nos chamando para fazer? 

 O que precisamos deixar para tráz ou não 

podemos continuar a ter, se quisermos continuar 

em direcção e em relação à vida e à missão da 

comunidade marista 

As diferentes vozes que ouvimos nos ajudaram a formular 

os Chamados do Capítulo: em primeiro lugar, os jovens que 

foram convidados a partilhar a sua experiência de vida 

conosco e o que eles esperavam de nós, Irmãos, depois as 

vozes dos leigos maristas e a dos Irmãos jovens , e, claro, a 

dos nossos colegas capitulares. Nós nos sentimos 

encorajados e desafiados ao mesmo tempo com a partilha 

honesta que conseguimos através de todas as diferentes 

vozes. 

Significativamente, fizemos uma declaração ousada sobre 

o abuso de menores e o nosso compromisso como 

maristas de sermos mais proativos na promoção dos 

direitos e proteção de crianças e jovens. 

Um momento importante no 

Capítulo foi a oportunidade de 

fazer recomendações sobre a 

revisão das Constituições que, 

eventualmente, exigirá a 

aprovação do Vaticano.  

Espero que a discussão sobre ser 

um órgão global nos conduzirá a um início frutífero e um 

novo começo. Precisamos trabalhar na promoção de uma 

vida comunitária mais saudável, na renovação do 

ministério vocacional e na criação de programas de 

formação envolvendo Irmãos e Leigos. Outros desafios 

incluem: responder às necessidades emergentes do nosso 

mundo, especialmente aqueles que afetam crianças e 

jovens; e promovendo o cuidado do meio ambiente como 

nosso lar comum. Finalmente, somos chamados a deixar as 

nossas zonas de conforto para partilhar mais 

profundamente o carisma e a esperitualidade legada aos 

maristas por Champagnat, nosso Fundador. 

 E da nossa parte, comprometemo-nos a apoiar o novo 

Conselho Geral com as nossas orações para que sejam 

fortes no cumprimento deste mandato. 

Irmão Norbert Mwila,  

Supérior Provincial 

O 

Norbert congratulates Br Ernesto  
shortly after his election as Superior General 

The chapter of an institute … is not a private 

affair which concerns only the members of this 

institute. It is an ecclesial event that is of 

interest to the Christian community as a whole. 

(Armand Veilleux, o.c.s.o.) 
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IMAGENS DE RIO NEGRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colombian dancers at one of the Celebrations 

The Entire General Chapter Community – Capitulants and “Support Team” 

Eight Lay Marist participants with Brother Emili 

The Chapel 

Superiors General - New and Former 
Seán Sammon, Ernesto Sánchez, Emili Turú 

THE MURAL IN THE MEETING HALL 

The Table of Lavalla  

was replicated at Rio Negro 
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LAVALLA 200 > 

 

 

  

https://youtu.be/zHUzMpg2-UA
https://www.youtube.com/watch?v=tWufG1W8bsg
mailto:Norbert.mwila@marist.org.za


8 

 

A CONTRIBUIÇÃO DO CANADÁ PARA A NOSSA PROVÍNCIA  

Desde 1939, quando a comunidade de Kutama foi criada no Zimbábue, a 

Província de Iberville enviou 80 Irmãos para a África Austral, dos quais 

24 deixaram o Instituto e 56 morreram como Irmãos, ou estão aposentados 

ou ainda estão servindo na Província. 

A província de Lévis Quebec enviou 48 Irmãos ao longo dos anos. Onze 

deixaram o Instituto, 37 ou morreram como Irmãos, ou estão aposentados, 

ou ainda estão servindo. 

No total, 128 Irmãos maristas canadenses trabalharam na nossa 

província, seja na África do Sul, no Zimbábue, na Zâmbia ou no Malawi. 

Além disso, nas últimas duas décadas, os Irmãos do Canadá estabeleceram 

um fundo cujo interesse fornece uma parte substancial da renda anual da 

Província. 

OBRIGADO - E PODE DEUS ABENÇOAR MARISTA NO CANADÁ 

Dankie, Enkosi, Ndatenda, Zikomo, Shalapo, Pitani Bwino 
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COMO OS SMARTPHONES SEQÜESTRAM NOSSAS MENTES – 

Nicholas Carr  

Part 1. What Smartphones Are Doing to Our Minds 

 “The smartphone is unique 

in the annals of personal 

technology,” says Nicholas 

Carr in this Wall Street 

Journal article. “We keep 

the gadget within reach 

more or less around the 

clock, and we use it in countless ways, consulting its apps 

and checking its messages and heeding its alerts scores 

of times a day.” What makes the smartphone so 

captivating? “Imagine combining a mailbox, a 

newspaper, a TV, a radio, a photo album, a public library, 

and a boisterous party attended by everyone you know, 

and then compressing them all into a single small, 

radiant object. That is what a smartphone represents to 

us. No wonder we can’t take our minds off it.” 

But smartphones can also foster anxiety and undermine 

performance. “Even hearing one ring or vibrate, 

produces a welter of distractions that makes it harder to 

concentrate on a difficult problem or job,” says Carr. 

“The division of attention impedes reasoning and 

performance.” One study found that when a person isn’t 

able to answer a ring or vibration, blood pressure spikes, 

the pulse quickens, and problem-solving skills decline. 

Researchers have found negative effects in five areas: 

• Test performance – In a 2015 experiment at the 

University of California/San Diego, 520 undergraduates 

took tests of fluid intelligence and available cognitive 

capacity. Subjects were divided into three groups: 

- The first placed their cell phones in front of them on the 

desk. 

- The second stowed their phones in pockets or 

handbags. 

- The third left their phones in another room. 

Students whose phones were in view got the lowest 

scores; those whose phones were in another room did 

best; and students whose phones were in their pockets 

or handbags scored in the middle. Interviewed 

afterward, almost all students said they hadn’t been 

distracted by or even thought about their phones while 

taking the tests – but that obviously wasn’t true for two-

thirds of them. A similar study found that students with 

phones in sight made more errors on a test. 

• College lectures – A study at the University of 

Arkansas found that students who brought cell phones 

with them to classes and exams scored a full letter grade 

lower (whether or not they checked their phones during 

classes) than those who left phones back in their dorms. 

Another study came up with similar results, and revealed 

that the more heavily students relied on their phones in 

their everyday lives, the greater the cognitive penalty 

when they tackled mentally challenging tasks. A 

researcher said the areas most affected were learning, 

logical reasoning, abstract thought, problem solving, and 

creativity. 

“The evidence that our phones can get inside our heads 

so forcefully is unsettling,” says Carr, “Smartphones have 

become so entangled with our existence that, even when 

we’re not peering or pawing at them, they tug at our 

attention, diverting precious cognitive resources. Just 

suppressing the desire to check our phone, which we do 

routinely and subconsciously throughout the day, can 

debilitate our thinking…” 

• Personal connection – A study at the University of 

Essex in the U.K. asked 142 

participants to have private 

one-on-one chats for ten 

minutes. Half of the 

subjects had a phone in the 

room, half did not. Subjects 

were then given an 

assessment measuring 

affinity, trust, and empathy. “The mere presence of 

mobile phones,” said the researchers, “inhibited the 

development of interpersonal closeness and trust” and 

diminished “the extent to which individuals felt empathy 

and understanding for their partners.” The effect was 

most striking when a personally meaningful topic was 

discussed. 

• Memory – Studies have found that ready access to 

information via Google and other search engines, plus 

how easy it is to jot ideas into our devices, leads us to 

make less of an effort to remember information because 

we can always look it up. But the fact that we are storing 

less information in long-term memory is a problem. In an 

1892 lecture, William James said that “the art of 

remembering is the art of thinking.” Carr agrees: “Only 

by encoding information in our biological memory can 

we weave the rich intellectual associations that form the 

essence of personal knowledge and give rise to critical 
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and conceptual thinking. No matter how much 

information swirls around us, the less well-stocked our 

memory, the less we have to think with.” 

• Gullibility – In a 2013 Scientific American article, 

Daniel Wegner and Adrian Ward said we may be 

suffering from delusions of intelligence, confident that 

we know stuff because we can access it so quickly. When 

we can quickly find information, we feel as though we 

ourselves generated the information. “The advent of the 

‘information age’ seems to have created a generation of 

people who feel they know more than ever before,” said 

Wegner and Ward, even though “they may know ever 

less about the world around them.” This may be why so 

many Americans believe lies and half-truths spread 

through social media by foreign agents and other bad 

actors. “If your phone has sapped your powers of 

discernment,” said Ward, “you’ll believe anything it tells 

you.” 

“When we constrict our capacity for reasoning and recall 

or transfer those skills to a gadget,” concludes Ward, “we 

sacrifice our ability to turn information into knowledge. 

We get the data but lose the meaning. Upgrading our 

gadgets won’t solve the problem. We need to give our 

minds more room to think. And that means putting some 

distance between ourselves and our phones.” 

“How Smartphones Hijack Our Minds” by Nicholas Carr 

in The Wall Street Journal, October 6, 2017, available to 

subscribers at http://bit.ly/2ylEZsP  

 

  

 

 

 

  

  

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DO CAPÍTULO GERAL 

Procurei acercar-me de coração de Maria e imaginei, por uns instantes, 

o que pode ter acontecido em seu interior, instantes depois de ter-se  

atrvido a dar um SIM confiado e aventurado a Deus (Lc 1,38). Creio que 

somente um coração livre e cheio do fogo foi capaz de aceitar o 

começo de algo novo, inusitado, desconhecido … (Ir Ernesto Sánchez) 

 • Para o nosso NOVO CONSELHO GERAL em seus papéis 

de governar e animar a nossa vida marista. 

 • Para os nossos ENFERMOS E IDOSOS que eles sofrem 

com paciência, e podem recuperar sua saúde 

rapidamente. 

 • Para os jovens em nossas CASAS DE FORMAÇÃO e 

para os Irmãos que ajudam a formá-los. 

 • Para Irmãos que recentemente foram ENLUTADOS, e 

suas famílias e amigos mais amplos. 

 • Que os CRISTÃOS NA ÁSIA possam promover o 

diálogo, a paz e a compreensão mútua, especialmente 

com as de outras religiões. (Intenção papal de 

novembro) 

 • Que os idosos possam aplicar sua sabedoria e 

experiência para difundir a fé e FORMAR AS NOVAS 

GERAÇÕES. (Intenção papal em dezembro). 

http://bit.ly/2ylEZsP
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 PRÓXIMOS ANIVERSÁRIOS 

 

NOVEMBER 

10-11-1994 Gerónimo Raimundo 

13-11-1932 João Torcato 

16-11-1984 Francis Ndapisha 

17-11-1968 Boniface Chirambo 

21-11-1977 Fortune Chakasara 

24-11-1968 António Viana 

24-11-1994 João Gabriel (nov.adm.2016) 

27-11-1948 Vincent George 

28-11-1986 Mark Chikandwe 

 

 

DECEMBER 

15-12-1990 José Ngongue (nov.ad.2017) 

22-12-1994 Charles Mitunda (nov.ad.2017) 

23-12-1941 João Reis 

23-12-1949 Denis Ntacyica 

25-12-1982 Steven Phiri 

30-12-1934 Emmanuel Lapointe 

 

 

JANUARY 

01-01-1925 Paul Nkhoma 

01-01-1986 Sábado Valia 

07-01-1986 Raymond Mbao 

07-01-1993 Christopher Chagunda 

08-01-1977 Ebel Muteveri 

17-01-1994 Costenes Matias (Nov. Ad.2017) 

20-01-1963 Evaristus Kasambwe 

21-01-1995 Benson Taonele (Nov. Ad.2017) 

23-01-1977 Reuben Banda 

28-01-1962 Alexander Damalekani 

29-01-1978 Maria Bobillo (International Comm.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DO CAPÍTULO GERAL 

Gostaria de propor-me e propor-lhes que dediquemos no decorrer 

do ano, o correspondente a um dia por semana (aproximadamente 

50 dias anuais) dedicado a apolar, consientemente, e de perto, ações 

ou presenças que cultivem e acompanhem a vida marista nascente, 

em sua forma de vida religiosa ou leiga. Cada um pode perguntar-

se como poderá fazer isso de modo concreto. E, oxalá, isso pudesse 

ser vivido por muitas pessoas pelo mundo marista afora. De minha 

parte, gostaria de ser o primeiro a viver esse convite que faço.   

        (Br Ernesto Sánchez) 
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MAIS FOTOS DO RIO NEGRO 

 

 

 

 

 

 

  

CHAPEL 

Br Emili Turú with the eight Lay Participants 

Each participant was supplied with a Tablet 

Seán Sammon, Ernesto Sánchez Emili Turú – 
Three Superiors General 

The Entire General Chapter Community 
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JUBILEU DE ZOMBA CATHOLIC SECONDARY SCHOOL 

 Escola Zomba Catholic Secondary School, popularmente 

conhecida como "Box 2", é uma escola diocesana. Fundada em 

1942 por iniciativa dos Bispos Católicos da Zâmbia, do Zimbábue 

e do Malawi durante a Segunda Guerra Mundial, a escola 

marcou o seu 75º aniversário por uma celebração no último fim de 

semana de outubro. Inicialmente, a escola foi administrada pelos 

Padres Montfort. Depois de alguns anos, as autoridades convidaram os 

Irmãos Maristas a assumir o cargo de instituição. 

O Irmão Norbert Mwila, nosso Superior Provincial, voltou do Capítulo Geral a tempo de participar da função. Um 

elemento significativo da celebração foi a mensagem especial preparada para os ex-alunos pelo Irmão Dostie 

(atualmente sob assistência médica no Canadá) que tinha sido chefe da "Caixa 2" por vinte anos. 

As fotografias abaixo foram enviadas pelo diretor atual, o Ir. Francis Jumbe. 

`  

A 
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UMA IMAGEM DE MARY PARA O NOSSO BICENTENÁRIO 
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AS VIAGENS DE BR NORBERT 

24 Oct: Arrival in JOHANNESBURG. 

26 Oct: Jo’burg to MALAWI. 

28 Oct: 75th Anniversary of Zomba Catholic Secondary 

31 Oct: Travel to Chassa, ZAMBIA. 

06 Nov: Return to Lilongwe, MALAWI. 

08 Nov: Return to JOHANNESBURG 

17-18 Nov: Provincial Council JOHANNESBURG 

02 Dec: In MATOLA for the first profession of novices 

DISCURSO DE ENCERRAMENTO DO CAPÍTULO GERAL 

Nossa casa comum, nossa mãe terra, nos pede aos gritos, há vários 

anos, que façamos algo para frear o uso e a exploração desmedida 

que dela fazemos. Sua generosidade e abundância começam a 

esgotar-se, não porque não nos queira dar mais, mas porque 

estamos usufruindo de maneira exagerada e sem controle. O Papa 

Francisco, em sua carta Encíclica LAUDATO SI’, SOBRE O CUIDADO 

DA CASA COMUM, expressa: que não basta cada um ser melhor para 

resolver uma situação tão complexa como a que afronta o mundo 

atual.…Aos problemas sociais se responde com redes 

comunitárias, não com a mera soma de bens individuais… E a 

conversão ecológica, que se requer para criar dinamismo de 

mudanças, é também uma conversão comunitária (LS #219). 

Que consequências positivas se conseguiria se, como Maristas, 

tomássemos a sério uma ação conjunta, contribuindo com o nosso 

grão de areia, nos 80 países onde estamos presentes? 

        (Br Ernesto Sánchez) 
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NOSSO BICENTENÁRIO É MARCADO POR UM SELO POSTAL 

 

Em 7 de setembro deste ano, no dia anterior à abertura 

do nosso Capítulo Geral, a Cidade do Vaticano lançou 

um selo postal para marcar o nosso bicentenário. Aqui 

segue o texto que acompanhou os "envelopes de 

primeiro dia" que estavam disponíveis naquele dia. O 

texto abaixo estava disponível em cinco idiomas. 

Este ano o 200º aniversário da fundação do Instituto 

dos Irmãos Maristas Marcelino Champagnat, jovem 

vigário da paróquia de La Valla na França, proclamado 

santo pelo Papa John Paul II EL18 de Abril de 1999. Sua 

história comemoramos Lieva para a França pós-

revolucionária no final do século XVIII, quando a 

Restauração a necessidade de resolver a crise nacional 

de escolas, incentivando e fortalecendo instrução e 

catequese de jovens que a Revolução Francesa tinha 

abandonado o futuro foi apresentado sem 

perspectivas. 

Marcelino, ordenado em 1816, reforçada pela 

presença de Deus em sua vida e alimentada por uma 

incrível confiança em Maria e em sua proteção, daí o 

"marista" nome da comunidade fundada por, começou 

o seu trabalho educativo intensivo. A convicção de que 

"para educar bem os meninos devem amá-los" 

permeia o estilo educativa marista cujas características 

são presença constante mas discreta entre os jovens, 

simplicidade, espírito de família e amor ao trabalho, 

especialmente com a O estilo de Maria 

 Irmãos Maristas, agora presente em mais de 80 países 

do mundo, mas especialmente em missões com 

milhares de centros de formação, mais de três mil 

irmãos religiosos e cerca de seiscentos mil alunos nas 

pegadas do fundador difundir a mensagem cristã 

através da educação de crianças e jovens. 

The postage stamp produced for the occasion by O selo 

postal produzido para a ocasião por Patrizio Daniele 

para o Escritório Filatélico do Vaticano descreve um 

close-up de Marcelino Champagnat, a cruz, a mesa da 

primeira comunidade de irmãos em La Valla cercada 

por leigos e um irmão religioso que atende as crianças 

material e espiritualmente . A estátua da Virgem Maria, 

chamada de Boa Mãe por São Marcelino, lembra a 

inspiração mariana das atividades educativas 

realizadas por ele. 

 

 


