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FROM THE PROVINCIAL’S DESK … 

1 February 2016 

Two roads diverged in a wood, and I ...  

I took the one less travelled by,  

and that has made all the difference." 

--Robert Frost 

ear Brothers and Friends, 

The picture below and its caption got me 

thinking about our Marist way of life. Yes by our 

very choice of Marist life, brother or lay we 

choose to be different to what the culture of the world 

asks of us. We choose to live like Jesus in Mary’s way 

The caption proclaims “Dare to be different” Popular 

culture around us has a set of values that are not 

Christian seeking power, possessions and position. As 

Marists, we try to be, simple, modest, and humble. The 

spirit of our educational works include five aspects: 

Presence, Simplicity, Family spirit, Hard Work, with all 

being done in the Way of Mary. Are these just fine 

slogans we can rattle off when asked about being Marist 

or do we put them fully into practice? If we live the 

Marist way fully it means we have taken up the 

challenge:  “Dare to be different”. 

Isn’t it strange that in this world of individuality, no one 

really wants to be different? We want people to like us, 

and one of the safest ways to do that is to blend in, to 

be like them. To be a Marist is not about blending in. It 

is about making Jesus first in our lives; it’s about prayer, 

community, living simply, being merciful, gentle, and 

taking on Mary’s way. It is not keeping up with fashion 

and wanting the latest gadgets, or going out all the time. 

Yes following Jesus has never and will never mean 

“blending in”. Following Jesus means to be like him, to 

respond to life and relate to people the way he did. 

Inevitably there are times when being different and 

doing things differently is difficult. I know it can be risky 

and uncomfortable to be different. That is what being a 

follower of Jesus all is about. In the way of Mary means 

we have to follow Jesus, Mary’s life was not easy. Jesus 

never promised us it would be easy. Jesus made it quite 

clear that following him would create tensions in a 

world that is moving in the opposite direction. Just 

before His death, he spoke candidly to his disciples:  

“If the world hates you,  

keep in mind that it hated me first.  

… If they persecuted me, they will persecute you also.” 

(John 15:18, 20).  

D 
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Go ahead, begin today. Make a difference by daring to 

be different for Jesus! 

Examine yourself by looking at a few challenges.  

 In what ways have you dared to be different for 

Christ and felt the tension? 

 When was the last time you chose to blend in with 

the crowd rather than follow Christ? 

 Why did you cave in to peer pressure?  

 What can you do to stand for Jesus the next time 

you are in a similar situation?   

(Making a plan for the next opportunity to follow 

Jesus is important. Be prepared!)  

 What do Jesus’ words mean for you personally? “If 

anyone would come after me, he must deny himself 

and take up his cross daily and follow me”? 

One of my own personal fears is mediocrity. For me, life 

is too precious to be lived in mediocrity. Life is a golden 

opportunity, and we should use it as well as we can. 

Living in mediocrity means we do not make the best use 

of the gift of life. Often enough, we can be trapped in 

mediocrity, because we do not dare to be different - not 

different merely for the sake of being different but 

different for the sake of Jesus. The question is: Do you 

dare to be different? 

This question might not be easy to answer, but how you 

answer it will make the difference. 

Here are some specific aspects to help you check 

yourself and take the necessary action: 

1. Do you have a dream? 

This is the first 

question you 

should ask 

yourself. I believe 

one of the main 

reasons people 

just follow the 

herd is they don’t 

have a dream. If there is nothing to pursue then why 

bother being different? Being a religious brother is 

being different, being a Marist is being different. Do you 

dream of living your religious life to the full? 

Perhaps you have been too busy to let the little voice of 

your dream be heard. This is the right time to heed of 

that little voice. If you have found your dream, the next 

question is whether or not you have the courage to 

follow it. Questions two through five will deal with that.  

2. Are you doing what you want or what you should? 

There are often implicit “rules” 

about what a Brother/Marist 

should do in his/her life: for 

example, in prayer life, in 

community life and in 

ministering to others. In writing 

this message I take it for 

granted that what you desire is 

to live the Marist life to the full. 

But is that what you want? I mean, does it help you 

achieve your dream? Do you have the courage to be 

different and follow your dream? 

3. Do you worry more about being loved than being 

what you love? 

Another reason why we 

don’t dare to be 

different is because we 

are trying to meet other 

people’s expectations. 

We often worry more 

about what other people say than about what matters 

to us. But living someone else’s life is a bad way to live 

your life. Why should you lose opportunity just because 

of what other people say? Being Marist and making 

Jesus the centre of our life is not what everyone believes 

and when we do this to the full we are we go against the 

culture of the world around us.    
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4. Do you choose what is safe rather than what is 

right? 

Maybe you are not trying to meet other people’s 

expectations. Maybe you just don’t want to take risks 

and therefore you choose to play safe. But this is exactly 

what many old people regret. When they were asked in 

a study about what they regretted most and what they 

would do differently, 

most of them 

answered: “I wish I 

had risked more.” 

Don’t let the same 

regret happen to 

you. 

5. If you had only six months left to live, would you do 

what you are doing now? 

You can only answer “yes” to this question if what you 

are doing matters to you. Doing what matters to you is 

a sure way to excellence since you will do it with all 

your heart. But you need the courage to be different 

and follow your heart. Do you have it? I hope your 

answer is yes. Life is too precious to be lived in 

mediocrity. 

Our Province of Southern Africa will have a Provincial 

Chapter in the coming August. We must start to dream 

what we want the Province to be in the future?  Can we 

make our local dreams embody the dreams of the global 

dreams of the wider Institute in recent years?  

Stand out.  Stand firm.  And SHINE Him! 

Amen and Amen.  Come quickly Lord Jesus. 

I hope you can dare to be different. 
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he Professor began his class by holding up a glass 

with some water in it. He held it up for all to see 

and asked the students “How much do you think 

this glass weighs?” 

’50g!’… ‘100g!’… 

‘125g!’… the students 

answered. 

“I really don’t know 

unless I weigh it,” said 

the professor, “but, my 

question is: 

What would happen if I 

held it up like this for a 

few minutes?”…. 

‘Nothing’ …..the 

students said. 

“Ok what would happen 

if I held it up like this for an hour?” the professor asked.  

‘Your arm would begin to ache’ said one of the students 

“You’re right, now what would happen if I held it for a 

day?” 

‘Your arm could go numb; you might have severe 

muscle stress & paralysis & have to go to hospital for 

sure!’ 

….. Ventured another student & all the students 

laughed. 

“Very good. 

 

 

But during all this, did the weight of the glass change?” 

asked the professor. 

“No”…. Was the answer.  

“Then what caused the arm ache and the muscle 

stress?” 

The students were puzzled.  

“What should I do now to come out of pain?” asked 

professor again. 

“Put the glass down!” said one of the students 

 “Exactly!” said the professor. 

Life’s problems are something like this. 

Hold it for a few minutes in your head and they seem 

OK. 

Think of them for a long time and they begin to ache. 

Hold it even longer and they begin to paralyze you. You 

will not be able to do anything. 

It’s important to think of the challenges or problems in 

your life, But EVEN MORE IMPORTANT is to ‘PUT THEM 

DOWN’ at the end of every day before you go to sleep. 

That way, you are not stressed, you wake up every day 

fresh and strong and can handle any issue, any 

challenge that comes your way! 

MORAL 

So, when you start your day today, Remember, friend, 

to ‘PUT THE GLASS DOWN TODAY! ‘ 

 

T 

Something to think about! 

I do hope you read this small story: it could make a BIG change for your good.  JOE 
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SNAPPED ON THE FIRST DAY OF THE SCHOOL YEAR 

Sacred Heart, Observatory 14 January 2016 -  
Mixed reactions from the tiny tots 

Sacred Heart, Observatory 14 January 2016  
Teenagers happy to meet their friends again 

On the same day, Brother Vincent met a little boy 

on the the campus and asked him his name. 

 He replied “THATO”, and then added: “Why do  

ask? Everybody in the school knows my name!” 
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PRAYER COMPOSED BY FOUR MARIST SUPERIORS GENERAL 

O God, 

Who in your providence continually send workers into your 

harvest, you inspired Marcellin Champagnat, Jean-Claude 

Colin, Étienne Déclas, Étienne Terraillon and their companions 

to pledge themselves to the founding a new congregation with 

the spirit and name of Mary. 

May we, their heirs, men and women of the Marist family, be 

moved by their example. 

Give to us the grace to understand more clearly our call to 

carry on their intentions in our present world; 

to embrace anew the work of Mary given to us today for the 

building up of your Church for tomorrow in simplicity, humility 

and compassionate solidarity; 

and to step out into mission, open to the promptings of the 

Spirit, responsive to the needs of God’s people, ready to spend 

ourselves and all we have, trusting in the help of Mary our 

good mother and our first and perpetual superior. 

Confident that we can do all things in him who gives us 

strength, we make our prayer through Jesus Christ, our Lord. 

Amen. 

PROMOTING THE LAY MARIST VOCATION 

Mike Greeff, Pam Paton-Mills and Bro. Jude visited four of the Marist Schools in South Africa 
promoting the Lay Marist vocation. (Brother Joe replaced Br Jude at St Joseph's in Cape Town) 

O.L. of FOURVIÈRE 
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NIGERIA – FIRE GUTS JUNIORATE STAFF HOUSING 

A cross section of Marist Brothers' Juniorate, Uturu staff quarters was destroyed by fire on 

Wednesday 20th January. No life was lost. However, some staff and their children incurred 

serious injuries. Among them is the wife and child of Mr. Friday, the MBJ driver. 

We wish them quick recovery. We commiserate with the Director, Br. Ifeanyi Mbaegbu, the 

management, staff and students of MBJ, Uturu for this unfortunate fire tragedy. 

TRAGIC FIRE AT MARIST JUNIORATE, NIGERIA 

MARIST BROTHERS NEW ZEALAND 
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PICTURES, PLACES AND PEOPLE 

Brothers’ Assembly in Luanda, December 2015 

Brothers in Session at the Assembly in Luanda 

This little boy (seen on page 5 behind a 
classroom gate) clung to the editor for 15 

minutes on the next day before he was willing  
to return to the arms of the teacher assistant 

Wait for me! New pets at Kutama 

Kids at Marist Camp  
love to be with Champagnat 
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C a t h o l i c  C h u r c h  

B A L A K A  

M a l a w i  

Please include the close relatives of the 

following Brothers who are in need at this 

time: Brothers Boston Ngulube (mother), Peter Zulu 

(father), Davy Mbasela (kid sister), and Mario Colussi 

(younger sister). 

Pray also for the General Council as they 

discern who will be the next Provincial 

Superior in the light of our Sondage. 

Pray for peace in our troubled world 

Br Norbert Mwila spent a short time in Jo’burg 
on his way to a Formation Meeting in Rome 
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O IRMÃ0 PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de fevereiro de 2016 

“Dois caminhos divergem se num bosque, e eu …  

eu decidi tomar o caminho menos frequentado,  

e este fez muita diferença." --Robert Frost 

 

ueridos Irmãos e amigos 

 
 

Este retrato e o seu fundo faz me pensar sobre a nossa 

vida Marista. Pela escolha de sermos Maristas, seja 

Irmão ou Leigo escolhemos ser diferentes da cultura de 

que o mundo nos espera. Escolhemos viver de jeito de 

Maria.  

Diz o pano de fundo “seja diferente” a cultura a nossa 

volta possui valores que não são cristãos, valores que 

não procuram o poder, posisões e aquisição de bens. 

Como Maristas procuramos ser, simples, smodestos, e 

humildes .O espírito de trabalho da nossa educação  

inclui cinco aspectos, nomeadamente:  Presença, 

Simplicidade,espíto de Familia, Trabalho, sendo todos 

executos de Jeito de Maria. Serão estes slogans 

suficientes  para descrevernos como Maristas quando 

somos questionados? Sera que praticamo-los todos? Se 

vivemos todos esses aspectos como Maristas, então já 

nos comprometemos ao desafio:  “procure ser 

diferente”. 

Neste mundo de individualismo, não será estranho que 

ninguem queira ser diferente?. Queremos que as 

pessoas gostem de nós, e a maneira mais segura de a 

fazer é de se aliar a elas e ser como elas. Ser Marista não 

significa pretender. É ter Jesus em primeiro lugar na 

nossa vida; É viver em oração, em comunidade, na 

simplicidade, ser humide, gentil, de jeito de Maria. Não 

é viver Segundo a moda ou ter os mais recente 

equipamento tecnológico, ou ir as festas o tempo todo. 

Seguir Jesus nunca significou e não significará 

“Pretender”. Significa ser como Ele, relacionar se com as 

pessoas e viver a vida como Ele viveu.  

Há momentos em que é inevitável viver diferente e fazer 

coisas diferentes. Sei que ser diferente pode ser ariscado 

e Inconfortável. E é isso que implica ser seguidor de 

Jesus. A vida de Maria não foi fácil, o Jeito de Maria 

significa seguir Jesus. Jesus nunca prometeu que segui-lo 

seria fácil. Ele foi claro de que segui-lo criaria tensões 

com o mundo. Ele falou aos seus discliplos claramente 

antes da sua morte:  

“Se o mundo vos odeia, saibam de 

que odeio primeiro a Mim. …..Se 

perseguiram a Mim, também vos 

será perseguido” (Jo 15:18,20). 

Q 
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Comece hoje. Faça diferença sendo diferente para Jesus! 

Examinas te olhando para alguns desafios. 

 De que maneira fostes diferente para Cristo e 

sentistes a tensão? 

 Quando é que decidistes pretender na multidão ao 

envez de seguir a Cristo? 

 Porque é que encolhestes a pressão dos amigos?  

 O que farás para te manteres firme se estiveres 

numa situação similar? (É importante fazer plano 

para seguir Jesus na próxima oportunidade. Esteja 

preparado!) 

 O que é que as palavras de Jesus significam para ti? 

“Se alguém quer vir a Mim, pega a sua cruz e segue 

me”? 

Ser medíocre é um dos meus maiores medos. A vida é 

tão preciosa para ser vivida na mediocridade. A vida é 

uma oportunidade de ouro, devemos usa-la bem como 

podermos.  

Viver na mediocridade significa não viver a vida como ela 

deve ser. Muitas vezes somos armadilhados na 

medíocre, porque não tentamos ser deferentes, não 

diferentes pelo simples facto de ser diferente mas sim 

diferentes por causa de Jesus. A pergunta que se coloca 

éVocê tem coragem de ser diferente? 

Pode não ser fácil responder esta pergunta, mas de 

maneira como respondes fará a diferença. 

Aqui estão alguns aspectos específicos para te ajudarem 

a tomar acções necessárias: 

1. Tens um Sonho? 

Esta é a primeira pergunta que te deves fazer. Uma das 

maiores razões que faz com que as pessoas estejam 

apenas a seguir, é que, as pessoas não tem sonhos. Se 

não há algo a alcançar, porque se masar a ser diferente? 

Ser um Irmão Marista é ser diferente. Sonhas em viver a 

sua vida religiosa perfeitamente? 

Talvez te ocupastes 

bastante e não permitistes 

que a voz interna se ouça. 

Este é o tempo oportuno 

para escutar essa voz. Se já 

tens um sonho, a questão 

agora é de saber se irás segui-lo ou não . As perguntas 

dois e cinco, irão tratar desse assunto. 

2. Estás a fazer o que queres ou o que deves? 

Ha “leis” implicitas que fazem 

dele/dela aquilo que é ser 

irmão/Marista na sua vida: por 

examplo, na vida de oração, vida 

comunitária e no serviço aos 

outros. Escrevo isto na 

esperança de que viveis a vida 

Marista profundamente. 

Será que é isso que desejas? Quero dizer, será que isso 

ajuda te a realizar os teus sonhos? Tens a coragem de ser 

diferente e seguir os teus sonhos? 

3. Preocupaste mais seres amado our de ser o que 

amas? 

Uma das razões que não nos permite a sermos diferentes 

é que, queremos ser e viver as expectativas dos outros. 

Muitas vezes ficamos preocupados com aquilo que os 

outros nos dizem e não aquilos que nos convem. Viver a 

vida do outrem é viver na desolusão. Porque perder 

oportunidades com aquilo que os outros dizem? Ser 

Marista e fazer dela o centro da nossa vida, não é o que 

todos fizemos e quando fizemos devidamente, estamos 

contra a cultura do mundo que nos reodeia.    

4. Escolhes o que é seguro do que o que aquilo que é  

certo? 

Talvez não estejas a tentar ir ao encontro das 

expectativas doutras pessoas. Talvez não queiras tomar 

riscos e que queres estar nas brincadeiras. Isso é o que 

cria arrependimento nas pessoas mais idosas. Quando 
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foram perguntados 

num estudo sobre 

aquilo que lhes fez 

arepender e quilo 

que fariam diferente, 

a maioria deles 

responderam o seguinte: “se me tivesse ariscado mais.” 

Não deixe que o mesmo arrependimento se instale em 

te. 

5. Se tivesses apenas seis meses para viver, farias o que 

estás a fazer agora? 

Apenas podes responder “sim”a esta pergunta se o que 

estás a fazer é de extrema importância e de excelência.   

Fazer o que é ideal para te, é o caminho para excelência 

uma vez que, fazes com todo o teu coração. Mas precisas 

coragem para seres diferente . Tens a coragem? Espero 

que a tua resposta seja sim. A vida é muito preciosa para 

ser vivida na mediocridade. 

A nossa província da Africa Austral terá em Agosto 

próximo o capítulo provincial. Devemos começar a 

sonhar e pensar o que queremos que a nossa província 

seja no futuro? Podemos fazer dos nossos sonhos, 

sonhos do instituto?  

 

Seja firme.  Seja resoluto.  E brilhe Nele! 

Amen e Amen.  Venha depressa senhor Jesus. 

 Espero que sejas diferente. 
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 professor catedrático 

começou a sua lição 

pegando num copo de 

água. Pegou para que 

todos vissem e perguntou “o 

que acham que seja o peso 

deste copo?” 

.’50g!’….. ’100g!’ …..’125 g! 

responderam os alunos  

O professor respondeu.“Na 

verdade não sei a não ser que o pese”, mas a minha 

pergunta é: 

O que acontecerá se eu mantê-lo acíma por um 

tempo?”…. 

Os alunos responderam…..‘Nada.’ 

O professor perguntou. “Está bem, o que acontecerá se 

eu mante-lo acima por uma hora?”  

Um dos estudantes respondeu ‘O teu braço começara a 

doer’. 

“Estás certo, e o que acontecerá se eu mante-lo por um 

dia?” 

“O teu braço estara cansado; poderás ter dores nos 

músculos e estarás paralizado e não só irás de certeza ao 

hospital!” 

….. o outro estudante respondeu e os outros riram. 

“Muito bem”. 

Perguntou o professor, “Ora bem,será que durante este 

tempo todo o peso do copo mudou?”.  

A resposta foi ‘Não’. 

“O que terá então causado a dor no braço e nos 

músculos?” 

Os estudantes ficaram estupefactos.  

O professor perguntou,“O que devo fazer para acabar 

com essas dores?”. 

Um dos estudantes respondeu, ‘Coloque o copo!’  

“Exactamente!” respondeu o professor. “Os problemas 

da vida são idênticos a este. 

 

“Mantenha-os por um instante na sua cabeça estes 

estarão bem .Por longo tempo mantenha-os na cabeça e 

eles começarão a doer. 

Mantenha os ainda mais e eles os te deixarão paralisado. 

E não serás capaz de faz nada. 

É importante pensar nos desafios e nos problemas da 

vida, e ainda O MAIS IMPORTANTE é ‘DEIXA-LOS, fim de 

cada dia antes de ires a cama. 

Desta maneira não te irás stressar, acordarás mais forte 

e disposto todos os dias e serás capaz de realizar 

qualquer tarefa que seja, e seja capaz de enfrentar 

qualquer desafio na tua vida!” 

A Moral da história 

Caro amigo, ao começares hoje o seu dia,  lembra-te de 

‘‘COLOQUE HOJE O COPO! ‘ 

 

  

O 

ALGO PARA PENSAR 

Espero que leias esta pequena história que acho que fará GRANDE diferença. JOE 
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TIRADO NO PRIMEIRO DIA DO ANO ESCOLAR 

Sacred Heart, Observatory 14 de Janeiro de 2016 -  
Reações a mistura dos penqueninos 

Mesmo logo, mesmo dia: Grande alegria nos 
meninos pelo reencontro com os seus amigos 

O irmão Vincent encontrou-se no mesmo dia  

com um rapazito no campus e perguntou  

pelo seu nome. 

Ele respondeu “THATO”, e depois acrescentou: 

“Porque me perguntas? Na escola todos  

conhecem o meu nome!” 

PRIMEIRO DIA NA ESCOLA: 

LÁGRIMAS, SMILES 
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ORAÇÃO POR QUATRO SUPERIORES GERAIS MARISTAS  

Ó Deus, que em tua Providência 

continuamente envias operários à tua messe, 

Tu inspiraste a Marcelino Champagnat, Jean-Claude Colin, 

Étienne Déclas, Étienne Terraillon e seus companheiros 

o compromisso de fundar uma nova congregação 

que tivesse o espírito de Maria e tomasse o seu nome. 

Faz com que nós, seus herdeiros, 

homens e mulheres da família marista, sigamos seu exemplo. 

Dá-nos a graça - de entender mais claramente 

o nosso chamado a realizar no nosso mundo atual 

os propósitos que eles idearam; 

- de acolher novamente a obra de Maria 

que nos foi confiada hoje para construir tua Igreja de amanhã 

na simplicidade, na humildade e na solidariedade compassiva; 

- e de ir à missão, abertos aos impulsos do Espírito, 

sensíveis às necessidades do Povo de Deus, 

prontos para nos entregar totalmente,  

com o que somos e temos, 

confiando na ajuda de Maria, 

nossa Boa Mãe e nossa primeira e perpétua superiora. 

Com a certeza de que tudo podemos 

naquele que nos dá forças, 

elevamos nossa oração por Jesus Cristo, nosso Senhor. 

Amém. 

PROMOVENDO A VOCAÇÃO DOS LEIGOS MARISTAS 

Mike Greeff, Pam Paton-Mills e Ir. Jude visitaram quatros das escolas Maristas Sul Africanas 
promovendo a vocação do Leigos Maristas. (Irmão Joe substituio o Ir Jude, na cidade do Cabo) 

N.S. de FOURVIÈRE 
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O CENTRO DOS FUNCIONARIOS DA MBJ, FOI DESTRUIDO PELO FOGO  

No dia 20 de Janeiro quarta feira, o fogo destrui uma faixa do Juniorato Uturu dos Irmãos 

Maristas na Nigeria na parte dos funcionários. Não houve vítimas humanas. Não obstante, 

alguns funcionarios e os seus filhos contrairam ferimentos graves. Entres os feridos constam 

a esposa e o filho do motorista o senhor Friday. 

Desejamos a todos rápidas melhoras. Simpatizamo-nos igualmente com o Director, o Ir. 

Ifeanyi Mbaegbu, os gestores, os funcionários e alunos do MBJ, Uturu pela tragédia. 

INCÊNDIO TRÁGICO NO JUVENATO MARISTA, NIGÉRIA 

IRMÃOS MARISTAS – NOVA ZELÂNDIA 
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IMAGENS, LUGARES, PESSOAS 

Assembleia dos Irmãos, Luanda, Dezembro 2015 

Numa Sessão da Assembleia no Luanda 

Este menino (visto na página 5 atrás de uma 
porta de sala de aula) agarrou-se ao editor por 15 

minutos no dia seguinte, antes que ele estava 
disposto para voltar aos braços do assistente. 

Espere por mim! Novos ‘pets’ em Kutama 

Miúdos no Marist Camp  
amam estar com Champagnat 
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C a t h o l i c  C h u r c h  

B A L A K A  

M a l a w i  

Por favor, inclua os parentes próximos dos 

seguintes Irmãos que estão em necessidade 

neste momento: Irmãos Boston Ngulube (mãe), 

Peter Zulu (pai), Davy Mbasela (irmã mais nova), Mario 

Colussi (irmã mais nova). 

Ore também para o Conselho Geral como 

eles discernir quem será o próximo 

Superior Provincial, à luz da nossa Sondage. 

Rezem pela paz em nosso mundo 

conturbado 

Ir Norbert Mwila passou algum tempo em Jo’burg 
em seu caminho para uma reunião em Roma 
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