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

NEWSLETTER 
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NESTA EDIÇÃO ... 

Primeiras profissões em Matola 

Mensagem do Ir. Norbert 

Aniversários e pedidos de oração 

Mensagem do Capítulo Geral 

Página da fotos 

Itinerário de Br Norbert 

Como os smartphones seqüestram nossas mentes ...  

O artigo completo 

Mais fotografias 

Saudações do Superior Geral 

O Nascimento do Senhor - Domenico Ghidotti 

Dentro da Igreja da Natividade em Belém. 

O nicho centrado na parte inferior da imagem 

é dito para marcar o local onde Jesus nasceu. 
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PRIMEIRA PROFISSÕES DO NOVIÇOS DE MATOLA  

2 de dezembro de 2017 

 

 A liturgia teve lugar na Paróquia de São Gabriel Arcanjo, e foi presidida pelo pároco, Petros Kullu OSM. Além do Ir. 

Emmanuel Mwanalirenji (Mestre Novice) e Ir António Pisco do noviciado, sete Irmãos de outras três residências 

maristas participaram da celebração, bem como o Ir. Óscar Martín (CG) que estive na equipe do noviciado antes do 

Capítulo Geral.  

 

 

 

 

  

[From L. to R. - Names of visitors not included] 
Brothers Norbert Mwila (Provincial), Paul Chikaola (MA), Anderson Kafatsa (MA), 

Dominic Zgambo (MA), João Gabriel (AN), Henry Ngeli (ZA),  
Oscar Martín (Councillor General), Muchima Kasombo (AN), and Peter Joseph (AN),  

[MA = Malawi; ZA = Zambia; AN = Angola] 
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MENSAGEM DO IRMÃO NORBERT 

UMA NOVA GERAÇÃO DOS MARISTAS DE CHAMPAGNAT 

Caros Irmãos, leigos maristas e colegas, 

 Chego até vós num 

clima de alegria de 

Natal e gratidão pelas 

bençãos de 2018 já 

iniciadas. Espero que 

tenham descansado 

bem e se sintam rejuvenescidos nas vossas 

comunidades e famílias enquanto se preparam 

para a vida e a missão que o Ano Novo tem em 

carteira. 

"O novo começo já começou! Vamos juntar as 

mãos e construí-lo!” Essas palavras dos 

comentários finais do Ir. Ernesto no 22º Capítulo 

Geral, encontraram um lugar na vida da nova 

geração de Irmãos e Leigos Maristas.   

No dia 2 de Dezembro, participei da cerimônia de 

profissão para receber os votos de sete noviços do 

segundo ano, agora Irmãos Anderson, Dominic, 

João, Henry, Joseph, Muchima e Paul. Fiquei 

impressionado ao descobrir como eles estavam 

prontamente disponíveis para serem nomeados 

para lugares na Província além de seus países de 

origem. Dos quatro Malawianos, três foram 

nomeados para Angola e um para o Zimbábue, dos 

dois angolanos, um para Malawi e o outro para 

Zimbábue e o Zambiano foi para o Zimbábue. 

Notei essa vontade tão diferente do meu grupo 

que fez profissão há 25 anos. Nós também eramos 

sete que professamos no Noviciado de Kutama no 

Zimbábue e todos nós esperavamos com 

ansiedade retornar aos nossos países de 

proveniência. Hoje em dia, as coisas são 

diferentes: temos uma nova realidade. 

Esta experiência aponta para uma resposta 

concreta de viver um dos cinco chamados do XXI 

Capítulo Geral: estar disponível a nível mundial 

sempre que necessário pelo Instituto ou pela 

Unidade Administrativa. Para vós que professastes 

recentemente, parabéns por demonstrar 

claramente que estão disponíveis e audazes para 

abraçar um novo começo na maneira como 

aceitastes as vossas novas colocações em países 

fora do vosso. Desejamo-vos uma vida e missão 

marista frutífera nas vossa próximas comunidades 

durante os próximos 6 meses antes de ir a Nairóbi. 

Estou igualmente impressionado com Rebecca 

(Bec) Bromhead, uma leiga marista australiana e 

coordenadora do projeto Three2Six em 

Joanesburgo. Bec é, ao mesmo tempo, membro da 

Comissão da Juventude da nossa Província. Ela 

está totalmente envolvida na organização dos 

Jovens Maristas em Joanesburgo e convida os ex-

estudantes maristas a permanecerem maristas.  

"Como estudante numa escola marista, você se 

juntou a uma rede de quase 1 milhão de pessoas 

de 81 países ao redor do mundo. A graduação não 

significa que sua jornada como marista deve 

terminar.” Que forma maravilhosa tem Bec em 

colocar o ideal marista após a formatura! 

Enquanto a Província da África Austral acolhe 

alguns voluntários da Comunidade Marista 

Internacional na África do Sul todos os anos. 

Planos estão em andamento para enviar 

voluntários Sul Africanos para outros países da 

África e além. Nos próximos meses, espero enviar-

vos o Plano Estratégico da Província para uso nas 

Comissões e projetos da Província. A ideia nos 

ajudará a entrar em linha com o chamado para 

viajar juntos como família global.  

 Desejo a todos um Ano frutífero e próspero com 

a benção de Maria e São 

Marcelino para nos 

acompanharem em 2018. 
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 ANIVERSÁRIOS E PEDIDOS DE ORAÇÃO 

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 

20-01-1963 Evaristus Kasambwe 

21-01-1995 Benson Taonele (nov. ad.2017) 
23-01-1977 Reuben Banda 

27-01-1994 Sydney Moyenda (nov.ad.2018) 

28-01-1962 Alexander Damalekani 

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

 

FEBRUARY 

09-02-1979 Euclides Nangolo 

14-02-1991 Mugove Chibwenga 

15-02-1970 Frank Mwambucha 

16-02-1974 Felizardo Maceia 
18-02-1987 Ignatius Matemba 

19-02-1982 Richard Chidothi 

21-02-1935 Angel Mansoa 

21-02-1961 Ernesto Sánchez S.G. 

22-02-1932 Claude Audy 

27-02-1990 Chifundo Nkhoma 

28-02-1987 Moffat Phiri 

 

MARCH 

03-03-1958 Anthony Clark (Int.Comm.) 

03-03-1986 Tererai Gijima 

03-03-1991 Raphael Time Kenneth 

07-03-1973 Leonard Brito 

11-03-1973 Emmanuel Mwanalirenji 

12-03-1964 José Antonio Pascual 

13-03-1984 José Gemusse 

20-03-1974 Francis Jumbe 

20-03-1992 Joseph Lazarus 

25-03-1932 James Langlois 
28-03-1961 Nicholas Banda 

28-03-1990 Golden Tati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manchewe Waterfall 
near Livingstonia, Malawi  

 Para o nosso NOVO CONSELHO GERAL em seus papéis de governar 

e animar a nossa vida marista nos próximos oito anos. 

 Que todas as nossas MARISTAS, IRMÃOS & LAY, tomem conta da 

mensagem do nosso recente Capítulo Geral 

 As famílias de Irmãos que perderam recentemente um querido ou 

uma querida: Gerónimo Raimundo, Norbert Mwila ... 
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MENSAGEM DO CAPÍTULO GERAL 

Distribuição de Cópias Impressas 

Todo o trabalho do Capítulo foi resumido em um atraente "foldout" que será disponibilizado a todos os Irmãos da 

Província, bem como aos leigos maristas. As cópias suficientes em inglês e português chegaram a Joanesburgo e serão 

distribuídas dentro de cada país o mais rápido possível. Apresentadas a seguir estão duas páginas do foldout. 
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PÁGINA DA FOTOS 

 

 

  

Comitê Internacional de Missão do Instituto 
com Mike Greeff na presidência 

In the foreground of this picture taken in the 1980’s 

lies St Joseph's Marist College (founded 1918) 

Papa Francisco celebra a Santa Missa 
em Mianmar um país budista. 

Grupo de Confirmação de St Joseph 2017 

A "Cruz Champagnat" abaixo de Lavalla 

Rostos familiares na Casa Geral 
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ITINERÁRIO DO IR. NORBERT  

 

http://www.roughtype.com/?p=8248 

 

 

  

Os visitantes são bem-vindos por "O. R. 
Tambo" no aeroporto nomeado após ele 

As Viagens do Ir Norbert’s  

17-22 Dec  Chipata Zambia Retreat 

23 Dec ZAMBIA COUNTRY ASSEMBLY 

24-28 Dec Chassa I 

29 Dec-12 Jan  Family holiday 

13 Jan  Lusaka 

14 Jan  JOHANNESBURG 

19-20 Jan  PROVINCIAL COUNCIL  

3 Feb  Jo’burg to NAIROBI 

4 Feb  Conference of Superiors  

 & Pastoral Visit  

20 Feb  Nairobi to LILONGWE 

21 Feb-27 Mar VISIT TO MALAWI  

 

(including a COUNTRY ASSEMBLY and a 

PROVINCIAL COUNCIL MEETING)  

28 Mar Lilongwe to JO’BURG 

HOW SMARTPHONES  

HIJACK OUR MINDS 

More than one reader expressed considerable interest in 

the abbreviated version of the article by Richard Carr. The 

author responded positively to the Editor’s request for a 

copy of the COMPLETE ARTICLE 

The complete text is available on the author’s BLOG at  

http://www.roughtype.com/?p=8248  

Alternatively, readers may request it from the EDITOR at 

mario.colussi@marist.org.za  

http://www.roughtype.com/?p=8248
http://www.roughtype.com/?p=8248
mailto:Mario.colussi@marist.org.za
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MAIS FOTOS 

 

Ir Joe “in his element” em St Joseph's - 
Ensinando pequenos sobre o Natal 

11 de novembro de 2017:  
A Escola Marista do Durban comemora   

ex-estudantes que morreram  
nas guerras mondiais. 

anualmente no Dia do Armistice 

Em uma assembléia realizada em St Henry's, 
os Irmãos Maristas apresentaram 

Certificados de Apreciação 
para Albert Cele e Veni Thusi 

que completaram 47 anos de serviço 
para os Irmãos e para a comunidade escolar.  

Br Joe, Albert Cele, Veni Thusi, Br Jude 

This A Capella Group known as ANECNOTE  
was  recently voted the best in the country  

by viewers of a national TV program  
called “South Africa’s Got Talent”.  
Their cash prize was a whopping 

R500 000 (close to $40 000). 
Leah Adams, shown below, is a member  

of the group (2nd from left in the picture).  
She is the full-time music teacher  

at St Joseph’s Marist College, Rondebosch. 
Congratulations! 
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 SAUDAÇÕES do SUPERIOR GERAL  
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O NASCIMENTO do SENHOR 

por Domenico Ghidotti 

 

 

 

A Virgem fica em uma caverna. Ela abraça o Filho com uma ternura indescritível. 

Joseph está sentado e com um humor pensativo: ele é tentado pelas dúvidas de 

que este nascimento é verdadeiramente o trabalho de Deus. 

Os três Magos são mostrados subindo uma encosta, evocando o esforço que 

precisamos para penetrar nos mistérios de Deus. 

A alegria deste evento é perturbada por premonições inquietantes 

o A caverna se assemelha a um túmulo 

o O berço a um sarcófago 

o A criança está envolvida em ataduras como é feito para um cadáver 

O nascimento de Cristo leva-nos para o seu mistério pascal da morte e 

ressurreição: este filho é o Salvador do mundo! 


