
 

FROM THE PROVINCIAL’S DESK 

1 June 2015 

ear Brothers and Friends, 

June is the month when we celebrate the 

feast of St Marcellin. I know that over the 

years all schools and communities have celebrated 

our founder with great joy and devotion. It gives us 

the opportunity to look at how we are living and 

sharing his dream. This year, the Institute is making 

use of St Marcellin’s Montagne experience as its 

theme. In preparation for celebrating Champagnat 

Day, let us reflect on what this pivotal experience 

meant for him and for us today. 

Firstly, when Fr Champagnat encountered the dying 

Jean Baptist Montagne, he felt for the family and for 

the dying young man. He was concerned for the boy’s 

physical and spiritual state and was deeply concerned 

that the boy had no relationship with Jesus. In fact, 

Jean Baptist knew nothing about Jesus. This spurred 

Marcellin on to found the Little Brothers of Mary. He 

proclaimed. “We must have brothers.” He gave us, 

Little brothers of Mary, the task of making Jesus 

known and loved.  

In the Vatican’s official biography of Saint Marcellin at 

the time of his canonisation on 18 April 1999 we read: 

Marcellin, a man of deep 

faith, never ceased to seek 

the will of God through 

prayer and dialogue with 

the religious authorities 

and with his brothers. Very 

conscious of his own 

limitations, he counted 

only on God and on the protection of Mary, his 

"Good Mother", "Ordinary Resource" and "First 

Superior". His deep humility, and his acute 

awareness of the presence of God, helped him to 

live through many severe trials with great inner 

peace. He often prayed psalm 126: "If the Lord 

does not build the house", convinced that this 

congregation of brothers was the work of God 

and Mary. His motto was, "All to Jesus through 

Mary, and all to Mary for Jesus". 

“To Make Jesus Christ known and loved” is the 

brothers’ mission. The school is a privileged 

setting for this mission of evangelization. 

Marcellin taught his disciples to love and respect 

children, and give special attention to the poor, 

the most ungrateful and the most neglected, 

especially orphans. 
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Spending a great deal of time with young people, 

with simplicity, family spirit and a love of work, 

and all this carried out as Mary would have, were 

the essential points of his vision for education.” 

Do we follow St Marcellin’s essential point for 

education in our teaching, or in our schools? Do we 

care if the students we teach know Jesus or not? Are 

we more concerned about the secular subjects than 

we are about what we were founded for. That is to 

make Jesus known and loved!  

How often we can fall into the trap that what we say 

might be totally different to what we do. Are we 

trying more to make Marist Schools known and loved 

more than to make Jesus known and loved? Yes, we 

must run good schools good places of learning, places 

that help youth to grow and develop. Are we known 

for what we ought to be known for, or do we pander 

to the wishes of parents and authorities who send 

their children to us. Remember our schools exist first 

and foremost to make Jesus known and loved. This is 

the challenge we face today and will always have to 

face. We need to make sure we teach youth to pray, 

to have a relationship with Jesus, to be people of 

service, and to be persons concerned for justice and 

who work for peace. If we do this, then we are doing 

our job as Marists. 

We need to be Religious first of all and then teachers. 

We need to thank God for having inspired us to 

consecrate our lives to him for the sake of youth. I 

would be the first to say we must teach well, we must 

prepare well, and we must be present to the youth. 

All this is right for us as Marists but we must not 

forget that we do all this not to make ourselves 

known and loved but to lead young people Jesus. We 

are asked to do everything with passion in our service 

of others.  

As Marists we choose a life that must cultivate in 

ourselves and in our students an ardent love for Jesus, 

to surrender to him, and dedicate ourselves 

wholeheartedly to his service. 

One of the prayers for vocations we have in our 

Prayer Book for the Marist Family sums up the 

sentiments expressed in this message. It goes like 

this: 

I wish you all a wonderful feast on the 6 June and I 

challenge you to examine your apostolate and 

question yourself. Am I making Jesus known and 

loved?  

With all the love of Jesus and Mary 

 

 

  

Among the sayings of our Founder remembered by the early Brothers … 

To teach children, we must first of all love them and love them all equally. 

I cannot see children without wanting to tell them how much God loves them. 

Let there be among you just one heart and one mind.  

Let it always be said of the Little Brothers of Mary as it was of the early Christians:  

“See how they love one another!” 

 

 

“Loving and generous God, you called us 

by name. Help us to continue making 

Jesus known and loved as we serve 

within the Church. Grant us a new 

generation of leaders to spread your 

kingdom to the ends of the earth. Amen.” 

http://en.wikipedia.org/wiki/Little_Brothers_of_Mary
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JUNE 

03 -06-1958 Joseph Murakho 

05-06-1976 Jacob Mutingwende 

09-06-1933 Fernand Dostie 

09-06-1989 Steven Chinsolo 

11-06-1972 Lourenço Sapalo 

11-06-1973 Stephen Phiri 

13-06-1964 Bernard Chirombe 

14-06-1958 Simeon Banda 

14-06-1990 Manuel Simão 

17-06-1984 Dominic Nyoni 

24-06-1992 Kudakwashe Vambe (nov.ad.2015) 

25-06-1983 Peter Zulu 

25-06-1984 Davy Mbasela 

27-06-1984 Carlos Catole 

30-06-1990 Celestino Ngonjo (nov. ad.2014) 

 

GOD OUR FATHER 

God of all creation, we offer you grateful praise for 

the gift of life. Hear the prayers of your servants, 

who recall the day of their birth and rejoice in your 

gifts of life and love, family and friends. 

Bless them with your presence and surround them 

with your love that they may enjoy many happy 

years, all of them pleasing to you. 

We ask this through Christ our Lord. 

Amen. 

 

 

 

HAPPY BIRTHDAY TO YOU! 

BIRTHDAYS 

Celebration 

during April of 

three former 

stalwarts of 

our Province. 



4 

 

 few lines for those with time to read. We are in the mission country Bangladesh for seven solid years. We 

are seven marvellous companions from four different continents namely Africa, Asia, Europe and S America. 

We live in two communities: four Brothers in Mymensingh 

district doing formation works and the other three in 

Shrimongol district monitoring the school project and 

preparing for the opening of the new school in 2017.The 

house in the picture is the first Marist house here in 

Bangladesh. This is where I am staying with two brothers. 

 

Challenges and reasons for staying 

I will start with the challenges, which are many especially 

for a missionary from Africa. As matter of fact, people here, 

and brothers included, don’t expect to see a missionary 

from a poor country like Zambia. This way of thinking 

just increases in me the feeling of being a foreigner 

which at times can be dangerously irritating as it is an 

everyday experience. Every time I meet people, they 

call me bideshi (foreigner) implying that you look 

different, strange, ignorant and therefore vulnerable. 

Whatever good/bad I did to missionaries in Zambia, 

has finally caught up with me. Their staring at me 

makes me feel like I am in the zoo - a thing that made 

a Mexican Brother, to explode like a volcano, “Stop 

staring at me, I am not in a zoo!” Another challenge is 

the Language. I am yet to get angry and express my 

frustrations in Bangla especially when kids in the class 

become a menace. The other challenge is community life, as 

up to now we still face misunderstandings due to language and cultural differences. I end with the race issue - it’s 

better to be colour blind when the race issue arises. 

The reasons for staying outweigh the challenges. In fact, I take the above challenges as moments and 

opportunities for growth and experiencing God’s presence. Moreover, the feeling of being at home here is very 

strong, because the people are very friendly and helpful to foreigners. The other reason is that the number of needy 

young people here is overwhelming. Even if all the Marist Brothers were to come here, our contribution would be 

minimal – a drop in the ocean. Above all else, what sustains me here is my belief that, “time for Africa to start giving 

and become missionaries is now”. As a missionary from Africa, “a continent always on the receiving end”, my 

greatest joy and happiness is that as a Province, we are taking part in establishing and laying a strong Marist 

foundation in Bangladesh. Initially, we were four from the Province but now alone. So going back home now may 

mean that the Province’s contribution to mission is almost zero. Staying is not only an option, but a necessity also.  

  

A 

A MISSIONARY FROM AFRICA IN ASIA WRITES … 
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Some wishes and prayers 

I do wish and pray often that another Brother joins us in the mission. The other wish and prayer is for the province 

to also make a monetary contribution to the missions – a few kwanzas/ meticals/ rands/ kwachas/ dollars, will help 

a lot sustain the missions and educate the kids you see in the picture - “whatever you do to the least of my brothers, 

that you do unto me”. (Br Vigirio Bwalya – from Zambia has been in Bangladesh since 2008) 

 

y name is Sabine Petzold, I am 19 years old and 

from Germany. I went to a Marist School in 

Mindelheim, Bavaria. After I finished school I 

decided to go abroad to do volunteer work. I heard about 

the Three2Six project in Johannesburg from a Marist 

Organisation called “CMI” (International Collaboration for 

Mission). On the 6th November 2014 I arrived in 

Johannesburg and stayed until the 2nd May 2015.  

M 

The map shows the distance and travel time 
between Vigirio’s former community at 
Mymensingh and the current one at Sreemangal. 
The capital city, Dhaka, lies beneath the “44 min” 
in the “box”. 

BANGLADESH    Area  148,000 km2  Population 157 million 
 
ZAMBIA     Area  753,000 km2  Population  15 million 
 
MALAWI     Area  118.000 km2  Population  17 million 
 
PROVINCE OF SOUTHERN AFRICA  Area 4,537,000 km2 Population 146 million 

A VOLUNTEER FROM EUROPE IN AFRICA WRITES … 
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Now I’m already back in Germany but I still think a lot 

about the wonderful time I spent in South Africa. I will 

always remember my first day when I arrived at the 

Sacred Heart College and got to see the children of the 

Three2Six-Project straight away. They had never seen 

me before, but it felt like they have known me forever, 

because they were so welcoming and happy to see me, 

I got lots of hugs and they took me to play with them as 

soon as I walked to the field. And that’s the most 

remarkable thing about these children, they are so full 

of love and joy and are happy to share that with 

everyone, even if they experienced terrible things in 

their lives.  

To sum it up briefly, the Three2Six-Project is an 

education programme for refugee children in 

Johannesburg. Like the name says, it runs from 3 to 6 in 

the afternoon on the Sacred Heart College premises. 

The children are taught in English, Maths and Life Skills 

by teachers who are refugees themselves. In between 

there’s a half an hour break where they get lunch. There 

are 150 children, 25 in each class from Grade One to 

Grade Six.   

I worked from Monday to Friday between 10am and 

6pm. My job was helping with the administration work 

in the office in the morning and at 2pm I went to see the 

children, play with them, help them, listen to problems, 

sometimes take them to the doctor and so on. Then they 

go to their classes at 3pm. Sometimes I could go in a 

class as a substitute when a teacher wasn’t there. There 

was something new to do every day, for example 

helping with the registration of the new children in the 

beginning of the year, distributing uniforms and shoes 

to every child, helping in the library, packing Christmas 

gifts, taking pictures, checking reports, preparing things 

for events like Parents Consultation Day, the launch of 

the new library and much more. I enjoyed my work very 

much. Everybody made me feel so welcome, not just the 

children, also my colleagues.  

Three2Six is a great and important project, because it 

gives the children a chance to show their potential and 

an opportunity to improve their situation that they 

otherwise wouldn’t have. Refugee children are often 

excluded from the normal school system for many 

reasons, for example their parents can’t afford the 

school fees or they don’t have papers. In my opinion, 

education is the most important thing to help people so 

that they get a perspective for their future. I also think 

the environment of the Sacred Heart College is good for 

the children, I was very impressed by its spirit and 

friendly atmosphere. You feel that the people there live 

and work according to the Marist values. But not only 

the children take advantage of Three2Six, also their 

families and the teachers are helped. For example the 

parents of the Sacred Heart day school children pack 

food parcels for the families of the Three2Six children 

every 2 weeks.  

I hope this project is an example for other schools and 

other countries as it does amazing work and helps 

solving a lot of problems. Especially when there are 

things like xenophobic attacks happening, not just here 

in South Africa, but also in other parts of the world. 

I enjoyed my time in South Africa very much, it was a 

great experience that made me grow and I met a lot of 

remarkable and inspiring persons. I learned a lot from 

them and of course from the children. You see your life 

from a different angle when you listen to their stories 

and the problems some of them are facing. It was also a 

good experience to live in a country that is very different 

from your home and to see and do completely new 

things. (Sabine Petzold) 

 

  

This teacher at the Three2Six project is herself a refugee 

A wish for you  

from the Rainbow Nation 

They will miss your smiles, BINE! 
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SOME PHOTOS TO ENJOY ! 

ANGOLA – RETREAT ON  

THE CONSTITUTIONS 
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Br Fortune Chakasara - Zimbabwe Br John Kusi Mensah - Ghana 

INTERNATIONAL MARIST MISSION COMMISSION – MAY 2015 

1909 Marist Brothers Teacher Training School  
in Roma, Lesotho 

INTERNATIONAL MARIST FINANCE COMMISSION  
Rome April 2015 

Mrs Adrienne Egbers is from RSA.  
In a dark blue shirt is Br. Libardo Garzon, Econ. Gen.  

In the white shirt is Br Mario Meuti of FMSI 

Three2Six learners at tug-of-war during  
a holiday camp outside Johannesburg 

ONGOING THANKS  

to Br. EUCLIDES NANGOLO  

of Angola who has been 

translating the Newsletter  

into Portuguese  

for well over five years 
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o live your life that the fear of death can 

never enter your heart. Trouble no one 

about their religion; respect others in their 

view, and demand that they respect yours. Love 

your life, perfect your life, and beautify all things 

in your life. Seek to make your life long, and its 

purpose the service of your people.  

Prepare a noble death song for the day when you 

go over the great divide. Always give a word or a 

sign of salute when meeting or passing a friend, 

even a stranger, when in a lonely place.  

Show respect to all people and grovel to none. 

When you arise in the morning give thanks for 

the food and for the joy of living. If you see no 

reason for giving thanks, the fault lies only in 

yourself. Abuse no one and no thing, for abuse 

turns the wise ones to fools and robs the spirit of 

its vision.  

When it comes your time to die, be not like those 

whose hearts are filled with the fear of death, so 

that when their time comes they weep and pray 

for a little more time to live their lives over again 

in a different way. Sing your death song and die 

like a hero going home. 

(Chief Tecumseh, 1768 – 1813) 

S 

Something to Think About 

CHIEF TECUMSEH'S WORDS OF WISDOM 

 

“I have told you these things, so that 

in me you may have peace. In this world 

you will have trouble. But take heart! I 

have overcome the world.” Jn 16:33 NIV 

 

LET US PRAY 

For the victims of the EARTHQUAKES in Nepal and neighbouring 

countries and for ALL THE HELPERS involved. 

For AFRICAN COUNTRIES TROUBLED BY VIOLENCE (Central Africa, South 

Sudan, Nigeria, Kenya and Burundi). 

For CHRISTIANS SUFFERING PERSECUTION 

For MIGRANTS ABANDONED AT SEA, and that decisions in their regard 

be marked by compassion and respect for human dignity. 

For those who have ASKED for prayers, particularly Brothers Witman 

Phiri and Andrew Sikelo who have recently lost relatives. 

http://www.wisdomcommons.org/author/Chief%20Tecumseh%201768-1813%20Shawnee%20Nation
http://www.wisdomcommons.org/author/Chief%20Tecumseh%201768-1813%20Shawnee%20Nation
http://beforeitsnews.com/mediadrop/uploads/2013/38/6a0c012cb870012b8ef6292359b11cb8af864f28.jpg
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he cause for canonization of the Venerable 

Blaise Marmoiton, S.M., a lay brother, has also 

been introduced. Brother Blaise was one of a 

group of Marist missionaries (S.M) who went New 

Caledonia to found a new mission station in 1843. 

There he did the duties of a lay brother—planting, 

cooking, washing and mending clothes, and working 

as a carpenter. 

He was killed in 1847 during an attack by a hostile 

local tribe. As he received absolution, Brother Blaise 

said, “Oh, how much I desire that my death may be 

for the salvation of this poor people; I forgive them 

from the bottom of my heart.” Thousands of natives 

soon converted.

 

 

  

T 

Special Patrons of the Brotherhood 

BROTHER BLAISE MARMOITON S.M. 

 

Portion of a stained glass church window  
in New Caledonia depicting the martyrdom 

"Consider how the wild flowers grow. They do not labour or spin. Yet I tell you,  

not even Solomon in all his splendour was dressed like one of these.” (Luke 12:27) 
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SPIRI T UAL T EST AM ENT   

of Joseph Benedict Marcellin Champagnat 

I desire with all my soul that you be constantly faithful to the 

devout practice of the presence of God, which is the soul of 

prayer, of meditation, and of all the virtues.  

May humility and simplicity ever be the distinguishing mark of 

the Little Brothers of Mary. 

Remain true to the spirit of poverty and detachment.  

That a tender and filial love for our good Mother never fail you 

in all the changes of time and circumstance. Proclaim her love 

in every place, as far as lies in your power. 

Love your vocation, be faithful and steadfast to the end, with 

manly courage.  



 

O IRMÃO PROVINCIAL ESCREVE … 

1 de Junho de 2015 

ueridos Irmãos e Amigos, 

Junho é o mês em que celebramos a festa de 

São Marcelino. Eu sei que ao longo dos anos 

todas as escolas e 

comunidades têm celebrado 

o nosso fundador com 

grande alegria e devoção. 

Isso nos dá a oportunidade 

de ver como estamos a viver 

compartilhando o seu sonho. 

Este ano, o Instituto está a 

fazer uso da experiência 

Montagne de São Marcelino como tema. Em 

preparação para comemorar o dia de Champagnat, 

vamos refletir sobre o que esta experiência 

fundamental significava para ele e para nós hoje. 

Em primeiro lugar, quando o Pe. Champagnat 

encontrou Jean Batista Montagne no leito da sua 

morte, da família e do jovem moribundo. Ficou 

preocupado com estado físico e espiritual do menino 

e profundamente abalado, pois o jovem não tinha 

nenhuma relação com Jesus. Na verdade, Jean Baptist 

não sabia nada sobre Jesus. Isso impulsionou 

Marcelino a fundar os Pequenos Irmãos de Maria. Ele 

proclamou. "Devemos ter Irmãos." Ele nos deu, 

Pequenos Irmãos de Maria, a tarefa de tornar Jesus 

conhecido e amado. 

Na biografia oficial do Vaticano de São Marcelino, por 

ocasião da sua canonização em 18 de Abril de 1999, 

lemos o seguinte: 

Marcelino, um homem de profunda fé, nunca deixou 

de buscar a vontade de Deus através da oração e do 

diálogo com as autoridades religiosas e com os 

Irmãos. Muito consciente das suas próprias 

limitações, ele contava apenas com Deus e na 

protecção de Maria, sua "Boa Mãe", "recurso 

habitual" e "Primeira Superiora". Sua humildade 

profunda, e sua consciência da presença de Deus, o 

ajudou a viver por muitas provações graves com 

grande paz interior. Muitas vezes ele rezou o salmo 

126: "Se o Senhor não edificar a casa", convencido de 

que esta congregação de Irmãos foi a obra de Deus e 

de Maria. Seu lema era: "Tudo a Jesus por Maria, tudo 

a Maria para Jesus". 

"Tornar Jesus Cristo conhecido e amado" é a missão 

dos Irmãos. A escola é um lugar privilegiado para esta 

missão de evangelização. Marcelino ensinou os seus 

discípulos a amar e a respeitar as crianças, e dar 

especial atenção aos pobres, o mais necessitados e as 

mais negligenciadas, especialmente os órfãos. 

Gastar uma grande quantidade de tempo com os 

jovens, com simplicidade, espírito de família e um 

amor ao trabalho, e tudo isso realizado do jeito de 

Q 
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Maria, foram os pontos essenciais da sua visão para 

a educação ". 

Será que seguimos o ponto essencial de São 

Marcelino para a educação no nosso ensino, ou nas 

nossas escolas? Importa-nos se os alunos que 

ensinamos conhecem Jesus ou não? Será que 

estamos mais preocupados com os assuntos 

seculares do que com a nossa missão? Que é fazer 

Jesus conhecido e amado! 

 Quantas vezes caímos na armadilha da contrariedade 

do que dizemos e do que fazemos. Será que estamos 

a fazer as nossas Escolas Maristas mais conhecidas e 

amadas do que tornar Jesus conhecido e amado? Sim, 

temos que administrar bem as nossas escolas como 

bons lugares de aprendizagem, lugares que ajudam 

os jovens a crescer e a se desenvolver. Somos 

conhecidos pelo que deveríamos ser ou por cedermos 

aos desejos dos pais e autoridades que enviam os 

seus filhos para nós? Lembrem-se que as nossas 

escolas existem em primeiro lugar para tornar Jesus 

conhecido e amado. Este é o desafio que 

enfrentamos hoje e sempre teremos de enfrentar. 

Precisamos ter certeza de que devemos ensinar os 

jovens a rezar, a ter um relacionamento com Jesus, 

para ser pessoas de serviço, e para ser pessoas em 

causa para a justiça e que trabalhem pela paz. Se 

fizermos isso, então estamos a fazer o nosso trabalho 

como Maristas. 

Precisamos ser religiosos antes de tudo e em seguida, 

professores. Devemos agradecer a Deus por nos ter 

inspirado a consagrar a nossa vida a Ele para o bem 

da juventude. Eu seria o primeiro a dizer que temos 

de ensinar bem, temos de nos preparar bem, e temos 

de estar presentes para a juventude. Tudo isso é bom 

para nós, como maristas, mas não devemos esquecer 

que não devemos fazer tudo isso para nos tornar 

conhecidos e amados, mas para orientar os jovens a 

Jesus. Somos convidados a fazer tudo com paixão em 

serviço dos outros. 

Como maristas escolhemos uma vida que deve 

cultivar em nós mesmos e nos nossos alunos um amor 

ardente por Jesus, a render-se a ele, e a dedicação de 

coração a seu serviço. 

Uma das orações pelas vocações que temos no nosso 

Prayer Book for the Marist Family resume os 

sentimentos expressos na seguinte mensagem: 

Desejo a todos uma festa maravilhosa no dia 6 de 

Junho e gostaria de desafiar a cada um a questionar e 

a avaliar o nosso apostolado. Será que estou a 

tornar Jesus conhecido e amado? 

Com todo o amor de Jesus e Maria 

 

 

  Entre as palavras de nosso Fundador lembradas pelos primeiros Irmãos .. 

Para bem educar as crianças é preciso, antes de tudo, amá-las, e amá-las todas igualmente. 

“Não posso ver uma criança sem me dar vontade de ensinar-lhe o catecismo, e fazer-

lhe saber quanto Jesus Cristo a amou”. 

Que não haja entre vós senão um mesmo coração e um mesmo espírito.  Que se possa 

dizer dos Irmãozinhos de Maria como dos primeiros cristãos: “Vede como eles se amam.” 

 

 

"Deus da bondade e do amor, que nos 

chamastes pelo nome. Ajudai-nos a continuar 

a fazer Jesus conhecido e amado enquanto 

servimos a Igreja. Dai-nos uma nova geração 

de líderes para espalhar o Evangelho até aos 

confins da terra. Amém." 
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JUNHO 

03 -06-1958 Joseph Murakho 

05-06-1976 Jacob Mutingwende 

09-06-1933 Fernand Dostie 

09-06-1989 Steven Chinsolo 

11-06-1972 Lourenço Sapalo 

11-06-1973 Stephen Phiri 

13-06-1964 Bernard Chirombe 

14-06-1958 Simeon Banda 

14-06-1990 Manuel Simão 

17-06-1984 Dominic Nyoni 

24-06-1992 Kudakwashe Vambe (nov.ad.2015) 

25-06-1983 Peter Zulu 

25-06-1984 Davy Mbasela 

27-06-1984 Carlos Catole 

30-06-1990 Celestino Ngonjo (nov. ad.2014) 
 

 

 

FELIZ ANIVERSÁRIO PARA TODOS 

ANIVERSÁRIOS 

em abril  

de três antigos 

baluartes  

da nossa 

Província 

DEUS, NOSSO PAI, E DEUS DE TODA A CRIAÇÃO: 

Oferecemos-lhe gratidão e louvor pelo dom da 

vida. Ouvir as orações de seus servos, que lembram 

o dia de seu nascimento e se alegram em seus 

presentes de vida e de amor, família e amigos. 

Abençoe-os com a sua presença e cercá-los com 

seu amor para que possam desfrutar de muitos 

anos felizes, todos eles agradável para você. Por 

Cristo, nosso Senhor. Amém. 
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lgumas linhas para aqueles que tenham tempo para ler. Estamos no país de missão Bangladesh durante sete anos 

sólidos. Somos sete maravilhosos companheiros de quatro continentes diferentes, ou seja África, Ásia, Europa e 

América do Sul. Vivemos em duas comunidades: quatro Irmãos 

no distrito de Mymensingh fazendo trabalhos de formação e os 

outros três no distrito Shrimongol monitorando o projeto da 

escola e se preparando para a abertura da nova escola em 2017. 

Na imagem está a primeira casa marista aqui em Bangladesh . É 

aqui onde vivo  com dois outros Irmãos. 

 

Desafios e razões para ficar 

Vou começar com os desafios, que são muitos, 

especialmente para um missionário da África. Como questão de 

fato, as pessoas aqui, e Irmãos incluídos, não 

esperam ver um missionário de um país pobre 

como a Zâmbia. Esta maneira de pensar só aumenta 

em mim a sensação de ser um estrangeiro que às 

vezes pode ser perigosamente irritante, pois é uma 

experiência diária. Todas as vezes que me encontro 

com pessoas, eles tratam-me por bideshi 

(estrangeiro) que implica que você é diferente, 

estranho, ignorante e, portanto, vulnerável. Seja 

qual for o bem / mal que fiz para os missionários na 

Zâmbia, finalmente estou a pagar por tudo. 

Conforme as pessoas olham para mim, me faz 

sentir como se estivesse num jardim zoológico - 

uma coisa que fez um Irmão mexicano, explodir 

como um vulcão, "Pare de olhar para mim, eu não 

estou num zoológico!" Outro desafio é a língua. Ainda 

estou por expressar raiva e as minhas frustrações em Bangla especialmente quando as crianças na sala de aulas tornam-

se insuportáveis. O outro desafio é a vida comunitária, como até agora, ainda enfrentamos mal-entendidos devido as 

diferenças linguísticas e culturais. Termino com a questão racial - é melhor ser daltônico quando surge a questão racial. 

As razões para ficar superam os desafios. Na verdade, eu levo os desafios acima como momentos e 

oportunidades de crescimento e de estar na presença de Deus. Além disso, a sensação de estar em casa aqui é muito 

forte, porque as pessoas são muito simpáticas e prestativas para estrangeiros. A outra razão é que o número de jovens 

carentes aqui é esmagador. Mesmo se todos os Irmãos Maristas viessem trabalhar aqui, a nossa contribuição seria 

mínima - uma gota no oceano. Acima de tudo, o que me sustenta aqui é a minha convicção de que, "o tempo para a 

África começar a dar e se tornar missionárias é agora". Como missionário da África, "um continente sempre no fim da 

recepção", a minha maior alegria e felicidade é que, como Província, estamos a tomar parte no estabelecimento de uma 

base sólida marista em Bangladesh. Inicialmente, eramos quatro da Província, mas agora sozinho. Então, voltar para casa 

agora pode significar que a contribuição da província para a missão é quase zero. Ficar não é apenas uma opção, mas 

uma necessidade também.  

A 

UM MISSIONÁRIO AFRICANO ESCREVE DA ÁSIA … 
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Alguns desejos e orações 

Eu desejo e rezo muitas vezes para que um outro Irmão se junte a nós na missão. O outro desejo e oração é para que a 

província também faça uma contribuição monetária para as missões - alguns kwanzas / meticais / rands / kwachas / 

dólares, podem ajudar muito a sustentar as missões e educar as crianças que vocês vêm na imagem - "o que fizerdes para 

o menor dos meus irmãos, é a mim que o fazeis.” (Irmão Vigirio Bwalya, zambiano, foi em Bangladesh desde 2008) 

 

hamo-me Sabine Petzold, tenho 19 anos de idade, sou 

nacionalidade alemã e vivo na Alemanha. Fui a uma escola 

marista de Mindelheim, Bavaria. Depois de terminar o 

ensino secundário decidi ir ao exterior para fazer um trabalho 

voluntário. Ouvi falar sobre o projeto Three2Six em Joanesburgo, 

de uma organização marista chamado de "CMI" (International 

Collaboration for Mission) “Colaboração Internacional para a 

Missão”. No dia 06 de Novembro de 2014 cheguei em 

Joanesburgo e fiquei até 02 de Maio de 2015. 

C 

O mapa dá detalhes da viagem de carro entre o ex-

comunidade de Vigirio em Mymensingh ea atual em 

Sreemangal. A capital, Dhaka, se encontra abaixo da 

"44 min" na “caixa” 

BANGLADESH    Área  148,000 km2  Pupulação 157 milhões 
 
ZÂMBIA     Área  753,000 km2  Pupulação  15 milhões 
 
MALAWI     Área  118.000 km2  Pupulação  17 milhões 
 
PROVÍINCIA DA ÁFRICA AUSTRAL  Área 4,537,000 km2 Pupulação 146 milhões 

UMA VOLUNTÁRIA EUROPÉIA ESCREVE DA ÁFRICA … 
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Agora já de volta na Alemanha, mas ainda penso muito 

sobre o tempo maravilhoso que passei na África do Sul. 

Eu sempre me lembro do primeiro dia em que cheguei 

ao Sacred Heart College “Colégio Sagrado Coração” e fui 

ver as crianças do Three2Six-Project imediatamente. 

Elas nunca me tinham visto, mas senti-me como se 

tivessem me conhecido há muito tempo, porque elas 

eram tão acolhedoras e felizes em me ver, recebi muitos 

abraços e em seguida convidaram-me para jogar e 

brincar no campo. E essa é a coisa mais bonita sobre 

essas crianças, elas são tão cheias de amor e alegria e 

são felizes por partilhar isso com todos, mesmo tendo 

experimentado, nas suas vidas, coisas terríveis. 

Para resumir brevemente, o Three2Six-Project é um 

programa de educação para crianças refugiadas em 

Joanesburgo. Como o nome diz, ele é realizado das 3-6 

da tarde nas instalações do Colégio Sagrado Coração. As 

crianças são ensinadas Inglês, Matemática e Habilidades 

para a Vida por professores que são eles próprios 

refugiados. No meio há uma meia hora de intervalo, 

onde eles almoçam. Há 150 crianças, 25 em cada classe 

da 1ª – 6ª Classe. 

Eu trabalhei de segunda a sexta-feira das dez horas da 

manhã as seis horas da tarde. Ajudava com trabalhos 

administrativos no escritório de manhã e as duas da 

tarde ia ver as crianças, brincar com elas, ajudá-las, ouvir 

os seus problemas, às vezes levá-las ao médico e assim 

por diante. Em seguida, elas vão para suas salas de aulas 

às 3h da tarde. Às vezes, dava aulas numa ou outra 

turma como professora substituta quando um professor 

faltasse. Havia algo novo para fazer todos os dias, por 

exemplo ajudar com o registo das novas crianças no 

início do ano, a distribuição de uniformes e sapatos para 

todas as crianças, ajudar na biblioteca, embalar 

presentes de Natal, tirar fotos, verificar relatórios, 

preparar coisas para eventos como Dia de visita dos 

Pais, a abertura da nova biblioteca e muito mais. Eu 

gostava muito do meu trabalho. Todo mundo me fez 

sentir tão bem-vinda, não apenas as crianças, mas 

também os meus colegas. 

Three2Six é um grande e importante projeto, porque dá 

às crianças uma oportunidade de mostrar o seu 

potencial e uma oportunidade de melhorar a sua 

situação que de outra forma não teriam. Crianças 

refugiadas são muitas vezes excluídas do sistema 

escolar normal, por muitas razões, por exemplo, os pais 

não podem pagar as propinas escolares ou eles não têm 

documentos. Na minha opinião, a educação é a coisa 

mais importante para ajudar as pessoas para que elas 

possam obter uma perspectiva para o futuro. Também 

acho que o ambiente do Sacred Heart “Colégio Sagrado 

Coração” é bom para as crianças, e fiquei muito 

impressionada com o seu espírito e uma atmosfera 

amigável. Você sente que as pessoas de lá vivem e 

trabalham de acordo com os valores maristas. Mas não 

só as crianças tiram proveito de Three2Six, também as 

suas famílias e os professores são ajudados. Por 

exemplo, os pais das crianças da escola no regime 

normal embalam pacotes de alimentos para as famílias 

das crianças Three2Six a cada duas semanas. 

Espero que este projeto seja um exemplo para outras 

escolas e outros países de como fazer um trabalho 

incrível e ajudar a resolver vários problemas. 

Especialmente quando há coisas como ataques 

xenófobos que acontecem, não apenas aqui na África do 

Sul, mas também em outras partes do mundo. 

Gostei muito do meu tempo na África do Sul, foi uma 

grande experiência que me fez crescer e eu conheci 

muitas pessoas notáveis e inspiradoras. Aprendi muito 

com eles e, claro, a partir das crianças. Comecei a ver a 

minha vida a partir de um ângulo diferente quando ouvi 

as suas histórias e os problemas que alguns deles estão 

a enfrentar. Foi uma boa experiência viver num país que 

é muito diferente do nosso, nossa casa e ver e fazer 

coisas completamente novas. 

 

  

Esta professora mesma é refugiada 

Um desejo para você  

da Nação Arco-Íris 

Eles vão muito para seus sorrisos, Bine! 
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ALGUMAS FOTOS PARA DESFRUTAR ! 

ANGOLA – RETIRO PARA 

ESTUDAR AS CONSTITUIÇÕES 
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Ir. Fortune Chakasara - Zimbabwe Ir. John Kusi Mensah - Ghana 

COMISSÃO INTERNACIONAL DA MISSÃO MARISTA - Abril 2015 

1909 Irmãos Maristas Escola Normal  
em Roma, Lesotho 

Comissão Marista Internacional das Finanças  
Roma Abril 2015 

A Sra. Adrienne Egbers é Sulafricana  
Em uma camisa azul escuro - Ir. Libardo Garzon,  

Econ. Gen.; Na camisa branca - Ir Mario Meuti de FMSI 

As crianças do projeto Three2Six fazem no 
cabo-de-guerra durante um acampamento  

de férias fora de Joanesburgo 

OBRIGADO CONTÍNUA  

para Ir. EUCLIDES NANGOLO  

de Angola 

Tradutor do “Newsletter”  

em Português  

para bem mais de cinco anos 
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ntão viva a sua vida para que o medo da morte 

nunca entre em seu coração. Não dificulte a 

vida de ninguém por causa da sua religião; 

respeite o outro na sua visão, e exija que eles 

respeitem a sua. Ame a sua vida, aperfeiçoe a sua 

vida, e embeleze todas as coisas da sua vida. Procure 

fazer da sua longa vida, uma finalidade a serviço do 

seu povo.  

Prepare uma canção nobre de morte para o dia 

quando se encontrarás com o grande divino. Sempre 

dê uma palavra ou um sinal de saudação ao encontrar 

ou passar por um amigo, mesmo que for um 

estranho, quando estiveres num local desconhecido e 

isolado.  

Mostre respeito a todas as pessoas. Quando se 

levantas de manhã, dê graças pelo alimento e pela 

alegria de viver. Se você não vê nenhuma razão para 

dar graças, a culpa é somente tua. Abuse de ninguém 

e de nenhuma coisa, pois o abuso transforma os 

sábios em tolos e rouba o espírito de uma boa visão 

da vida. 

E quando chegar a sua hora de morrer, não seja 

como aqueles cujos corações estão cheios de medo 

da morte, chorando e rezando por um pouco mais 

de tempo para viver de uma maneira diferente e 

reparar as suas faltas cometidas. Cante a sua música 

da morte e morra como um herói a caminho de casa. 

(Chefe Tecumseh 1768 - 1813) 

www.wisdomcommons.org/author/Chief%20Tecu

mseh%201768-1813%20Shawnee%20Nation  

E 

Algo para pensar 

PALAVRAS DE SABEDORIA DE CHEFE TECUMSEH 

 

“Tenho-vos dito isso, para que em mim 

tenhais paz; no mundo tereis aflições, 

mas tende bom ânimo; eu venci o 

mundo.” Jn 16,33  

 

OREMUS 

Para as vítimas dos TERREMOTOS no Nepal e países vizinhos e para 

todos os ajudantes envolvidos. 

Para os PAÍSES AFRICANOS CONTURBADO PELA VIOLÊNCIA (África 

Central, Sudão do Sul, Nigéria, Quênia e Burundi). 

Para cristãos que sofrem PERSEGUIÇÃO 

Para migrantes ABANDONADOS NO MAR, e que as decisões a seu 

respeito ser marcadas pela compaixão. 

Para aqueles que nos pediu orações, particularmente irmãos 

Witman Phiri e Andrew Sikelo que recentemente perdeu familiares. 

http://www.wisdomcommons.org/author/Chief%20Tecumseh%201768-1813%20Shawnee%20Nation
http://www.wisdomcommons.org/author/Chief%20Tecumseh%201768-1813%20Shawnee%20Nation
http://beforeitsnews.com/mediadrop/uploads/2013/38/6a0c012cb870012b8ef6292359b11cb8af864f28.jpg
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 causa de canonização do Venerável Blaise 

Marmoiton, SM, um irmão leigo, também foi 

introduzida. O Irmão Blaise acompanhou outros 

missionários maristas para Nova Caledônia para fundar 

uma nova estação missionária em 1843. Lá, ele fez os 

deveres de um irmão leigo -plantando, cozinhando, 

lavando e trabalho na alfaiataria, e também como 

carpinteiro. 

Ele foi morto no 1847 durante um ataque de uma tribo 

hostil local. Enquanto recebia a absolvição, o Irmão 

Blaise disse, "Oh, o quanto desejo que a minha morte 

pudesse ser para a salvação deste pobre povo; Eu 

perdoo-lhes do fundo do meu coração. "Depois deste 

episódio, milhares de nativos converteram-se ao 

Cristianismo. 

 

  

A 

Patronos especiais da Fraternidade 

IRMÃO BLAISE MARMOITON S.M. 

 

Uma janela de vitral na Nova Caledônia  
que retrata o martírio 

" Considerai os lírios, como eles crescem; não trabalham, nem fiam; e digo-vos que nem 

ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles.” (Lucas 12,27) 
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T EST AM ENTO ESPI RITUAL  

de José Bento Marcelino Champagnat 

Peço ainda a Deus e desejo com todo o ardor de meu coração 

que persevereis fielmente no santo exercício da presença de 

Deus, alma da oração, da meditação e de todas as virtudes.  

A obediência e a simplicidade sejam sempre a característica dos 

Irmãozinhos de Maria. 

Conservai-vos num grande espírito de pobreza e de desapego.  

Uma devoção terna e filial por nossa boa Mãe vos anime em todo 

tempo e em todas as circunstâncias. Tornai-a amada em toda 

parte, tanto quanto vos for possível. 

Meus queridos Irmãos, sede fiéis à vossa vocação, amai-a e 

perseverai nela corajosamente.  


	1506 Newsletter EN
	1506 Newsletter PT

