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Irmãos Formadores 
para um mundo novo

Programa para Formadores em El Escorial e Manziana

admInIstração Geral

Ontem e hoje, em Valladolid (Espanha), se realiza a reunião da Equipe Europeia de Missão, da qual participam, de Roma, 
os Irmãos João Carlos do Prado e Miguel Ángel Espinosa, do Secretariado da Missão.

De 16 a 18 de janeiro o Conselho Geral se reúne, em Nemi, com os Conselhos dos outros 3 ramos da Família Marista: 
Irmãs Maristas, Padres Maristas e Irmãs Maristas Missionárias.

Ontem, 15 de janeiro, nas nossas casas de espiritualidade de Manziana (Itália) e El Escorial (Espanha) começou oficial-
mente o Programa para Formadores ao qual se deu o nome de “Irmãos formadores para um mundo novo”. Como já 
noticiamos em outros artigos, as diversas unidades administrativas liberaram um bom número de Irmãos para começar 

esse caminho que os conduzirá a aprofundar elementos fundamentais e essenciais da formação inicial de nossos candidatos 
à vida religiosa marista. 

El Escorial 

Equipe: Ángel Medina (Dist.Paraguai) e Joarês Pinheiro de 
Sousa (Prov. Brasil Centro-Norte) 

1. Juan Carlos Bolanos Viscarra, El Salvador - América 
Central 

2. Rafael Ferreira Júnior, Brasil - Brasil Centro-Norte 
3. Rubens José Falqueto, Brasil - Brasil Centro-Norte 
4. Darlan Santorum, Brasil - Brasil Centro-Sul 
5. Marcondes Bachmann, Brasil - Brasil Centro-Sul 
6. Jose Merced Díaz Hernández, México - México Central 
7. Bernardino Espinos Flores, México - México Central 
8. Frantzley Ezama, Haiti - México Occidental 
9. Hugo Pablo Vásquez Zarazúa, México - México Occidental 
10. Carlos Andrés Obando Ortega, Colômbia - Norandina 
11. Carlos Eduardo Regalado Piedra, Equador - Norandina 
12. José Alberto Quintero Galvis, Colômbia - Norandina 
13. Roger Ariel Perius, Brasil - Rio Grande Do Sul 
14. Isidro Azpeleta Sebastián, Chile - Santa María 

de los Andes 
15. Thomas Kalumbula, Angola - África Austral

Manziana 

Equipe: Dennis Cooper (Prov. Austrália), Sylvain Yao (Dist. 
África del Oeste) e Alfredo Herrera (Dist. East Asia)

1. Daniel Taylor, Libéria - África del Oeste (Dist.) 
2. Frederic Nadji Ngarsandje, Chade - África del Oeste (Dist.) 
3. Stephen Kpunsa, Camarões - África del Oeste (Dist.) 
4. Innocent Kikongolo Sadiki, Congo - Afrique Centre-Est 
5. Juan Gustavo Gil Rivero, Vietnã - Asia (Dist.) 
6. Mark Poro, Bangladesh - Asia (Dist.) 
7. Justin Golding, Austrália - Australia
8. Jacobo Song, Coreia - East Asia 
9. Pierre Marie Aristide Ramasivanona, Madagascar - Madagascar 
10. Benedict Manacen, Vanuatu - Padre marista 
11. Ken Lasin, Pápua Nova Guiné - Melanesia (Dist.)
12. Luke Fong, Fiji - Pacific (Dist.) 
13. Andemarion Donaldson Ikpajombu, Nigéria - Nigeria 
14. Clement Nwadike, Nigéria - Nigeria 
15. Jesudoss Kanikaisamy, Índia - South Asia 
16. Saul Placious, Índia - South Asia 
17. Emmanuel Mwanalirenji, Zimbabue - África Austral
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presIdente nelson mandela
A experiência dos colégios maristas 
diante do apartheid na África do Sul

Durante o Apartheid, todo mundo 
era classificado de acordo com 
a própria raça e grupo étnico. 

Do mesmo modo, as zonas residenciais 
e as estruturas sociais eram distribuí-
das conforme a classificação racial das 
pessoas. Assim, existiam escolas para 
crianças brancas, indianas, mestiças, 
para crianças de língua Zulu, de língua 
Xhosa, etc. As “escolas brancas” nor-
malmente tinham os melhores profes-
sores e melhores infraestruturas.
Durante muitos anos os responsáveis pelas escolas católicas na África do Sul discutiram sobre a necessidade de receber 
alunos independentemente da classificação racial do governo. Finalmente, na metade da década de 70 algumas escolas 
católicas, tradicionalmente colégios para crianças brancas, começaram a aceitar matrículas de crianças de outras raças. 
Entre essas escolas estavam as entidades maristas da África do Sul.
Em torno de 1990, depois de anos de ameaças de fechamento e anos de intensas negociações, o regime do Apartheid 
finalmente diminuiu a pressão e alunos negros foram admitidos mais livremente em escolas até então tidas como “escolas 
para brancos”.
Nesse período, o Colégio Sacred Heart, uma das 3 escolas maristas em Johannesburg, já contava com um número grande 
de alunos negros. O diretor da escola primária desses anos era o Ir. Joseph Walton, atualmente Provincial da Província de 
África Austral. 
Há pouco mais de um mês da morte de Nelson Mandela, queremos recordá-lo através dessa conversa com o Ir. Joseph 
sobre a relação dos Maristas com ele.

Ir. Joseph, você era diretor na Sacred Heart Junior 
School de Johannesburg quando os netos de Man-
dela frequentavam o colégio?

Sim. Eu lembro quando vieram para fazer a matrícola dos 
netos, em fevereiro de 1991. A Sra. Winnie Mandela e sua 
filha Zinzi vieram até à secretaria da escola. Fui chamado 
e falei com eles sobre o Colégio. Nos dias seguintes, 3 
crianças vieram e fizeram o teste de ingresso e foram acei-
tos. Esse foi o início de uma boa relação com a família.

Você lembra quantos netos de Mandela frequenta-
vam o colégio?

No início eram 3 crianças, mas o número cresceu durante 
aquele ano. Se lembro bem, tivemos, em certo momento, 
8 netos de Mandela matriculados no nosso colégio.

O Sr. Mandela visitou a escola?

Tivemos a sorte de receber várias visitas de Nelson Man-

dela na escola. Ele veio visitar-nos antes de se tornar pre-
sidente da África do Sul e também quando era presidente. 
Algumas visitas eram informais e em outras ocasiões foi 
oficialmente convidado para participar de eventos es-
peciais. Outras vezes veio em celebrações apenas para 
prestigiar os seus netos. Adorava estar com as crianças. 
Estava muito contente pelo fato de crianças de todas as 
raças receberem juntas a educação no Colégio Sacred 
Heart. Significava a realização do seu sonho para a África 
do Sul.

Você poderia nos contar algo particular que aconte-
ceu durante suas visitas ao colégio?

Muitas visitas dele foram especiais para nós no colégio. 
Lembro da primeira vez que veio. Foi para ver seus netos 
durante um torneio de natação, num sábado pela manhã. 
Nesse período estava negociando um acordo para as 
eleições. Em outra ocasião foi convidado para um con-
certo na escola primária. Veio cedo demais, pois um dos 
netos passou erroneamente o horário. Fui chamado para 
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acompanhá-lo, até que o concerto iniciasse. Tinha muito 
interesse na escola e na educação que oferecíamos. Nes-
se período estávamos introduzindo um novo programa 
integrado de formação.

Ainda em outra ocasião, como presidente, veio sem avisar 
durante um encontro de pais e professores onde se anun-
ciava o que os educadores esperavam das crianças duran-
te o ano acadêmico. Nelson e Graçia Machel vieram com 
alguns guarda-costas para encontrar um dos professores 
de seus netos. Era o terceiro ano e ele mostrou particular 
interesse no ensino da leitura. Depois do encontro, per-
cebeu que havia um outro casal que obviamente também 
eram avós de alunos. Ele então convidou-os para um chá 
em sua casa.

Houve também aquela vez em que o Sr. Mandela passou 
pelas proximidades da escola quando ia visitar uma de 
suas filhas. Quando, de longe, viu as crianças jogando na 
cancha de esportes, pediu ao motorista que o levasse até 
as dependências do colégio. Desceu do carro e falou aos 
alunos sobre a importância da educação.

Outra vez foi convidado para assistir a um show musical 
organizado pelo colégio.  A primeira cena do espetáculo 
começava com “gangsters” invadindo com barulho a es-
cola com armas de brinquedo. A polícia que acompanha-
va o presidente se precipitou para ver o que acontecia e 
se ele estava bem. O espetáculo teve um momento de 
pausa e depois continuou normalmente.

Há tantas outras histórias que poderia contar sobre as 
visitas de Nelson Mandela à escola, mas vou terminar com 
uma última. No final de um ano letivo, tivemos a apresen-
tação do coral. Usamos a igreja paroquial vizinha, pois a 
capela do colégio teria sido pequena para acolher todos 
os convidados. Meia hora antes de iniciar a apresentação, 
chegou a notícia de que o Presidente assistiria o evento. 
Os guardas dele vieram antes para inspecionar o ambiente 
e sugeriram onde ele poderia se sentar. Mas ele apareceu 
rodeado por crianças do primário, com poucos guardas e 
estava muito à vontade.

Estas são apenas algumas ocasiões em que Nelson Man-
dela foi ao colégio. Talvez uma última história. A escola 
fez um apelo aos pais para angariar fundos para uma nova 
cerca de segurança em volta da propriedade da escola. 
Soubemos que Nelson Mandela arranjou um doador que 
pagasse a construção da cerca.

Tive o privilégio de ser convidado para a posse do Presi-
dente Mbeki, quando Nelson Mandela deixou o cargo. O 
convite veio do escritório do presidente.

Qual foi a sua impressão sobre o Sr. Mandela?

Quando estava junto com Nelson Mandela, sentia-me 
bem, pois tinha um jeito maravilhoso de se relacionar com 

a gente. Quando caminhava pela escola, parava para falar 
com todos os que via, não importando se fossem profes-
sores ou pessoal da limpeza ou outros empregados e di-
zia-lhes quanto feliz estava por encontrá-los. Fazia todos 
se sentirem bem. Nunca viu o cargo de presidente como 
algo que o fizesse superior aos outros, mas uma oportuni-
dade para servir. Era de verdade um homem sensível que 
cuidava das pessoas e mostrava compaixão para com to-
dos. Dava para sentir, estando com ele, que era uma pes-
soa especial. Sempre ficávamos tristes quando terminava 
a sua visita, mesmo se a sua presença criasse uma certa 
interrupção das atividades. Eram grandes momentos e as 
crianças que o encontraram terão boas recordações para 
o resto de suas vidas.

Nos seus contatos com o Sr. Mandela, o que lhe im-
pressionou mais nele?

Penso que tenha sido o seu grande amor e respeito pelas 
pessoas, especialmente pelas crianças. Acreditava que a 
educação podia libertar as pessoas da pobreza e ajudar 
uma nação a se desenvolver.

_______________
A entrevista e a apresentação foram feitas pelo Ir. Jude 
Pieterse

Últimos Irmãos falecidos

14/01/2014: Gaston-Eugène-Antoine Layral, 
Prov. L'Hermitage - França

08/01/2014: José Domínguez Vidales, 
Prov. Ibérica - Espanna, 

06/01/2014: Justiniano González de las Heras, 
Provincia Compostela - Espanna

29/12/2013: Vincent Lenehan
Prov. Australia - Austrália,

05/12/2013: Jean-Marcel Matussière
Prov. L'Hermitage - França

03/12/2013: Luis Minguillón Navarro
Prov. Mediterránea - Espanna

28/11/2013: Benedetto Termini
Prov. Mediterránea - It´nlia

16/11/2013: Antonin Lussier
Provincia Canada - Canadá

11/11/2013: Eduardo Ramírez García
Prov. Ibérica - Espanha

29/10/2013: Dave McLeish
Prov. Australia - Austrália

27/10/2013: Ignacio González González
Prov. México Occidental - México

19/10/2013: Ladislau Figueiredo
Prov. Brasil Centro-Norte - Brasil

16/10/2013: Ronald Hickman
Prov. West Central Europe - Reino Unido
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Projeto de Solidariedade com o Sudão do Sul

A comunidade do Noviciado 
Marista de Save teve mais 
uma ocasião de render glória 

a Deus pela bênção de ainda lhe en-
viar jovens para continuar a missão 
marista na África e no mundo. Com 
efeito, a 14 de dezembro último, 
três postulantes malgachos foram 
recebidos oficialmente no Novicia-
do Interprovincial de Save, Ruanda, 
para iniciar sua formação no 
noviciado. São eles : Raharinja-
tovo Hajarivony Olivier, Rakoto-
nomenjanahary Francis Donah 
e Rasandratriniaina Lantohery 
Angelin.

Durante a cerimônia, que foi sim-
ples, a batina foi entregue a cada 

novo noviço, segundo os costumes 
dos Irmãos Maristas. A tomada de 
hábito é um rito que marca visivel-
mente a mudança interior do noviço. 
A oração que acompanha a tomada do 
hábito é esta: "Revesti-me, Senhor, do 
homem novo, criado segundo Deus, 
numa justiça e santidade verdadeira". 
Não são apenas palavras, mas a ex-
pressão do estado interior da pessoa. 

Depois de vários anos, a Provícia Ma-
rista de Madagascar enviou postulan-
tes malgachos ao Noviciado Interpro-
vincial de Save, Ruanda. Esse novi-
ciado pertence, portanto, à Província 
Marista da África Central Leste e de 
Madagascar. 

Atualmente, o noviciado interprovin-
cial de Save-Ruanda se compõe  de 3 

noviços do primeiro ano e 9 no-
viços do segundo ano. Esses no-
viços vêm de Madagascar, Ruan-
da e do Congo Democrático. Os 
formadores são: o Irmão Mestre, 
Théoneste Kalisa, da Província 
de PACE, o Irmão Marcel (PACE) 
e eu, Irmão Tiamaro, de Mada-
gascar.
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Noviciado marista de Save, Ruanda

As mudanças no governo do Su-
dão do Sul, o país mais jovem 
do mundo, provocou distúrbios 

sociais em muitas cidades, em particu-
lar em Malakal, que esteve sob ataque 
durante o atual período de agitação. 
O projeto Solidariedade ao Sudão do 
Sul oferece um programa de formação 
docente em Malakal, e, a despeito 
de tantos problemas, todos os estu-
dantes completaram seus cursos e 
voltaram para casa. O Ir. Christian 
Mbam, da Província da Nigéria, mem-
bro da comunidade de Malakal, viajou 
de férias antes da crise se instalar, mas 
está de volta ao Sudão do Sul desde 
quarta-feira passada, dia 8 de janeiro. 

Os membros do projeto Solidariedade 
são muito gratos pela ajuda de todos. 
Sentiram-se plenamente apoiados  
através da internet, telefone, Skype 
e outros meios – pelas comunidades 
religiosas de todo o mundo durante 
os 4 dias de bombardeio. Estão agora 

todos seguros e os prédios escolares e 
das comunidades não foram atingidos 
pelos ataques. A situação agora é de 
calma na cidade de Malakal na medida 
em que os reforços do novo governo 
chegaram. Todo o mundo tem espe-
rança de que essa presença protegerá 
a cidade de novos ataques. No entan-
to, há falta de alimento, pois todos os 
mercados foram destruídos. É possível 
imaginar, portanto, que a disponibili-
dade de alimentos é mínima em todo 
o Sudão do Sul atualmente. E só será 
possível saber o número de pessoas 
mortas e feridas, bem como a exten-
são dos danos, nos próximos dias. Os 
habitantes do Sudão do Sul sofreram 
tanto durante todos os anos de guerra 
civil que é difícil imaginar os efeitos 
que o recrudescimento das hostilida-
des entre as tribos pode provocar ne-
les. Até alcançarem a independência, 
eles se uniram contra a língua árabe a 
eles imposta pelo inimigo muçulmano 
do norte. Esperamos que possam ser 

protegidos contra mais sofrimento. 

As áreas sob ameaça no Sudão do 
Sul são principalmente os estados de 
Unit, Jonglei e Alto Nilo. Os demais 
membros da comunidade Malakal, lo-
calizados no estado do Alto Nilo, 
serão transferidos aos poucos para 
outras áreas do Sudão do Sul para 
apoiar outros programas de formação 
e educação. 

No dia 2 de janeiro, os demais mem-
bros da comunidade do Ir. Christian 
abandonaram Malakal em aviões da 
ONU. As irmãs e irmãos decidiram 
sair de Malakal não por causa dos 
riscos de insegurança contra eles, mas 
porque não havia mais a perspectiva 
de continuar o trabalho de Formação 
Docente em curto prazo e também 
porque o centro da cidade foi comple-
tamente destruído, havendo poucas 
possibilidades de se obter alimento, 
energia elétrica e água.


