Abril de 2020

Kino participa e é o vencedor da Maratona Vocacional Rosey
Realizou-se, em 2019, uma corrida vocacional, de aproximadamente 8 quilômetros, ao redor da
Lagoa Alalay, localizada na cidade de Cochabamba, com a participação de dezenas de jovens,
dentre eles, os noviços José Elizaldo Araujo da Silva, Donavan Farias Machado e Bruno
Marcondes. Kino, cachorro de estimação do Noviciado, também participou da corrida.
Previa-se que no final do evento, haveria o sorteio de um prêmio entre os participantes. Na hora
de identificar cada participante com um número, alguém da coordenação disse: “Vamos atribuir
um número também para o cachorro”. Coube a ele o número 1855.
Kino, ao finalizar os 8 quilômetros de corrida, teve a sorte de ser o sorteado, vindo a ganhar um
kit com materiais escolares e de escritório.
Algumas pessoas, participantes da maratona, comentaram: “o cachorro não merece receber o
prêmio!”.
José respondeu: “Se insistiram em atribuir um número ao Kino e ele foi o premiado, é justo que
receba o prêmio!”.

Celebração da Semana Santa
Devido à quarentena, imposta em todo o território boliviano, a Semana Santa foi celebrada no
próprio noviciado, com destaque a vários momentos.
No domingo à tarde, participamos, por meio da internet, da Celebração de Ramos, juntamente
com formandos e Irmãos da Província Brasil Centro Norte.
Na segunda-feira, celebramos em comunidade o aniversário do Irmão Bruno Marcondes.
Na quarta-feira, gravamos um vídeo pascal, no qual cada um dos Irmãos pôde expressar desejos
de Feliz Páscoa, a familiares, amigos e coirmãos.

Na quinta-feira santa, na parte da manhã, tivemos videoconferência com o Irmão Luis Carlos
Gutiérrez Blanco (Vigário-Geral), diretamente da Casa Geral; no final da tarde, na capela do
noviciado, celebramos a Ceia do Senhor.
O dia 10 foi reservado para a recolecção pessoal; em comunidade, às 15h, fizemos a adoração à
Santa Cruz.
No sábado, às 19 horas, acompanhamos pela televisão boliviana, a Vigília Pascal, celebrada na
Catedral de Cochabamba. Em seguida, na simplicidade marista, partilhamos o jantar pascal.

Prática desportiva
Se durante a quarentena, dedicamos mais tempo à oração pessoal e comunitária, está sendo
também um tempo propício para a prática desportiva mais assídua.
Duas ou três vezes por semana, no final da tarde ou no início da noite, vários membros da
comunidade, entravam em quadra para desfrutar bons momentos de voleibol e/ou de
basquetebol, contribuindo para fortalecer laços de fraternidade e distensão do corpo.
Um Irmão noviço comentou: “À noite, depois da prática desportiva, consigo dormir muito
melhor”. Um segundo, após um lance de sucesso, disse: “Como é bom sentir momentos de
plenitude!”.

As “Ferrari” ficaram avariadas
Os Irmãos da Comunidade Marista Ticti têm dois carrinhos para transportar as compras.
Numa das vezes que fomos comprar frutas e verduras, encontramos o Irmão Claudio Alberti
fazendo compras, quando lhe sugeri: “Irmão, você com o carrinho, tem mais facilidade para
levar os produtos para casa”. Ele me respondeu: “Tenho que valorizar a minha ‘Ferrari’!”.
Como no início da quarentena, os Irmãos Fernando e Claudio, por serem idosos, ficaram
impossibilitados de sair para fazer as compras, pegamos as duas “Ferrari” e, uma vez por
semana, alguém do Noviciado faz as compras para eles.

No dia 16 de abril, seguindo o último número do Carnet (Carteira de Identidade), os Irmãos José,
Bruno e Rubens, às 5h30min da manhã, desceram com os dois carrinhos até o Mercado 25 de
Maio, distante 4,5 quilômetros, para comprar carnes e outros gêneros alimentícios.
Ao retornar, com os carrinhos repletos de produtos, aquele que estava sendo conduzido pelo
Bruno, ao sofrer danificação numa das rodas, desgovernou-se e foi de encontro ao outro
carrinho que estava sendo conduzido por José, provocando avaria nas duas rodas.
A partir do ocorrido, a solução, enquanto um deles conduzia os carrinhos danificados, foi
carregar a carne nas costas, por um bom trecho. Quando se aproximaram do Mercado Hiper
Max, decidiram comprar dois carrinhos novos, tornando a subida até o Noviciado mais amena.
Ir. Otalivio Sarturi

Irmãos se preparando para o jogo de Voley

