
 

 

Agosto de 2020 

Luzes para a vivência dos votos 

No dia 5 de agosto, quarta-feira, conforme programação, neste segundo semestre de estudos 
para os noviços de segundo ano, o Irmão Adalberto Amaral, da Província Brasil Centro Norte, 
apresentou o tema “luzes para a vivência dos votos”. 
 
Iniciou a apresentação fazendo algumas indagações: por que, para que e para quem fazer 
votos? Perguntou ainda: por que os votos de castidade, pobreza e obediência, e não outros 
valores do Evangelho? 
 
Destacou alguns aspectos: ter clareza sobre a quem eu me consagrei é fundamental para viver 
bem os votos; a motivação pessoal; o entendimento de que a opção necessita ser 
suficientemente livre e nutrida pela ação de Deus. 
 
Tendo a Exortação Apostólica Vita Consecrata como referência, salientou que o voto de 
Castidade constitui o amor infinito que une as três Pessoas divinas na profundidade misteriosa 
da vida trinitária; a Pobreza, como expressão do  dom total de Si que as três Pessoas divinas 
reciprocamente se fazem; e a Obediência manifesta a graça libertadora de uma dependência 
filial e não servil, rica de sentido de responsabilidade e animada pela confiança recíproca (cf. VC 
n. 21). 
 

Estudos dos Superiores Gerais 
 
Para o segundo semestre está previsto o estudo de algumas Circulares de Superiores Gerais, sob 
a coordenação do Irmão Rafael Ferreira, da Província Brasil Centro Norte. 
No dia 6 de agosto, para contextualizar o tema de estudo, Angelo Ricordi, leigo que trabalha no 
Memorial Marista de Curitiba, apresentou-nos aspectos relativos a alguns Superiores Gerais, 
com destaque aos que já faleceram, dentre eles Irmão Francisco, Luis Maria, Nestor e 
Théofhane.  
 
No dia 13 de agosto, tivemos a oportunidade de estudar os demais Superiores Gerais falecidos: 
Stratonique, Diogène, Leonidas, Charles Raphael, Basilio Rueda e Charles Howard. De 1942 a 
1946, o Instituto foi coordenado pelos Irmãos Michaelis e Marie-Odulphe, que eram Assistentes 
Gerais. 



 

 

 

Oração Marial com jovens vocacionados 
 
A província Brasil Centro Sul, a partir do segundo semestre deste ano, organizou iniciativas de 
atuação com os jovens vocacionados. Uma delas consiste em animar, a cada quinze dias, 
momentos de oração marial, sob a coordenação de uma comunidade marista da Província. 
No dia 8 de agosto coube ao Noviciado Marista de Cochabamba a animação do momento 
marial. 
 
Na oportunidade, logo no início, cada Irmão do noviciado se apresentou. Na sequência, rezamos 
pelos Irmãos maristas, Irmãs maristas, Leigos maristas e Vocacionados.  
 
No final fez-se homenagem pelo Dia dos Pais aos Leigos que atuam na animação vocacional da 
PBCS e aos pais dos Vocacionados. 
 
No dia 22 de agosto a comunidade do noviciado animou novamente a oração marial junto a 
vocacionados e leigos que atuam no Vida Feliz. 
 

Encontro com a comunidade do Noviciado de Medellín 
 
No dia 15 de agosto foi realizado o terceiro encontro do ano entre as comunidades dos 
Noviciados de Medellín e Cochabamba. 
 
O encontro, coordenado pela comunidade de Medellín, tendo como tema a Região do Arco 
Norte, teve início com um momento de espiritualidade. Na sequência, apresentou-se a 
cronologia da Região, a missão e a organização. 
 
Num terceiro momento, os noviços expuseram detalhes das seis províncias, constituídas por 
treze países, que compõem a região: Canadá, Estado Unidos, México Central, México Ocidental, 
América Centra e Norandina. Salientou-se que a província do Canadá, a partir de 2021, se 
transformará em distrito dependente dos Estado Unidos e do México Central.  
 
O encontro, finalizado com um momento de oração, teve ainda uma brincadeira que 
descontraiu a todos. 



 

 

Encontro com os Irmãos Provinciais 
 
No dia 27 de agosto, tivemos mais um encontro virtual com os Irmãos Provinciais da Região 
América Sul. Participaram ainda os Irmãos Alberto Aparicio, Ángel Medina, Óscar Martin Vicario 
e Sylvain Ramandimbiarisoa. 
 
Num primeiro momento, com a presença de todos os membros da comunidade do noviciado, o 
Irmão Benê conduziu o momento de espiritualidade. Na sequência, tratou-se dos seguintes 
temas: partilha dos Irmãos Jefferson e Carlos sobre o que os membros da comunidade estão 
sentindo, neste tempo de pandemia; a situação política e sanitária da Bolívia; a experiência 
apostólica, que está sendo realizada pelos noviços do 2º ano; desafios e inquietações.  
 
Ir. Gustavo, noviço do 1º ano, também partilhou como está se sentindo na caminhada. 
 
Na segunda parte, somente com a equipe formadora, os Irmãos formadores partilharam como 
estão se sentindo, e, na sequência, como percebem a caminhada da comunidade do noviciado e 
quais são os desafios que temos pela frente. 
 
Num segundo momento, diante de várias situações, decorrentes da pandemia, conversou-se 
sobre a possibilidade da antecipação do término da etapa de noviciado do 2º ano. Após todos 
opinarem, decidiu-se que eles concluirão o noviciado no final de novembro ou início de 
dezembro. 
 
Aproveitou-se ainda para conversar sobre o noviciado, em 2021, e surgiram várias reflexões, 
dentre elas, a proposta de alteração da data de ingresso dos noviços. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Visitas agradáveis 
 
Neste ano, se, por um lado, estamos em isolamento, devido à pandemia, e são raras as pessoas 
que chegam à nossa casa, por outro lado, estamos recebendo, diariamente, a visita de vários 
pássaros, como é o caso de sabiás, corruíras, tico-ticos, saíras (sanhaçu), pintassilgos, pombas, 
gaviões, joões-de-barro, canários da terra, sebinhos, pássaros pretos, beija-flores, periquitos, 
bem-te-vis etc. 
 
Os periquitos, inicialmente, eram muito arredios; mas, ultimamente, conforme se pode ver na 
imagem, permitem serem fotografados, sem deixar de permanecerem atentos a qualquer 
movimento estranho.  

Ir. Otalivio Sarturi 
 

 

  
 

 

 


