Chegada de novos membros na comunidade
No dia 20 de janeiro tivemos a chegada do Postulante Gustavo Humberto Vieira Leocádio, da
Província Brasil Centro Norte, e no dia 31 de janeiro de 2020, do Irmão Otalivio Sarturi, que fará
parte da comunidade formadora.
A comunidade ficou assim constituída: equipe formadora (Irmãos Isidro Azpeleta Sebastián,
Rubens Falqueto e Otalivio Sarturi); noviço do 1º ano (Gustavo Humberto Vieira Leocádio, da
PMCN); noviços do 2º ano (Carlos Henrique de Oliveira, Nathan da Costa Cardoso dos Santos e
Bruno Marcondes, da PBCS); (Gilbert Galarza Pérez, da PSMA); (Jefferson Bonomo e José
Elizaldo Araujo da Silva, da PBCN); (Donavan Farias Machado, da PSA).

Celebração de Admissão ao Noviciado
No dia 2 de fevereiro, ocorreu, na capela do Noviciado de Cochabamba, a celebração de
Admissão ao Noviciado de Gustavo Leocádio, da Província Brasil Centro Norte: celebração
simples, mas tocante.
Os Irmãos Provinciais (Bené Oliveira, da Província Brasil Centro Sul, Raúl Schönfeld, da Província
Cruz del Sur, Saturnino Alonso Ortega, da Província Santa Maria de los Andes, Inácio Etges, da
Sul-Amazônia, e Ataíde José de Lima do Brasil Centro Norte), que desde o final de janeiro se
encontravam reunidos no Noviciado, também participaram; a celebração contou ainda com a
presença do Irmão Alberto Aparício, Secretário Executivo da Região Sul América.

Dia de deserto e adoração
O noviço Gustavo Leocádio, do 1º ano, juntamente com o mestre, Irmão Isidro Azpeleta, no dia
4 de fevereiro, foram até o Carmelo San José, fundado pela Irmã María Teresa Martín Fernandez
de Velasco. Permaneceram até o dia 5/2, participando das orações juntamente com as Irmãs.
Os demais noviços e Irmãos formadores, no dia 5/2 tiveram um dia contínuo de adoração na
capela do noviciado. No final da tarde, foram até o Carmelo e participaram da oração de
vésperas e do rosário.

Elaboração do Projeto de Vida Comunitária
Deu-se início, no dia 10 de fevereiro, à elaboração do Projeto de Vida Comunitária. Nos dias
anteriores, cada Irmão teve a oportunidade de partilhar a própria vida.
O Irmão Isidro, num primeiro momento, a partir das Constituições e do Guia de Formação,
esclareceu o que é o Projeto de Vida Comunitária. Numa segunda etapa, cada Irmão tomou
conhecimento do Plano de Formação do Noviciado da Região América Sul. Depois, cada um
respondeu às seguintes perguntas: O que desejo viver neste ano e o que espero que a
comunidade viva? Que prioridades sou chamado a viver em relação a cada uma das dimensões
que fazem parte do Plano de Formação? (desenvolvimento humano, vida fraterna, o estilo
marista, espiritualidade apostólica mariana e disponibilidade global).
No dia 11 de fevereiro, fez-se uma síntese de cada uma das questões respondidas pelos Irmãos.
No dia 13, elencaram-se ações correspondentes a cada uma das dimensões do Plano de
Formação, que a comunidade se propõe a viver ao longo do ano. A última etapa, consistiu em
definir o calendário e as funções de cada membro da comunidade.

Início do INTER
Em Cochabamba, na sede da Conferência Boliviana de Religiosa, funciona o INTER, onde
postulantes e noviços/as estudam várias disciplinas, tais como Eclesiologia, Espiritualidade,
Teologia da Vida Religiosa, Teologia dos Conselhos Evangélicos, Cristologia da Vida Religiosa,
etc.
Os primeiros dias de aulas, que tiveram início no dia 10 de fevereiro, consistiram em conhecer a
realidade dos povos originários bolivianos, a realidade política, religiosa, social e religiosa da
Bolívia, particularmente de Cochabamba.

Admissão ao Postulado
No dia 15, realizou-se, em Cochabamba, na Comunidade Marista Ticti, a celebração de admissão
ao Postulado do jovem Leandro Frias Ortiz, da Província Santa Maria de los Andes.

A celebração, que contou com a participação de Irmãos e noviços do noviciado, foi acolhedora,
simples e familiar, bem típica do estilo marista.

Escuela taller
O Irmão Isidro Azpeleta orientou, de 16 a 21/2, uma Escuela Taller, na linha dos exercícios
Espirituais de Santo Inácio, na Casa de Retiros Maril Poussepiu, das Hermanas Dominicas de la
Presentación.
Contou com a participação 13 leigos das obras maristas (líderes de equipes de animação e
delegados de pastoral dos colégios) da Bolívia e dos noviços Bruno Marcondes, Carlos Henrique
de Oliveira, Jefferson Bonomo e José da Silva.

Colóquio no Maryknoll
Irmão Rubens, Irmão Otalivio e os noviços Nathan, Donavan e Gustavo participaram, na cidade
de Cochabamba, do colóquio sobre o Sínodo da Amazônia, realizado no Maryknoll, mais
conhecido por Centro Missionário da América Latina.
A temática foi desenvolvida pelo Pe. jesuíta Fabio Garbari e pela Tania Avila. O Pe. Fabio, natural
da Itália, trabalha, há mais de trinta anos, em comunidades indígenas da Bolívia. Tania Avila,
natural de Ururo (Bolívia), participou do Sínodo como auditora.

El juego con agua
Em Cochabamba e em outras cidades da Bolívia, nos dias de Carnaval, é comum ver crianças,
adolescentes e jovens, e até mesmo adultos, brincando com água, mantendo viva a brincadeira
iniciada ainda no século XVIII. Quem caminha pelas ruas da cidade, facilmente recebe jatos de
água com espuma ou é atingido por pequenos balões cheios de água.
Neste ano, até mesmo noviços e formadores entraram na brincadeira. Ao saír de casa para ir ao
centro, crianças e jovens os esperavam para molhá-los. Ao retornar, um bom grupo de crianças
e jovens novamente os esperavam. Dessa vez, noviços, também munidos de baldes com água e
pequenos balões de água, caíram na brincadeira, que se estendeu por vários minutos.

Durante o jantar, o assunto preponderante de conversa consistiu em recordar lances, tais como:
Kino, o cachorro do noviciado, que no momento da brincadeira se encontrava um tanto
desorientado; o noviço Gilbert que foi ao chão acabou se machucando na região do peito; as
mulheres apoiando os filhos a lançar água nos Irmãos; a mulher atrevida que se encarregou de
molhar alguns noviços.

El Ritual Andino Ch’alla y K’oa
Os membros do Noviciado participaram, no dia 25/2, juntamente com os Irmãos da
Comunidade do Ticti, do ritual andino Ch’alla, que coincide com o período de Carnaval. Trata-se
de uma cerimônia de agradecimento pelas colheitas e reciprocidade com o Pachamama,
baseada no ato de regar a terra com álcool e elementos simbólicos.
Um elemento indispensável no ritual é a mesa: um altar colorido onde são feitas oferendas à
Pachamama. Sobre ela são depositados doces, especiarias, cereais, nozes, vinho, álcool, pétalas
de flores, folhas de coca, serpentinas, etc.
As ofertas da mesa devem ser queimadas com madeira aromática de K’oa e gravetos sagrados;
as cinzas são enterradas como forma de entrega à Pachamama.

Retiro em Santa Cruz de la Sierra
O Irmão Isidro Azpeleta, mestre do Noviciado, orientou, em Santa Cruz de la Sierra, nos dias 28
e 29/2, um retiro sobre o tema da Fraternidade e da Família, para colaboradores/as das obras
maristas da Bolívia; dele participaram 65 pessoas, dentre elas leigos, leigas e Irmãos maristas.

Migraciones
Esse tema nos ocupou todo o mês de fevereiro. O noviço Gustavo e o Irmão Otalivio tiveram
que enfrentar idas e vindas, filas, fotos, pagamento em distintos bancos, exames médicos,
fotocópias, fotos, papéis, pastas, mais papéis. Espera-se que, durante o mês de março seja
possível ir ao órgão SEGIP para receber o Carnet (identidade boliviana), que dará direito de
permanecer no país por dois anos.
Irmão Otalivio Sarturi
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