Julho e Agosto de 2021

Carta de Champagnat aos noviços
Durante o período de isolamento de dez irmãos da comunidade que contraíram o Covid, na
oração da noite, em duas ocasiões, rezamos, a partir das cartas de Champagnat, enviadas aos
Irmãos Moïse e Apollinaire, que se encontravam adoentados.
No início de julho, foi a vez dos noviços receberem uma carta do Fundador, oferecendo-lhes
alento e luzes, neste período duro da vida.
Eis alguns fragmentos da carta: “Pessoalmente, no final de 1825, experimentei situações muito
delicadas. O Instituto, nos seus primeiros anos de existência, passou por crises financeiras,
algumas dificuldades de relacionamentos e alguns dos primeiros Irmãos chegaram a abandonar
a vocação marista; para piorar a situação, passei a enfrentar problemas sérios de saúde, levando
alguns a pensarem que seria o fim da minha vida”. “A partir das crises vividas naqueles tempos,
compreendi que elas se constituem em valiosas oportunidades de purificação de vida. Convencime de que, embora tenhamos indiscutíveis capacidades, somos fracos, e se o Senhor não
construir a casa, em vão labutam os construtores” (Sl 126, 1).

Passeio até a Laguna Corani
Conforme sabemos, alguns noviços permaneceram 14 dias isolados, e outros 21 dias, até os
exames comprovarem que se encontravam livres do vírus.
Após o período difícil, enfrentados por todos os membros da comunidade, no dia 16 de julho
fizemos um passeio até a cidade de Colomi e a Laguna Corani, distante 60 quilômetros da cidade
de Cochabamba.
Constituiu-se numa ótima oportunidade para disfrutar de momentos junto à natureza,
descansar e fortalecer o espírito de fraternidade entre os membros da comunidade.

Aniversário de Leandro
A comunidade celebrou calorosamente, no dia 18 de julho, o aniversário de Leandro Frias, com
destaques o almoço especial, preparado pelo João Pedro, e o momento orante, à noite.

Na oração, cantou-se uma música em homenagem à Nossa Senhora do Carmo; cada membro da
comunidade expressou algumas palavras ao aniversariante; e Leandro foi convidado a “subir a
montanha” de sua vida e a partilhar os seguintes aspectos pessoais: o que é indispensável e
essencial na vida; o que visualiza na subida (vivências importantes); a paisagem contemplada ao
chegar no topo, ou seja, desejos, sonhos.

Retiro
Realizamos, de 21 a 23 de julho, na casa das Irmãs Siervas de la Madre de Dios, em Callajchulpa,
no município de Colcapirhua, um retiro a partir dos discípulos de Emaús, orientado pelo leigo
Jose Luis López.
Ao longo do retiro, rezamos os seguintes temas: Emaús em nossa humanidade e fraternidade,
Emaús em nosso estilo de vida e na espiritualidade e Emaús em nossa disponibilidade
missionária.

Início do segundo semestre do Inter
No dia 26 de julho, por meio da celebração eucarística on-line, deu-se início ao segundo
semestre do Intercongregacional Nazareth.
Na sequência, a antropóloga e socióloga Gabriela Canedo iniciou a apresentação do tema da
Interculturalidade, que teve continuidade ao longo da semana.

Experiência apostólica de Gustavo
Com a pandemia, várias ações previstas no noviciado foram alteradas. Uma delas diz respeito à
experiência apostólica de Gustavo, noviço do 2º ano.
Diante da impossibilidade de fazer a experiência em algum outro país da Região, pensou-se na
possibilidade de desenvolvê-la em Robore e Comarapa, plano que também não foi possível ser
concretizado. Depois de várias incertezas, no dia 1º de agosto, Gustavo iniciou a sua experiência
na comunidade marista do Ticti, composta pelos Irmãos Gadiel, Cláudio, Fernando e Gilber;
estender-se-á até o final de setembro.

Início dos apostolados
Os noviços, devido aos casos de Covid entre os membros da comunidade e de poucas atividades
presenciais nos colégios maristas e nas capelas, somente no final de julho conseguiram dar
início às experiências apostólicas.

Eles, buscando marcar presença nas escolas maristas e nas capelas, ficaram assim distribuídos:
Ranielle, João Pedro, José Augusto e Juan Pablo no Colégio Marista Temporal; Leandro,
Alexandre e Manoel no Colégio Marista San Marcelino; Alexandre e Manoel no Colégio Santiago
e Santa Mónica; Daniel, Enos e Bruno no Colégio Marista Pilar; Daniel e Enos na Capilla Pilar;
José Augusto e Gustavo na Comunidade Tirani; Leandro e Juan Pablo na Paróquia San Antonio;
Bruno na comunidade Virgen de las Mercedes.

Celebração de conclusão do Capítulo da Província SMA
Realizou-se, no dia 15 de agosto, a celebração de encerramento do Capítulo Provincial, da
Província Santa María de los Andes. A celebração eucarística, celebrada pelo padre Marcelo, da
Congregação dos Carmelitas Descalços, no noviciado marista e transmitida online, contou com a
presença dos membros da comunidade do Ticti e do pastoralista Chevi. Celebrou-se, além do
encerramento do Capítulo Provincial, o aniversário do Irmão Gilber Galarza e do 19º ano
(15/8/2002) de fundação da Província Santa María de los Andes.

Aniversário de Juan Pablo
Celebramos calorosamente, no dia 22 de agosto, o aniversário de Juan Pablo Menezes Soares.
Na oração da noite, orientada pelo Irmão Alexandre, os Irmãos formadores, tiveram a
oportunidade de indagá-lo sobre o seu despertar vocacional, as características de Champagnat
que mais admira e, no caso de emitir os primeiros votos, em que realidade gostaria de
desenvolver a missão marista.

Compra de fogão, geladeira e Caixa d’água para Internado
Encontra-se, na cidadezinha de Tapacari, distante 100 quilômetros de Cochabamba, o Internado
Angel Gelmi, que acolhe adolescente e jovens da região, e é coordenado pelas Irmãs da
Congregação das Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo.
No início do ano, após conhecermos a realidade do Internado, coordenamos uma campanha
para a compra de uma geladeira e um fogão, que contou com a contribuição de leigos e leigas
maristas de Cochabamba. Constatou-se, ainda, que os jovens internos, devido à falta de sistema
adequado de coleta de águas, são obrigados a lavar as roupas no rio que passa ao lado da
cidade. Diante de tal realidade, a comunidade do noviciado decidiu comprar uma caixa d’água,
com capacidade para 1.500 litros, para atender às necessidades dos jovens.
O dinheiro para a compra da caixa foi obtido por meio de algumas iniciativas comunitárias dos
membros do noviciado: doação de parte do dinheiro pessoal de Manoel, do mês de agosto;
cortes de cabelos, realizado por João Pedro; dois dias da semana, no mês de agosto, sem
consumo de carnes; instalações da rede de internet, realizadas por José Augusto e Juan Pablo,
dispensando o pagamento a um profissional externo.
No dia 28 de agosto, fizemos uma visita ao Internato, onde tivemos a oportunidade de conhecer
as Irmãs que ali trabalham, jovens internos, projetos oferecidos e outras pessoas envolvidas na
missão.
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