
 

 

Junho de 2020 

Celebrações Champagnat 

 
No dia 5 de junho, o Noviciado de Cochabamba coordenou a celebração em homenagem ao 
Fundador e ao Maestro, na Bolívia celebrado no dia 6 de junho. 
 
Dela participaram irmãos, leigos e leigas das cidades da Bolívia, onde há presença marista. O 
Irmão Juan Pedro Herreros, que mora no Chile, também participou. 
 
No dia seguinte, o Noviciado fez uma transmissão, por meio do Facebook, ocasião em que 
foram cantadas onze canções em homenagem ao Fundador. Cada membro da Comunidade do 
Noviciado teve a oportunidade de rezar pelo povo de um dos países da América do Sul. 
 
Centenas de pessoas da Bolívia, Argentina, Brasil, Peru e Colômbia, acompanharam a 
transmissão. 

 

Apresentação de temas 
 

Conforme registrado nas Crônicas de março, cada uma das pequenas comunidades do noviciado 
estudou, ao longo dos meses de abril e maio, um tema previsto no Projeto de Vida Comunitária. 
 
No dia 9 deste mês, foi a vez da Comunidade Irmão Jacinto apresentar o tema “Comunidade: 
lugar de perdão e de festa”. 
 
Após contextualização da temática e de alguns dados biográficos referentes a Jean Vanier, autor 
da obra, cada irmão teve um tempo pessoal para refletir e rezar. 
 
Num segundo momento, as reflexões pessoais foram partilhadas em pequenos grupos. E, no 
final da tarde, realizou-se uma celebração de reconciliação. 
 
Em 16 de junho, a Comunidade Irmão Henri Vergès ajudou os membros do Noviciado a 
refletirem, compartilharem e rezarem a circular “A Propósito dos Nossos Bens”, do Irmão Benito 
Arbués. 



 

 

O aprofundamento do tema deu-se do seguinte modo: oração da manhã; verificação 
comunitária; em pequenos grupos, a realidade da comunidade sobre o uso evangélico dos bens; 
oração marial, antes do almoço; etapa do julgar e do discernir, realizada comunitariamente e 
em pequenos grupos; celebração, no início da noite. 
 
Finalmente, no dia 23 de junho, foi a vez da comunidade Querida Amazônia ajudar aos Irmãos a 
aprofundarem a Exortação Apostólica Querida Amazônia, do Papa Francisco. 
 
O primeiro momento aconteceu na oração da manhã, realizada na quadra de esportes, junto a 
um rio, montado para facilitar a reflexão, oração e aprofundamento do tema. 
 
A exortação apresenta os seguintes sonhos: social, cultural, ecológico e eclesial. Após o café da 
manhã, em pequenos grupos, aprofundou-se o sonho social e eclesial. 
 
Na oração marial, foi a vez de cada Irmão partilhar um sonho em relação à Amazônia. E, no 
início da noite, na quadra de esportes, em clima de são João, finalizou-se o dia de reflexão sobre 
a temática. 

 

 



 

 

 

Encontro virtual com a Comunidade do Noviciado de Medellín 
 

No dia 20 de junho, aconteceu um encontro virtual entre os membros dos noviciados maristas 
de Cochabamba e de Medellín. 
 
Após momento de espiritualidade, orientado pela comunidade de Medellín, os membros das 
duas comunidades tiveram a oportunidade de se apresentar.  
 
Na sequência, cada noviciado expôs aspectos da vivência da fraternidade, da espiritualidade, da 
formação e da missão; na sequência, houve tempo para perguntas. 
 
Concluiu-se o encontro com momento espiritual, animado pelo Noviciado de Cochabamba, 
quando foram cantadas as músicas Farol em Noite Escura e Tú serás hoy Champagnat.  
 
Está prevista a realização de outros dois encontros formativos, nos dias 24 de julho e 14 de 
agosto, quando serão estudadas algumas temáticas. 
 

 

 


