Admissão ao noviciado
No dia 1º de maio, realizou-se, no noviciado marista, a celebração de ingresso ao noviciado,
presidida por Dom Carlos Enrique Curiel Herrera, dos seguintes postulantes: Bruno Felipe Rosa,
de Honório Serpa - Paraná e José Augusto Wendler, de Cascavel – Paraná (Província Brasil
Centro Su)l; Leandro Frias Ortiz, de San José de Chiquitos – Bolívia (Província Santa María de los
Andes); Daniel Pablo Alberto, de San Francisco – Argentina (Província Cruz del Sur); Manoel
Souza Ferreira, de Barra do Corda – Maranhão, Ranielle Lopez da Silva, de Lagoa de Pedras – Rio
Grande do Norte (Província Brasil Centro Norte); Enos da Silva Angelo, de Guajará - Amazonas,
Juan Pablo Menezes Soares, de Santa Maria – Rio Grande do Sul, João Pedro Würzius
Zambenedetti, de Espumoso – Rio grande do Sul e Alexandre do Nascimento Lima, de Sena
Madureira – Acre (Província Marista Sul Amazônia).
Os Irmãos provinciais brasileiros (Ignácio, Ataíde e Benedito) e da Argentina (Raul), em
decorrência da pandemia, não puderam marcar presença na celebração. O Irmão Saturnino
Alonso, Provincial da Província Santa María de Los Andes, representou-os.

Elaboração do Projeto Comunitário
Depois que os postulantes brasileiros se submeteram ao teste PCR e todos tiveram resultado
negativo, aconteceram alguns encontros comunitários, visando aprofundar o que significa o
noviciado e a elaboração do Projeto Comunitário. Irmão Alberto Aparicio apresentou,
sinteticamente, o Plano de Formação do Noviciado; Irmão Isidro Azpeleta
esclareceu os vários itinerários; os Irmãos Tercílio Sevegnani, Adalberto Amaral e Raúl Schönfeld
apresentaram os aspectos essenciais desta etapa de formação. Posteriormente, cada membro
da comunidade teve a oportunidade de ler, meditar e aprofundar cada um dos itinerários.
No dia 6 de maio, após meditarmos sobre a síntese dos itinerários (formação humana,
fraternidade profética, carisma e estilo marista, espiritualidade apostólica mariana e
disponibilidade global), fruto dos trabalhos dos três grupos, demos início à elaboração oficial do
Projeto Comunitário, a partir de cada um dos itinerários próprios desta etapa de formação.

Experiência apostólica
Gustavo Leocádio, noviço do 2º ano, de 5 a 21 de maio, realizou a experiência apostólica na
comunidade das Hermanas Misioneras de la Imaculada Concepción, constituída por três Irmãs
formadoras e três noviças.
Participou, durante duas semanas, das seguintes atividades: Cuidado da horta, afazeres de casa,
estudos, partilha do carisma Marista e das Hermanas Missioneras, partilhas culturais, encontro
pastoral com crianças e jovens, encontro de partilha com os vizinhos, zumba, orações
comunitárias, taller de teologia feminina, retiro mensal, documentários e filmes e um passeio
por Arani, Punata, Vacas, Cliza e Tarata.

Visita ao Santuário da Virgem de Urkupiña
Durante os dias de elaboração do Projeto Comunitário, dedicamos, diariamente, meia hora de
silêncio comunitário na capela. Na primeira semana, buscamos dialogar com Jesus Cristo, na
segunda semana com Maria e na terceira com o nosso Fundador.
No dia 8 de maio, para coroar a elaboração do Projeto Comunitário, fizemos uma caminhada até
o Cristo da Concórdia, localizado no alto de uma colina, na cidade de Cochabamba; no sábado
seguinte, dia 15 de maio, fomos até o Santuário da Virgem de Urkupiña, situado na cidade de
Quillacollo, distante 15 quilômetros de Cochabamba; no dia 22 de maio, empreendemos uma
caminhada de dez horas, entre ida e volta, até o alto da Montanha Pirâmide, situada a 4 mil
metros de altitude.

Retiro mariano
Realizamos, de 26 a 31 de maio, na casa das Irmãs Siervas de la Madre de Dios, em Callajchulpa,
no município de Colcapirhua, um retiro mariano, orientado pela Irmã Esmilce, da Congregación
de las Hermanas Misioneras de la Imaculada Concepción.
Rezamos, durante os três dias, os seguintes temas: Maria, a mulher profética, da escuta, da
simplicidade e da disponibilidade.
Ir. Otalivio Sarturi

