Maio de 2020

Videoconferência com os Provinciais
Por ocasião da Conferência da Região América Sul, agendada para ser realizada em
Cochabamba, previa-se a visita dos Provinciais ao noviciado. Como, devido à pandemia, foi
cancelada, realizou-se, no dia 1º de maio, uma videoconferência entre os Provinciais, o Irmão
Secretário Executivo e os membros da comunidade do Noviciado.
No primeiro momento, os Provinciais conversaram com os Irmãos Noviços, buscando senti-los
como se encontram na caminhada; trataram também o tema da experiência apostólica, com o
início previsto para meados de julho, que, devido à Pandemia, provavelmente, ocorrerá na
Bolívia.
O segundo momento, consistiu numa conversa com os Irmãos da equipe formadora, ocasião em
que foram abordados os seguintes temas: a realidade da comunidade do Noviciado; novas
possibilidades para a experiência apostólica; como lidar, adequadamente, com a realidade do
Coronavírus.

Transmissão ao vivo
Na noite do dia 4 de maio, os membros da comunidade do noviciado fizeram uma transmissão
ao vivo, na qual, por meio de cantos e orações, rezou-se pelo povo, que sofre com a realidade
do Coronavírus.
Durante a celebração, invocou-se a Virgem de cada um dos Departamentos (Estados) da Bolívia:
Virgen de Chaguaya (Tarija), Virgen de Copacabana (La Paz), Virgen de Cotoca (Santa Cruz de La
Sierra), Virgen del Pilar (Pando), Virgen de Guadalupe (Chuquisaca/Sucre), Virgen de Loreto
(Beni), Virgen de la Merced (Potosí), Virgen de Socavón (Oruro), Virgen de Urkupiña
(Cochabamba) e, ainda, a Virgem de Aparecida (Brasil).

Exercícios espirituais com leigos
Realizaram-se, de 11 a 24 de maio, on-line, os Exercícios Espirituais Maristas, orientados pela
Equipe de Pastoral Vocacional do Setor Marista de Cochabamba, com a participação do
Noviciado.

Tiveram como objetivos sintonizar-se com o Pai, nestes momentos difíceis de Coronavírus,
celebrar o mês de Maria, o nosso Fundador (6 de junho) e a própria vocação marista.
Os Exercícios Espirituais contaram com a participação de duzentas pessoas e com o total de
cinquenta e seis acompanhadores.
Coube aos noviços, a missão de acompanhar vinte pessoas, assim distribuídas: Carlos Henrique
de Oliveira, quatro; Nathan dos Santos, duas; José Elizaldo, duas; Bruno Marcondes, três;
Jefferson, três; e Donavan Machado, também três. O Irmão Isidro Azpeleta coordenou os
Exercícios e acompanhou quatro participantes.

Vizinho morre logo após ser atendido por noviços
No ano de 2019, um vizinho do Noviciado se encontrava muito adoentado; alguns noviços, por
diversas vezes, foram até a casa dele para atendê-lo.
No início da manhã de 26 de dezembro, enquanto rezavam na capela do Noviciado, ouviram o
soar da campainha. Era a esposa do senhor, solicitando ajuda para colocá-lo no veículo, que o
levaria ao hospital.
Os noviços Donavan, Jefferson e Nathan, imediatamente deixaram a oração para atender ao
pedido da senhora. Após terem ajudado a colocá-lo no veículo, retornaram à oração.
Instantes depois, ouvem novamente o soar da campainha. Nathan, que foi atender a senhora,
comenta: “O seu esposo retornou rápido do hospital!”. Ela responde: “Ele já está morto e
gostaria que me ajudassem a retirá-lo do veículo”. Jefferson, José e Nathan deixaram a oração e
foram atendê-la.
Como, na Bolívia, pessoas acreditam que se alguém morre dentro do próprio veículo, a família
estará sujeita à má sorte, alguns ficaram preocupados.
Diz Irmão Isidro: “José, ao retornar, estava bem pálido”.
Para assustar ainda mais a alguns noviços, em seguida, durante o café, um sabiá colidiu contra
um dos vidros da casa do noviciado, provocando estranho ruído.

Pão além da cor da terra!
O Irmão Nathan dos Santos, em alguns finais de semana faz pães para o Noviciado. No início da
manhã, do dia 30 de maio, dividiu os membros da comunidade em duplas e, sob a sua
orientação, cada uma preparou um pão.
Na manhã dia 8 de abril, os Irmãos Jefferson Bonomo e Gustavo Leocádio, empolgados com a
experiência, puseram-se a preparar três pães.
No período da tarde, chegou o momento de colocá-los no forno para assar. Nathan, após
explicar como funcionam os fornos, acrescentou: “depois de uma hora, os pães estarão
assados”.
No início da oração da tarde, percebemos que o Irmão Jefferson saiu da capela e se dirigiu à
casa, localizada na parte superior do terreno para verificar se um dos pães já estava assado. Em
seguida, sentimos um cheiro um tanto diferente, presente na capela. O Irmão Otalivio Sarturi
pensou que algum vizinho estivesse sapecando polenta, mas como já estávamos em oração, não
comentou nada.
Concluída a oração, ao nos aproximar da cozinha, os dois pães pretos, totalmente queimados,
sinalizavam a origem de cheiro tão especial.
No dia seguinte, os dois pães, que se transformaram em carvão, após serem moídos, foram
colocados na horta, para nutrir as verduras.

Encontro entre formadores dos Noviciados de Cochabamba e Medellín
No dia 27 de maio, os formadores dos noviciado de Cochabamba e de Medellín realizaram um
encontro virtual.
Fazem parte da comunidade formadora do Noviciado de Medellín, os seguintes Irmãos: José
Miguel Caballero Hierro (mestre e natural da Espanha), Enrique Luiz Perez (México) e Alejandro
Herrera (El Salvador). São quatro noviços do 1º ano (um da Guatemala, um de El Salvador, um

do México e um da Venezuela) e cinco do 2º ano (um de El Salvador, um da Grécia, um do
Equador e dois da Colômbia).
Durante o encontro, foram tratados os seguintes temas: a dinâmica dos noviciados, as pastorais,
a realidade da quarentena, os conteúdos, vida de oração, acompanhamento, etc.
Ficou combinado a realização de três encontros entre todos os membros dos dois noviciados.
Um primeiro, agendado para o dia 20 de junho, para conhecer-se, um segundo e terceiro para
estudos de um tema, com datam a serem definidas.

Ir. Otalivio Sarturi

Padeiros em ação

