Aulas de português
Conforme conhecimento dos Irmãos, emprega-se no noviciado regional o idioma espanhol e
português. Diante desse contexto, o postulante Leandro Frias, no início de 2020, deu início às
aulas de português, orientado pelo Irmão Otalivio que, devido à pandemia, foram
interrompidas.
No início deste ano, com a presença do postulante Daniel Alberto, Magali, Chevys, Jesica e Liz,
Leandro reiniciou, às segundas de manhã, as aulas presenciais de português, no próprio
noviciado.

Chegadas ao noviciado
No dia 13 de março, contando com a presença dos membros da comunidade marista do Ticti,
tivemos a chegada oficial do postulante Leandro Frias Ortiz, natural da cidade de San José de
Chiquitos, ao noviciado.
No dia 20 de março, tivemos a chegada de Guillermo José Mautino, Irmão argentino, que
passou a integrar a comunidade formadora do noviciado. Nesse mesmo dia, chegou ainda o
postulante Daniel Alberto, também argentino.
O postulante Leandro Frias, para recebê-los bem, pintou sobre o pano a expressão “Bienvenidos!”

Visitas
No dia 5 de março fizemos uma visita ao noviciado das Hermanas Misioneras de la Imaculada
Concepción, constituído pelas Irmãs Célia (argentina), Esmilce (paraguaia), irmã Yanny Gregoria
Ballesteros Lopez (venezuelana), duas noviças venezuelanas e uma mexicana. Em 14 de março,
elas nos visitaram, ocasião em que os Irmãos Rubens e Gustavo prepararam uma feijoada.
No dia 12 de março, o noviço Gustavo, a leiga Magali e os Irmãos Rubens, Gadiel e Otalivio,
fizeram uma visita às Hermanas Misioneras Aymaras de Cristo Sediento, no bairro Los Molinos,
periferia de Cochabamba. Foi uma oportunidade ímpar para conhecer a casa, a região onde
vivem e a missão desenvolvida por elas.
Finalmente, em 19 de março, visitamos as Irmãs Raquel (argentina) e Roxana (boliviana), da
Congregação das Hermanas Misioneras Siervas del Espíritu Santo, que coordenam várias
atividades com jovens, na cidade de Tapacari.

Formação com os postulantes
Diante do adiamento do início do noviciado, realizou-se, ao longo do primeiro semestre, de
2021, vários encontros on-line de formação com a participação dos postulantes.
Às terças-feiras, José Luiz, boliviano, apresentou a realidade da América Latina e da Bolívia, e o
padre Enrique Zabala, jesuíta boliviano, apresentou aspectos da espiritualidade andina. Às
quintas-feiras, os postulantes apresentaram a realidade da etapa do postulado, da respectiva
província e aspectos da comunidade marista que o acolheram, por alguns meses, neste ano.

No dia 8 de abril, em um dos últimos encontros, os Irmãos Carlos Henrique Oliveira, Gilber Perez
Galarza, Luciano Barrachini, Pablo Rifarachi e Gustavo Humberto Vieira Leocádio (noviço do 2º
ano) partilharam a experiência vivida no noviciado, em Cochabamba.

Chegada dos postulantes brasileiros
No dia 16 de abril, depois de muitas expectativas, decorrentes da pandemia, os oito postulantes
brasileiros (Alexandre do Nascimento Lima, Enos da Silva Angelo, João Pedro Würzius
Zambenedetti e Juan Pablo Menezes Soares, da PMSA; Bruno Felipe Rosa e José Augusto, da
PMBCS; Ranielle Lopes da Silva e Manoel Sousa Ferreira, da PMBCN, chegaram bem ao
noviciado.
Seguindo as orientações do Ministério da Saúde boliviana, a partir do momento que chegaram
ao noviciado, procedeu-se da seguinte forma: por um período de sete dias, permaneceram no
seu próprio quarto, com possibilidade de irem até o corredor para apanhar um pouco de sol;
todos participaram das orações comunitárias, de modo on-line; no sétimo dia, foram
submetidos ao teste PCR, que, felizmente, deu negativo; durante este período, não recebemos
nenhuma visita na casa.

Durante o período de isolamento, foram desenvolvidas as seguintes atividades formativas: no
dia 20 de abril, o Irmão Alberto Aparicio apresentou os aspectos centrais do plano de formação
da Região; no dia 22 de abril, o Irmão Isidro Azpeleta apresentou a etapa da noviciado; no dia 27
de abril, tivemos a oportunidade de ouvir a partilha dos Irmãos Adalberto Amaral, Raúl
Schönfeld e Tercílio Sevegnani, que foram mestres de noviços, sobre a essência da etapa do
noviciado.

Encontro com os Irmãos Provinciais
Em 29 de abril, diante da impossibilidade da maioria dos provinciais estarem presentes no dia
da admissão ao noviciado, aconteceu um encontro on-line dos provinciais com a equipe
formadora do noviciado.
Após oração inicial, cada Irmão formador partilhou como está se sentindo na missão de
formador e o que está sendo desenvolvido na comunidade, nos dias que antecedem a

admissão ao noviciado. Na sequência, os provinciais apresentaram alguns aspectos a serem
levados em consideração pelos formadores, ao longo do processo formativo.
No dia 30 de abril, foi a vez dos provinciais ouvirem os onze postulantes. Num primeiro
momento, cada postulantes pode expressar como está se sentindo neste tempo de preparação
de ingresso ao noviciado. Em seguida, os provinciais ressaltaram aspectos que cada noviço
necessita ter presente ao longo da etapa do noviciado.
Irmão Otalivio Sarturi

