
 

 

Pastorais 

Os noviços, no início de março, iniciaram oficialmente as pastorais (catequese paroquial, 
colégios maristas, etc., às terças, sábados e domingos. O irmão Rubens acompanhará as 
pastorais e o Otalivio participará das reuniões de coordenações que haverá no Colégio Marista. 
No entanto, com a quarentena, para controlar o Coronavírus, as pastorais foram suspensas, por 
tempo indeterminado. 

  

Patrimônio Marista 
  

O Irmão Isidro, a partir do mês de fevereiro, às sextas de manhã, está dando formação sobre o 
Patrimônio Marista, a leigos, leigas e noviços; o curso se estenderá até o final do primeiro 
semestre. 
Com a quarentena, para controlar o Coronavírus, os leigos não estão participando, por tempo 
indeterminado. 

  

Encontros Formativos 
  

O Irmão Claudio Alberti, da comunidade do Ticti, está apresentando, semanalmente, ao Gustavo 
(noviço do 1º ano), a História da Congregação, e Valores do Fundador, aos noviços do 2º ano. O 
Irmão Otalivio Sarturi está trabalhando o tema das Constituições e Regra de Vida, com o noviço 
do 1º ano e os noviços do 2º ano. 

  

Manhã de solidariedade 
  

No final de fevereiro, fortes chuvas atingiram algumas áreas de Cochabamba, provocando 
deslizamentos e transbordamento do rio Rio Taquiña; muitas casas foram totalmente invadidas 
pela água, lama, entulhos e pedras. 
 
Na manhã do dia 4 de março, Noviços, Irmãos e outros formandos do Curso 
Intercongregacional, foram até o local para ajudar a retirar lama, pedras e outros objetos do 
interior das casas. 
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Dezenas de botas, utilizadas nos trabalhos, foram pagas pelo Inter e, no final dos trabalhos, 
doadas a algumas famílias que tiveram as suas casas atingidas pela tragédia. 
 
Destaca-se que logo na chegada, uma Irmã, ao se aproximar de uma residência, atolou na lama 
até a cintura. Durante os trabalhos, um cachorro, já em estado avançado de decomposição, foi 
encontrado enterrado na lama. 
  

Se não fosse a bondade do motorista! 
  

Trufi, na maioria das vezes, com custo de apenas dois bolivianos, é um dos meios de transporte 
mais populares da cidade de Cochabamba. 
Numa ocasião, o noviço José Elizaldo Araújo da Silva, necessitou ir ao centro para comprar 
alguns gêneros alimentícios. 
 
O irmão Otalivio Sarturi disse-lhe: “Para facilitar o troco, na hora de pagar o Trufi, deixo contigo 
uma nota de dez bolivianos”. 
 
O irmão José, em seguida, saiu de casa e pegou o Trufi 103. Quando chegou ao local previsto, ao 
retirar a nota de dez bolivianos do bolso, teve o azar de rasgá-la exatamente pelo meio. 
Diante da situação, disse ao motorista: “O senhor me desculpe porque rasguei a nota ao retirá-
la do bolso. Posso utilizar uma nota de cinquenta bolivianos para pagar?”. 
 
Habitualmente, os motoristas não aceitam notas acima de dez bolivianos. No entanto, na 
ocasião, o motorista, gentilmente lhe disse: “Você teve sorte, porque hoje, como tenho 
quantidade razoável de troco, aceito a nota de cinquenta”. 

  
Grupos de vida 

  
Formam-se, habitualmente, na comunidade do Noviciado Marista de Cochabamba, grupos de 
vida, com o objetivo de, uma vez por semana, rezar juntos e partilhar vida. 
 
Neste ano, no dia 17 do corrente mês, formaram-se três comunidades, assim constituídas: 
Comunidade Irmão Jacinto (Isidro, Nathan, José e Gilber), Comunidade Irmão Henri Vergès 
(Gustavo, Bruno e Otalivio) e Querida Amazônia (Rubens, Jefferson, Carlos e Donavan). 



 

 

Aproveitando a não ida às aulas do Intercongregacional e às pastorais, devido ao Coronavírus, 
cada uma das Comunidade, além do momento de oração e partilha de vida, aproveitará para 
estudar os seguintes temas: Comunidade Lugar do Perdão e da Festa, Uso Evangélico dos Bens, 
e Querida Amazônia. 

  

Escuela de la Alegría: Descubrir lo Divino para Gestionar lo Humano 
  
Os irmãos Carlos Henrique de Oliveira, José Elizaldo Araújo da Silva e Donavan Farias Machado, 
de 10 a 12 de março, participaram do “taller” de Eneagrama, do programa “Escuela de la 
Alegría”, promovido pelo Centro de Espiritualidade Inaciana (CEI). 
 
A formação, animada por Ricardo Jorge Clavijo e Maria del Sol Ossio, esclareceu as leis e 
estruturas do Eneagrama e os diversos Eneatipos; o “taller” terá prosseguimento nos meses de 
abril e maio. 

  

Coronavírus 
  

Aqui em Cochabamba, assim como em todo o território boliviano, diante da pandemia do 
Coronavírus, a presidente do país e as autoridades eclesiásticas católicas tomaram várias 
decisões. 
 
A comunidade do Noviciado, diante da situação, decidiu, por tempo indeterminado, 
desenvolver o Curso de Patrimônio Marista somente aos Noviços, deixar de acolher jovens para 
a prática desportiva na quadra do noviciado, cancelar os apostolados e sair de casa somente 
com extrema necessidade. 
 
As aulas presenciais do Intercongregacional, desenvolvidas na sede da Conferência Boliviana dos 
Religiosos, que igualmente foram canceladas, continuam a ser desenvolvidas por meio da 
internet. 
 
As compras para a casa, que antes eram realizadas por José e Otalivio, a partir do dia 27 de 
março, com as decisões, anunciadas pela presidenta boliviana, passaram a ser realizadas 
somente no período da manhã, de segunda a sexta, por vários Irmãos, de  acordo com o último 
número do Carnet (Carteira de Identidade Boliviana) de cada um. 



 

 

Os almoços, que antes eram preparados por dois Irmãos, somente aos domingos e feriados, 
agora, em todos os dias da semana, passaram a ser preparados por um dos membros da 
comunidade. 

  

Trâmites de Migração 
  

O noviço Gustavo e o Irmão Otalivio, no início de fevereiro, iniciaram o processo de Migração, 
realidade que até o final de março, ainda não havia terminado. 
 
Esse tema nos ocupou todo o mês de fevereiro e boa parte do mês de março. Para se ter uma 
ideia, eles totalizaram  21 viagens, passando pelos seguintes setores: Foto Kodak Express (1), 
Instituto Nacional de Salud (2), Arzobispado (3), Bancos (3), Ministerio de Relaciones Exteriores 
(3), Consulado-Geral do Brasil (2) Migración (5), SEGIP (2). 
 
Para complicar ainda mais a situação, justamente no dia previsto de ida ao SEGIP para receber o 
Carnet (identidade boliviana), com a quarentena, decretada pela presidenta boliviana, não se 
sabe em que ocasião será possível concluir o processo. 
 
Detalhe: a pessoa que atendeu o Irmão Otalivio, no setor de Migración, curiosamente, não se 
contentando com o seu Passaporte Brasileiro, solicitou também a sua Carteira de Identidade 
Brasileira, sendo obrigado a retornar ao noviciado para buscá-la. 

  

Dia de recoleção 
  

Tendo como tema “Abraçar ao Senhor para abraçar a esperança” (Papa Francisco), com o 
intuito de agradecer a Deus por mais um mês, vivido no noviciado, e prepararmo-nos para a 
celebração da Semana Santa e da Páscoa, o dia 30 de março foi dedicado à recolecção 
comunitária. 
 
Sob a orientação do Irmão Rubens Falqueto, iniciamos o dia com a oração comunitária na 
capela. Concluída a oração, o Santíssimo foi levado ao quarto do irmão Carlos, onde 
permaneceu até as 8 horas. Na sequência, permaneceu uma hora no quarto de cada um dos 
demais Irmãos para, às 18 horas, concluirmos o dia de recolecção com a celebração da Palavra e 
Comunhão. 



 

 

Durante o dia, cada um dos Irmãos teve a oportunidade de permanecer em oração em vários 
lugares, meditando sobre distintos temas: Capela de baixo (Eu e a Minha Família), Jardim de 
Cima (Eu e Maria), na Terrassa (Eu e o Povo de Deus), nos locais de Trabalho Manual (Eu e o 
Cuidado da Casa), junto aos Pés de Girassóis (Eu Sou Semente que Brota, Cresce e Produz 
Fruto). 

  
Ir. Otalivio Sarturi 

 

 
 

Manhã de Solidariedade, na beira do rio Taquiña, em Tiquipaya.  
 


