Outubro de 2021
Retiro Champagnat
Realizou-se, de 10 a 12 de setembro de 2021, na Casa Don Bosco Fátima, localizada na cidade de
Tiquipaya, o terceiro retiro do ano, orientado pelo Irmão marista Diego Rocha. O Irmão facilitador
convidou-nos a rezarmos quatro aspectos da vida de Marcelino Champagnat: a confiança e fé em
Deus, o amor aos Irmãos e às crianças e a fidelidade à vocação.

Passeio até Incachaca
Em 14 de setembro, dia do aniversário de Cochabamba, fomos até a localidade de Incachacha,
conhecida como caminho dos incas. Incachaca, região de início da floresta amazônica, apresenta
os seguintes destaques: águas cristalinas; pequena lagoa; criação de trutas; ponte pênsil;
pequena tirolesa; bela cachoeira; baño de las ñustas (banheiro das mulheres); casa de máquinas
da primeira hidroelétrica boliviana (1940).
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Experiências apostólicas
Estava previsto, a exemplo dos anos anteriores, de os noviços do 1º ano realizarem, no mês de
julho, algumas experiências apostólicas, em distintos locais da Bolívia. Neste ano, devido à Covid,
justamente no período programado, os noviços desenvolveram as atividades apostólicas somente
de 1º a 11 de outubro, nos seguintes locais: Bruno e Daniel, em Potosi, com las Hermanas del
Niño Jesús; Manoel, em El Alto, com los Hermanos Menesianos; Juan Pablo, em Comarapa, com
os Irmãos Maristas; Alexandre, em Santa Cruz de la Sierra, com os Irmãos Maristas; Enos e João
Pedro, em La Paz, com los Hermanos de San Juan de Dios; Leandro, em Tolata, com las Hermanas
da Sagrada Face; Ranielle e José Augusto, em Tapacari, com las Hermanas Siervas del Espíritu
Santo. Nos dias que antecederam a viagem dos noviços, além de momentos diários de oração,
relacionados à missão, tivemos vários encontros formativos: Jose Luis López aprofundou a
dimensão humana e teológica da missão; Tony apresentou aspectos objetivos e subjetivos que
podem estar presentes na missão; Irmão Fernando Mayor partilhou a sua experiência de 43 anos
de missão na Bolívia; Irmão Canísio José Willrich partilhou a sua experiência de missão marista na
Asia.

Encontro de religiosos brasileiros e celebrações de aniversários
As religiosas e religiosos brasileiros, antes do surgimento da pandemia, encontravam-se por
ocasião da Páscoa e da celebração de Nossa Senhora Aparecida. Neste ano, com a pandemia bem
mais controlada, realizou-se, no dia 17 de outubro, um encontro no noviciado marista, que contou
com a presença de religiosas das seguintes congregações: Irmãs Beneditinas da Divina
Providência, Irmãs da Sagrada Face, Dominicanas, Franciscanas do Senhor, Leigas Focolares e
Irmãos Maristas. Celebrou-se, neste mesmo dia, à noite, o aniversário de Bruno Rosa. Em um
primeiro momento, na oração, orientada por Gustavo, cada Irmão foi convidado a louvar a Deus
pela vida do coirmão, e, na sequência, tivemos o jantar festivo. No dia 31 de julho, contando com
a presença dos Irmãos da comunidade do Ticti, celebramos o aniversário de Manoel Sousa
Ferreira. Neste mesmo dia, fizemos memória dos Irmãos mártires em Bugobe, com destaque das
palavras do Irmão Fernando Mayor relativas a aspectos da vida de seu mano Servando Mayor.
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Encontro da comunidade do noviciado de Medellín com os Provinciais
No dia 18 de outubro, pela manhã, realizou-se um encontro online com a comunidade do
Noviciado de Medellín, ocasião em que a comunidade do noviciado apresentou aspectos da
Região América Sul. Neste mesmo dia, à tarde, ocorreu o encontro com os cinco Irmãos
Provinciais, os Conselheiros Gerais Oscar e Sylvain e os futuros provinciais (José de Assis de
Brito e Irmão Deivis Alexandre Fisher), seguindo a seguinte agenda: oração inicial com a
presença de toda a comunidade do noviciado; encontro da comunidade formadora com os
provinciais; encontro de cada provincial com os noviços da sua província.
Semana Montagne
Após a partilha da experiência apostólica, realizada pelos noviços em distintos lugares da
Bolívia, as orações comunitárias, de 25 a 29 até de outubro, estiveram em sintonia com a
experiência de Champagnat com o jovem Montagne e os jovens Montagne de hoje. No dia 26,
por feliz coincidência, o Irmão Gregório Delgado Soler e o leigo Alberto Salguero, de
Comarapa, estiveram nos visitando. Apresentaram, na oração da noite, alguns detalhes da
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missão marista, realizada nesta cidade, ao longo dos cinquenta anos de existência. Alberto
disse-nos ainda que foi aluno marista em Comarapa e expressou a sua alegria de atualmente
poder servir aos Montagne que frequentam esta obra marista.

