Janeiro e Fevereiro
de 2022
Chegada dos postulantes e consagração
No dia 20 de janeiro de 2022, os seis postulantes (Antonio Agostinho Gomes Bezerra, Daniel
Paulo Bergamin, Hiury Haffid Brito e Silva, José Francisco Souza da Silva, Levy Menezes de
Carvalho Braga, Thiago Gomes Bittencourt), acompanhados do Irmão Otalivio Sarturi, conforme
previsto, empreenderam viagem de São Paulo até Cochabamba.
A viagem, após encaminhamentos normais no aeroporto, transformou-se em uma verdadeira
aventura. No momento da decolagem, às 13h30, constataram algum problema mecânico em
uma das turbinas do avião. Após tentativas fracassadas de conserto, retornamos ao saguão do
aeroporto.
Depois de longa espera, finalmente, às 16h30, conseguimos sair de São Paulo, sem imaginar que
em Santa Cruz de la Sierra teríamos que esperar, rodeado de marcantes incertezas, das 21h até
a 1h para prosseguir viagem a Cochabamba. Felizmente, às 2h da manhã, bem cansados,
chegamos ao noviciado.
Um postulante comentou: “Os Irmãos, no postulado, diziam que o noviciado é tempo de fortes
desafios e até mesmo de crises; mas não imaginava passar por desafios tão fortes antes mesmo
de iniciar o noviciado”.
No dia 29 de janeiro, os seis postulantes, acompanhados do noviço José Augusto e dos irmãos
Rubens e Otalivio, foram até o Santuário da Virgen de Urkupiña, para se consagrarem à Boa
Mãe.

Ingresso ao noviciado
No dia 2 de fevereiro de 2022, tivemos a celebração de ingresso ao noviciado dos jovens
Antonio Agostinho Gomes Bezerra, Hiury Haffid Brito e Silva, Levy Menezes de Carvalho Braga
(Província Brasil Centro Norte), José Francisco Souza da Silva, Thiago Gomes Bittencourt
(Província Sul Amazonia) e Daniel Paulo Bergamin (Província Brasil Centro Sul).
A celebração foi presidida pelo padre José Luiz, dos Irmãozinhos de Foucauld, e contou com a
presença dos cinco Irmãos provinciais da Região América Sul, da comunidade marista do Ticti,
do Irmão Alberto Aparicio e do leigo Leonardo Humberto Soares.

Retiro inaciano
Os noviços, que iniciaram o noviciado no dia 1º de maio de 2020, de 7 a 10 de fevereiro, fizeram
a primeira etapa do retiro inaciano na casa das Hermas Siervas de la Madre de Dios, em
Callajchullpa.
O retiro, orientado pelo senhor Ricardo Zeballo, que contou ainda com a participação dos
Irmãos Rubens Falqueto e Otalivio Sarturi, buscou ajudar os participantes a superarem questões
pessoais, para poder viver o amor.

Início do Inter
Iniciou-se oficialmente, no ano de 1987, em Cochabamba, com a participação dos Irmãos
Saturnino Alonso, Carlos Aguirre e Juan Maria Fuster, o Intercongregacional Nazaret, com o
intuito de oferecer formação a formandos e formandas de distintas Congregações Religiosas.
Neste ano, as aulas tiveram início no dia 7 de fevereiro, com a Eucaristia e apresentação dos
objetivos, de professores e alunos participantes. Estudou-se, de 8 a 11 de fevereiro, a Realidade
da América Latina, a Conjuntura da Bolívia, Povos e Cultura Boliviana e Sinodalidade, e as aulas
oficiais tiveram início no dia 14 de fevereiro.
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