
 

 

Ritual da K’oa e banho de água  

Realiza-se, na Bolívia, por ocasião do carnaval, a K’oa. Trata-se de um ato de reciprocidade com a 

Pachamama, que consiste em agradecer por tudo aquilo que a natureza nos oferece e pelos bens 

conseguidos, tais como a casa, saúde, colheita etc. Para esta cerimônia, várias coisas (ervas 

aromáticas, pequenos objetos e até mesmo feto de llama) são colocadas sobre uma folha de papel 

e, na sequência, queimadas em um braseiro. No dia 1º de março de 2022, com a presença da 

comunidade marista do Ticti, realizamos o ritual. Chevi, pastoralista marista, explicou o 

significado da K’oa e, em seguida, com a participação dos presentes, deu prosseguimento à 

celebração. Nesta mesma data, crianças, jovens e adultos saem pelas ruas da cidade para molhar 

os transeuntes que encontrarem pelo caminho. Os noviços, em um determinado ano, começaram 

a participar timidamente da brincadeira, interrompida com o surgimento da pandemia. Como 

neste ano a brincadeira ressurgiu, noviços, munidos de baldes de água, balões cheios de água, 

brincaram com vizinhos e outras pessoas que passaram pelos arredores do noviciado. 

 

Novas experiências e saídas do noviciado Manoel Souza Ferreira, que deixou o noviciado, e Juan 

Pablo Menezes Soares, no dia 14 de fevereiro, viajaram até Santa Cruz de la Sierra, onde foram 

acolhidos pelos Irmãos da Residência Provincial. No dia 15 de fevereiro, prosseguiram viagem de 

ônibus, até a cidade de São Paulo. Juan Pablo, após chegar à cidade de Porto Alegre – RS, visitou 
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os seus familiares e, dias depois, passou a fazer parte da comunidade marista, na cidade de Sinop 

– MT, para ali prosseguir a sua caminhada formativa marista. Daniel Pablo Alberto, no dia 5 de 

março, viajou até a cidade de Buenos Aires. Dias depois, visitou os seus familiares, na cidade de 

San Francisco. Em seguida, passou a fazer parte da comunidade marista, em Montevideo, para ali 

viver a sua experiência apostólica. Bruno Rosa, que deixou o noviciado, retornou ao Brasil, no dia 

14 de abril.  

 

Celebração de São José 

 No dia 19 de março, ocorreu no Noviciado a missa de celebração da festa de São José, padroeiro 

do Instituto Marista, presidida pelo padre Alejandro Marina, que trabalha em Cochabamba, no 

Centro Misionero Maryknoll. A celebração contou com a presença da comunidade marista do 

Ticti, leigos e leigas maristas e os membros da comunidade do noviciado. 

 

 

  



 

 

Retiros  

Os noviços, que iniciaram o noviciado no dia 1º de maio de 2021, de 24 a 27 de março, fizeram a 

segunda etapa do retiro inaciano na casa das Hermas Siervas de la Madre de Dios, em 

Callajchullpa. O retiro, orientado por Ricardo Zeballos, que contou ainda com a participação dos 

Irmãos Rubens Falqueto e Otalivio Sarturi, buscou ajudar os participantes a se reconciliarem com 

a história pessoal, a contemplarem a cruz de Jesus Cristo e a encontrarem sentido nas suas 

próprias cruzes. De 27 de abril a 1º de maio, na mesma casa, ainda, sob a orientação de Ricardo, 

fizeram a terceira etapa do retiro, tendo como tema a o Chamado Divino, o Seguimento de Jesus 

Cristo e Eleição de Vida. Os noviços de 1º ano, de 28 a 29 de abril, na casa Marie Poussepin, sob 

a orientação do Irmão Guillermo, fizeram o primeiro retiro do ano, tendo como tema a 

Contemplação de Jesus Cristo nas Bodas de Caná.  

 

Experiências apostólicas  

Os noviços desenvolveram, de 7 a 18 de abril, atividades apostólicas nos seguintes locais: 

Agostinho, Levi, João Pedro e Daniel, em Potosí, com as Hermanas del Niño Jesús; José Augusto, 

em El Alto, com os Hermanos Menesianos; Alexandre e José Franciso, em La Paz, com os 

Hermanos de San Juan de Dios; Leandro, em Cochabamba, na Fundación Casa de los Niños; 

Ranielle e Thiago, em Tapacari, com as Hermanas Siervas del Espíritu Santo; Hiury e Enos, em 

Colomi, com o padre Michael Pizarro Quiroz, da Congregação de Jesús Eterno Sacerdote. Os 

Irmãos Rubens e Otalivio, de 9 a 13 de abril, foram até Santa Cruz de la Sierra para visitar os 

irmãos Isidro Azpeleta, José Antonio López e Jesús María Ortega, da comunidade marista, de 

Barrio Lindo; o irmão Vidal Bretos, da comunidade marista de Roboré, também se encontrava lá.  

Ir. Otalivio Sarturi 


