Maio e Junho
de 2022
Passeio e Tarata
A comunidade do noviciado, neste ano da celebração de 50 anos da presença marista
em Cochabamba, no dia 6 de maio, foi à cidade de Tarata, juntamente com professores do
Colégio Marista.
Tarata é uma pequena cidade da Bolívia, situada a 30 km de Cochabamba. No dia 4 de
janeiro de 1872, foi declarada capital da Bolívia pelo presidente Mariano Melgarejo.
Mariano Melgarejo e René Barrientos, naturais de Tarata, foram presidentes bolivianos;
Esteban Arze, comandante das forças de Cochabamba e vencedor na Batalha de Aroma,
também é natural de Tarata.
Encontram-se na cidade lugares turísticos, tais como o Convento Franciscano (fundado
em 1796), a Casa de la Cultura, a Casa de Esteban Arze, o Templo de San Pedro (fundado em
1789), a Torre del Mirador, o Museo Paleontológico e Artístico, a Casa do Presidente René
Barrientos, a Puente del Melgarejo, a Casa del Melgarejo. Encontra-se no Templo San Pedro o
Crâneo do Presidente Melgarejo e na Casa de la Cultura, ossos de dinossauros e um piano, do
século XVIII, ainda em funcionamento.
Na oportunidade, alguns noviços, no período da manhã, apresentaram aspectos dos
Instituto Marista, tais como a Vida do Fundador, o Carisma Marista, a Pedagogia Marista. À
tarde, alguns visitaram lugares turísticos e os demais se ocuparam com atividades de lazer.

Eucaristia de ação de graças
Conforme sabemos, Charles de Foucauld, em Roma, no dia 15 de maio de 2022, foi
canonizado, juntamente com outras nove pessoas.
Em Cochabamba existe uma comunidade dos Irmãozinhos do Evangelho, que pertencem
à família espiritual Charles de Foucauld. Dela fazem parte o Irmão Marco Cappe, de
nacionalidade italiana, e o padre José Luis Muñoz, de nacionalidade espanhola.
À tarde, deste dia 15 de maio, os Irmãos Rubens e Otalivio, juntamente com o noviço
José Augusto, participaram da celebração eucarística na capela de Piñami Chico, atendida pelos
Irmãozinhos do Evangelho.

A missa, muito animada, celebrada pelo monsenhor Iván Vargas Galarza, bispo auxiliar
de Quillacollo, contou ainda com a presença de várias religiosas e leigos da comunidade. Após a
celebração foi servido um apetitoso lanche, com comidas típicas da região.

Presença do Irmão Inácio Etges
No dia 16 de maio, chegou ao Noviciado o Irmão Inácio Etges; permaneceu na
comunidade até o início de julho.
Durante este período, desenvolveu, com os noviços do 1º ano, temas de Antropologia
da Vida Religiosa.
Trabalhou ainda os seguintes temas com os noviços do 2º ano: Apresentação do
Documento do XXII Capítulo Geral; aprofundamento de aspectos das Constituições, tais como a
Vida Fraterna, a Espiritualidade e a Missão.

Visita do Irmão Ángel Medina
No dia 17 de maio recebemos a visita do Irmão Ángel Medina, que coordena,
juntamente com o Irmão Lindley Sionosa, o Secretariado Irmãos Hoje.
Ele aproveitou para apresentar aos Irmãos do noviciado vários aspectos do Ano
Vocacional Marista, que tem como lema Cuidar e Gerar Vida Marista: o lema teve como

inspiração a Circular Lares de Luz do Irmão Ernesto Sanches; a explicação do logotipo, com as
respectivas cores; os objetivos, conectados com o XXII Capítulo Geral.
O encontro, além das explicações do Irmão Ángel, contou com um momento pessoal
para cada Irmão refletir sobre como pode viver o Ano Vocacional e, no final, a oração
vocacional.
No dia 20 de maio, aqui do noviciado, membros da comunidade acompanharam o
encontro online, em nível de Instituto, coordenado pelos Irmãos Ángel e Lindley, para o
lançamento do Ano Vocacional.

Retiros
Os noviços do 1º ano, de 19 a 21 de maio, fizeram o segundo retiro do ano,orientado
pelo Irmão Guillermo Mautino, tendo como tema Maria nas Bodas de Caná, com atenção
especial à sua escuta, confiança e disponibilidade.
Nos dias 16 e 17 de junho, fizeram o terceiro retiro, também orientado pelo Irmão
Guillermo, tendo como tema Champagnat, com destaque ao seu amor a Jesus e Maria, o amor
ao trabalho e a fidelidade.
Os noviços do 2º ano, de 26 a 29 de maio, fizeram o terceiro retiro do ano, orientado por
Ricardo Zeballos, tendo como tema Princípio e Fundamento.

Celebrações em Cochabamba
Cochabamba, no final de maio e início de junho, foi palco das seguintes celebrações: 50
anos da presença marista na cidade, dia de São Marcelino Champagnat e dia do Professor.
Nos dias 30 e 31 de maio, como forma de celebrar o Fundador e os 50 anos da presença
marista em Cochabamba, os membros da comunidade do noviciado participaram da Jornada de
la Cultura Marista.
A atividade consistiu em passar em todas as turmas do Colégio Marista e apresentar a
Vida de Champagnat e Valores do Carisma Marista.
No dia 2 de junho, a comunidade do noviciado participou ainda da Noite Cultural e, no 6
de junho, da Eucaristia, em homenagem ao Fundador e ao Professor.

Visita aos Irmãozinhos do Evangelho
Os membros do noviciado, na tarde do dia 10 de junho, fizeram uma visita aos
Irmãozinhos do Evangelho, que buscam viver o carisma de Charles de Foucauld.
O padre José Luis Muñoz e o Irmão Marco Cappe apresentaram aspectos muito
significativos da vida de Charles de Foucauld.
Na sequência, partilharam a história da própria vocação. Destacaram que são chamados
a viver o apostolado junto às pessoas, no cotidiano da vida; em vez de doutrinar as pessoas e se
preocupar com as obras, buscam o povo por meio da própria vida.

Barbearia Irmão Rivat
Noutros tempos, em algumas comunidades maristas, havia Irmãos designados para
alguns trabalhos, tais como de cozinheiro, alfaiate, sapateiro, cabeleireiro etc.
No noviciado, aqui em Cochabamba, habitualmente, o café da manhã, o jantar e o
almoço aos domingos e feirados são preparados pelos Irmãos. Além disso, cuida-se da limpeza
da casa, do jardim, da lavação da própria roupa.
Nos últimos tempos a função de cabeleireiro retornou com intensidade. Primeiramente
o Irmão João Pedro cortou o cabelo de alguns Irmãos; e, mais recentemente, o José Francisco

está desempenhando a função com muita dedicação.
O Irmão José Francisco, quando perguntado sobre o serviço prestado aos coirmãos disse
que a barbearia pode ser batizada de Barbearia Irmão Rivat.

Ir. Otalivio Sarturi

