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Visita dos Conselheiros Gerais 

 

No dia 1º de julho, recebemos a visita dos Irmãos Óscar Martin Vicario e Sylvain 

Ramandimbiarisoa e permaneceram em Cochabamba até o dia 6 de julho. 

Durante a visita desenvolveram as seguintes atividades: apresentação dos aspectos 

principais do XXII Capítulo Geral e da Conferência Geral dos Provinciais, ocorrida em Roma no 

início deste ano; manhã de formação sobre Cuidado e Proteção das Crianças; encontro com a 

comunidade formadora; conversa pessoal com cada membro da comunidade. 

 

 

Experiências apostólicas e retiro inaciano 

 

A partir do dia 6 de julho, os Irmãos do 2º ano viajaram para os locais das experiências 

apostólicas. 

O Irmão Enos realizou a sua experiência na cidade de Jujuy, na Argentina; Leandro, na cidade 

de Puerto Maldonado, no Peru; João Pedro, em Roboré, na Bolívia; e, Alexandre, na comunidade do 

Ticti, em Cochabamba. 



 
 
 
 
 
 
 

O Irmão Otalivio, em uma longa viagem de ônibus, acompanhou o noviço Leandro, até a 

cidade peruana de Puerto Maldonado, passando por La Paz, Copacabana, Puno e Juliaca. 

O Irmão José Augusto, de 10 de julho a 8 de agosto, realizou o retiro inaciano, na cidade de 

Oruro – Bolívia, orientado pelo padre Ramón Alaix. Dias depois, viajou até a cidade de Alto 

Hospicio, no Chile, onde viveu a sua experiência apostólica. 

Em relação ao retiro de 30 dias, assim se expressou: 

“Nestes dias, vivi uma experiência intensa da proximidade e do amor de Deus, 

manifestado em Jesus Cristo, que é ternura e compaixão. Ele oferece-me a sua 

amizade. Criou-me livre, para que eu, usando da minha liberdade, seja capaz de 

responder ao seu amor. 

O amor de Deus a cada ser humano é tão misterioso que me deixa livre para responder 

com generosidade ao seu chamado ou fugir da situação. 

Mas, quando aceito livremente viver esse amor, ainda que da minha parte seja falho e 

instável, Ele me pede compromisso. 

Pede-me para que não olhe apenas para o meu projeto de vida; mas que tenha em mente 

as pessoas as quais Ele me confia e cuidado e amor às ovelhas necessitadas. Sou 

convidado a caminhar como irmão junto aos necessitados e à comunidade que nasce da 

fé, do amor e do compromisso com e no Ressuscitado. 

 

Visita ao Convento Santa Teresa 

 

Levi, Hiury, Thiago, Rubens, Otalivio e um casal brasileiro visitaram, no dia 22 de julho, o 

Convento Santa Teresa, localizado na região central da cidade de Cochabamba. 

O conjunto conventual, constituído por uma igreja e o Convento de Santa Teresa, pertence 

às Irmãs Carmelitas Descalças, atualmente habitado por cinco Irmãs. 

O convento foi desenhado e construído no estilo barroco, em 1760, pelo arquiteto Pedro 

Nogales e o engenheiro Martínez Cáceres. 

Para a fundação em Cochabamba, quatro Irmãs (priora, subpriora, recepcionista e noviça) 

saíram, em 1760, da cidade de La Plata, rumo a Oropeza (Sucre); neste mesmo ano, se estabeleceram 

em Cochabamba. 

A visita ao museu do Convento de Santa Teresa permitiu apreciar o Pináculo, a Sala do 

Capítulo, um piano do século XVIII, vários tipos de silícios, espaço com vários medicamentos 

produzidos pelas Irmãs. 

 
 

 
 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

José Francisco cuida do Irmão Jesús Ortega 

 

O Irmão Ernesto, em sua circular Lares de Luz, ao falar do cuidado das pessoas, nos diz: 

“Sou testemunha do grande cuidado que se tem no Instituto para com nossos Irmãos idosos ou 

enfermos. Alegra-me o coração ver a maneira como os Irmãos idosos se apoiam e se ajudam uns aos 

outros. Um se oferece para conduzir a cadeira de rodas, outro oferece o braço para que o Irmão se 

apoie ao subir a escada, algum recolhe o prato da mesa ...” (p. 57). 

O Irmão Jesús Ortega Dehesa, já idoso, membro da comunidade de Santa Cruz de la Sierra, 

recentemente teve complicações de saúde. Diante do quadro delicado de saúde do coirmão, o noviço 

José Francisco, de 7 a 31 de julho, esteve cuidando dele. Atendeu ao Irmão, diariamente, nas 

seguintes situações: fazer a barba; administração de medicinas, via endovenosa; alimentação, tanto 

por via oral, quanto por sonda Gastrointestinal; levar ao banheiro; ajudar a caminhar. 

Disse o Irmão José Francisco que se sentiu muito feliz em poder atender ao Irmão e vê-lo se 

recuperando gradativamente. 

Infelizmente, o Irmão Jesús, depois de passar um período de relativa recuperação, teve 

novamente complicações de saúde e, no dia 17 de setembro, veio a falecer. 

 

 

Ir. Otalivio Sarturi 
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