
 

 

Gruta Boa Mãe 

Deu-se início, no final de setembro, à construção de uma pequena gruta, tendo como 
inspiração o Fundador, que mantinha forte confiança na Boa Mãe e não mediu esforços para 
arrebentar enormes rochas e ali construir a Casa de L’hermitage.  

A primeira etapa da obra consistiu no deslocamento de uma enorme pedra, com a 
participação de Daniel, José Francisco e Rubens.  

Em uma das orações da tarde, cada Irmão recebeu um pequeno papel, onde escreveu 
algumas atitudes que pretende manifestar ao receber as visitas. Os vários papéis foram 
colocados dentro de uma garrafa que foi enterrada junto à gruta.  

Além disso, cada um dos noviços do 2º ano foi convidado a trazer uma pedra dos lugares 
de missão, tais como Roboré, Jujuy, Puerto Maldonado, Alto Hospicio, Comarapa, Tapacari. 
Outros Irmãos e Leigos trouxeram pedras de outros lugares, tais como Santa Cruz de la Sierra, 
Uruguai, Brasil; uma das pedras veio de L’hermitage. 

 A gruta, com a imagem da Boa Mãe, doada pelo Setor do Peru, foi inaugurada no dia 18 
de outubro, no final da celebração eucarística. 
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Retiro para os Noviços do 2º ano  

O Irmão Guillermo orientou, de modo abreviado, de 3 a 8 de outubro, na Casa Marie 
Poussepin, os Exercícios Espirituais ao noviço Daniel Alberto do 2º ano. 

Dias depois, de 14 e 15 de outubro, orientou outro retiro, na casa de las Hermanas 
Siervas de la Madre de Dios, em Callajchullpa, aos demais noviços do 2º ano. 

Eles, tendo como referência Marcos 6,30-34 e as Constituições, foram convidados a 
perceberem de que modo Deus se fez presente na vida comunitária e na missão, ao longo da 
experiência apostólica, realizada nos seguintes lugares: Jujuy, na Argentina; Alto Hospicio, no 
Chile; Puerto Maldonado, no Peru; Roboré e Cochabamba, na Bolívia.  

 

Semana Montagne  

Celebrou-se, de 24 a 28 de outubro, a semana Montagne, tendo presentes os seguintes 
temas: dia 24, os lugares existenciais, onde vivem os Montagnes de hoje; dia 25, as mães dos 
Montagnes de hoje; dia 26, os Montagnes de hoje; dia 27, Irmãos que vão ao encontro dos 
Montagnes. 

No dia 28, em silêncio, cada um dos Irmãos permaneceu uma hora em adoração na 
capela; o dia foi coroado com a celebração eucarística. 

 

Celebração dos mártires de Bugobe 

Conforme sabemos, no dia 31 de outubro de 1996, os Irmãos Servando Mayor, Miguel 
Ángel Isla, Fernando la Fuente y Julio Rodríguez foram assassinados no campo de refugiados de 
Bugobe. 

No dia 31 de outubro deste ano, com a presença do Irmão Fernando Mayor, mano de 
Servando, estivemos reunidos na comunidade do Ticti, para celebrar a vida doada pelos 
mártires maristas, em terras africanas. 

Na ocasião, o Irmão Fernando disse que se encontrava na comunidade marista, aqui em 



 

 

Cochabamba, quando recebeu o comunicado do assassinato do mano e dos demais Irmãos. E 
acrescentou: “Assim é a vida. Alguns podem simplesmente morrer atingidos por uma moto, 
enquanto os Irmãos assassinados em Bugobe morreram porque decidiram permanecer até o 
fim junto ao povo sofrido”. 

 

 

Retiros para os Noviços do 1º e do 2º ano  

Aconteceu, de 21 a 22 de novembro, na Casa Marie Poussepin, o retiro dos noviços do 1º 
ano, orientado pelo Irmão Rubens Falqueto. 

Buscou-se, em um primeiro momento, identificar os traços da Espiritualidade Mariana; 
na sequência, cada noviço foi convidado a retomar a história da sua própria espiritualidade; e, 
finalmente, cada um foi convidado a se aproximar de Maria e perceber como ela poderá ajudá-
lo a viver a espiritualidade, em nível pessoal, comunitário e na própria missão. 



 

 

De 1º a 3 de dezembro, aconteceu, na mesma casa, o retiro a partir de algumas Cartas 
do Fundador, para os noviços do 2º ano, orientado pelo Irmão Guillermo Mautino. 

 

Retorno ao Brasil e primeiros votos 

No dia 5 de dezembro, Enos, João Pedro e Alexandre retornaram ao Brasil; José Augusto, 
no dia 8 de dezembro, e o Irmão Otalivio Sarturi, com previsão de retornar ao Brasil no dia 4 de 
janeiro de 2023. 

Enos, João Pedro e Alexandre fizeram os primeiros votos em Porto Alegre, no dia 10 de 
dezembro, e José Augusto no dia 17 de dezembro, em Florianópolis. 

 

Retiro na Villa Marista 

José Francisco, Agostinho, Thiago, Daniel e Leandro, de 15 a 21 de dezembro, 
participaram juntamente com 11 Irmãos e 15 Leigos, do retiro na Villa Marista, em Santa Cruz 
de la Sierra. 

O retiro, coordenado pelos Irmãos Isidro e Pablo (provincial) e a Leiga Magali, versou 
sobre vocações na Bíblia, tais como Abraão, Jeremias, Maria, Paulo, Pedro e os Mártires 
Maristas. 

 

Atividade no dia de Natal 

A Comunidade Sant’Egidio, que surgiu em 1968, por iniciativa de Andrea Riccardi, em um 
instituto no centro de Roma, como de costume, realizou, no dia 25 de dezembro, em 
Cochabamba, um almoço de Natal, às pessoas necessitadas. 

Os noviços José Francisco, Daniel, Levy, Hiury, Agostinho e Thiago, juntamente com o 
Irmão Otalivio e vários outros colaboradores, marcaram presença, desenvolvendo as seguintes 
atividades: descascar batatinhas; picar verduras, tais como tomates, vagens, cenouras; limpar e 
montar mesas e cadeiras; armar três grandes tendas; enfeitar o espaço; servir o almoço e 



 

 

distribuir pequenos presentes; etc. 

Um senhor atendido, ao ser perguntado se o almoço estava bom, respondeu: “O almoço 
estava gostoso, mas o mais importante foi a alegria entre as pessoas que participaram”. 

 
 

Ir. Otalivio Sarturi 
 


