
CRÔNICAS DE DEZEMBRO DE 2020 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021   

NOVICIADO DE COCHABAMBA   

  
  

Celebrações de primeiros votos  
  

Os noviços brasileiros, depois de cumprirem o período de quarentena em distintas 

cidades do Brasil, emitiram os primeiros votos, em suas respectivas províncias.  
Os Irmãos Bruno, Carlos e Nathan, após incertezas, decorrentes da pandemia, que 

culminou com o adiamento do Capítulo Provincial, fizeram os seus primeiros votos no 

dia 9 de dezembro, na capela do CMC, em Curitiba, tendo como lema: “Jesus nos olhou, 

chamou e consagrou para sermos irmãos! Aproximou-se e caminhou com eles”.  Ocorreu, 

nessa mesma celebração, a renovação dos votos dos Irmãos Edi Carlos Coelho e Rafael 

Fernandes e homenagem a alguns Irmãos jubilares da província.  

O Irmão Donavan, teve como inspiração o texto de Lucas: “Depôs poderosos de 

seus tronos e a humildes exaltou”; fez sua primeira profissão, em 12 de dezembro, na 

cidade de Porto Alegre. O Irmão Jefferson, fez, no dia 12 de dezembro, a sua primeira 

profissão em Belo Horizonte, tendo como lema: “Marcelino pôs-se imediatamente a 

caminho”.   
  

Participação nos primeiros votos  
  

O Irmão Isidro Azpeleta, juntamente com o noviço Gustavo do segundo ano, 

participou dos primeiros votos do Irmão Gilber Galarza Perez.  

O Irmão Gilber da Bolívia, membro da Provincia Santa Maria de los Andes, fez a 

sua primeira profissão no dia 1 de janeiro de 2021, em Santa Cruz de la Sierra, tendo 

como lema: “Tú me sondeas y me conoces, sabes si me siento o me levantó, tu conoces 

de lejos lo que pienso Señor”.  
O Irmão Gustavo, nos dias seguintes, foi até a comunidade marista de Comarapa. 

Tratou-se de uma oportunidade ímpar para conhecer e conviver com os irmãos que ali 

desenvolvem a missão marista.  

 

 
  



Novas comunidades dos Irmãos neoprofessos  
  

 Os Irmãos neoprofessos farão parte, em 2021, das seguintes comunidades: Irmão 

Jefferson, comunidade do escolasticado, em Belo Horizonte; Irmão Donavan, 

comunidade da Glória, em Porto Alegre; Irmão Gilber, comunidade do Ticti, em 

Cochabamba; Irmão Bruno, comunidade do postulado, em Joinville; Irmão Carlos 

Henrique, comunidade marista em São Paulo; e Irmão Nathan, comunidade marista de 

Cascavel.  

  
Retornos  
  

O Irmão Otalivio Sarturi, membro da Província Brasil Centro Sul, no final de 2020, 

viajou para o Brasil. Retornou a Cochabamba, no dia 9 de janeiro de 2021, para prosseguir 

na missão no noviciado marista.  
O Irmão Rubens Falqueto, que, no final do de 2020, igualmente foi ao Brasil, no 

dia 30 de janeiro de 2021, retornou a Cochabamba, para dar continuidade ao trabalho no 

noviciado, agora como mestre de noviços.  
  

Celebração de posse do novo mestre  

  
Realizou-se, no dia 2 de fevereiro, no noviciado marista, a celebração de posse do 

Irmão Rubens Falqueto, o novo mestre do noviciado. O Irmão Saturnino, entregou-lhe 

um avental, como símbolo de serviço.  
A celebração contou com a presença do Irmão Saturnino – Provincial da Província 

Santa Maria de los Andes – e dos Irmãos da comunidade marista do Ticti.  
Na oportunidade, o Irmão Saturnino Alonso, além de agradecer ao Irmão Isidro, 

pelos quatro anos dedicados à missão de mestre, aproveitou para comunicar que, a partir 

deste ano, o Irmão Guillermo Mautino, da Província Marista Cruz del Sur, integrará a 

comunidade formadora do noviciado.  

 

Renovação de votos  

  

Realizou-se, no noviciado marista de Cochabamba, no dia 6 de fevereiro de 2021, 

a renovação dos votos do Irmão Diego Rocha, da Província Santa Maria de los Andes, 

natural da cidade de Cochabamba.  

A celebração contou com a presença do Irmão Saturnino Alonso (Provincial da 

PSMA), dos Irmãos dos noviciado e dos irmãos e do postulante da comunidade do Ticti.  
  

Início do Inter  

  
Teve início, no dia 8 de fevereiro de 2021, o Inter, frequentado por aspirantes, 

postulantes e noviços de várias congregações religiosas.  
A manhã de abertura do ano escolar seguiu a seguinte programação: apresentação 

dos novos alunos e dos professores; celebração eucarística; apresentação dos objetivos do 

Inter e dos conteúdos previstos para o primeiro semestre; partilha de Gustavo (noviço do 

segundo ano) da sua experiência vivida em 2020; partilha, em pequenos grupos, das 

inquietações e anseios.  

  

 
 



El Ritual Andino Ch’alla y K’oa  

   

Os Irmãos Rubens, Gustavo e Otalivio participaram, no dia 16 de fevereiro, no 

noviciado, juntamente com os membros da Comunidade do Ticti, Magali e Chevy, do 

ritual andino Ch’alla, coordenado por Chevy, que coincide com o período de Carnaval. 

Trata-se de uma cerimônia de agradecimento pelas colheitas e reciprocidade com 

o Pachamama, baseada no ato de regar a terra com álcool e elementos simbólicos.  

Um elemento indispensável no ritual é a mesa, isto é, um altar colorido onde são 

feitas oferendas à Pachamama. Sobre ela são depositados doces, especiarias, cereais, 

vinho, álcool, pétalas de flores, folhas de coca, serpentinas. As ofertas são queimadas com 

madeira aromática de K’ao e as cinzas enterradas como forma de entrega à Pachamama.  

  

Nova edição do cancionero   

  

Com o surgimento do noviciado da Região América Sul, diante da presença de 

noviços que falam o idioma português e outros o idioma espanhol, no início do ano de 

2018, os noviços Luiz Carlos Lima, Raimundo Aquino e Pablo Rifarachi, elaboraram um 

cancionero bilíngue.  

No início de 2021, os Irmãos Isidro Azpeleta e Gustavo, elaboraram uma nova 

versão, onde foram efetuadas várias correções e incluídas novas canções.  

Irmão Otalivio Sarturi  
 

 

 
 



 
 

 
 


