
 

 

 Passeio até o Pico Tunari 

Na manhã do dia 2 de novembro, fomos agraciados com a neve no Pico Tunari, com seus 5.000 
metros de altitude.  

Os membros da comunidade do noviciado, composta por vários brasileiros que não conheciam a 
neve, depois de duas horas apertadinhos dentro de um Trufi (veículo popular de Cochabamba), 
chegaram a conhecê-la, brincar com ela, tirar fotos, além de apreciar grande número de llamas, 
alpacas e ovelhas.  

Durante o retorno, deparamo-nos com um animal atolado, obstruindo a passagem do nosso 
veículo e de dezenas de outras conduções. Alguns Irmãos, imediatamente, entraram em ação 
para ajudar a retirá-lo. Se a roupa e os calçados ficaram repletos de lama, por outro lado, os 
usuários do veículo ficaram agradecidos e o caminho ficou liberado. 
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Despedida do Irmão Claudio Alberti  

O Irmão Claudio Alberti, de nacionalidade italiana, permaneceu onze anos na cidade de 
Cochabamba; nos primeiros anos compôs a comunidade formadora do noviciado, e nos últimos 
tempos, a comunidade marista do Ticti.  

Neste período, valendo-se de seu precioso conhecimento e amor à vida marista, deu aulas aos 
noviços sobre o Fundador. Desenvolveu a sua última aula no dia 12 de novembro; no dia 15 de 
novembro, por ocasião da apresentação da síntese do noviciado, vivida por Gustavo, 
aproveitamos para agradecer-lhe pela valiosa contribuição na formação dos noviços.  

 

 

Aniversariantes  

No mês de novembro e dezembro tivemos a celebração de aniversário de três irmãos da 
comunidade. José Augusto, no dia 4 de novembro, juntamente com os demais irmãos da 
comunidade, deu graças a Deus por sua vida; Daniel, no dia 26 de novembro; e Guillermo no dia 
4 de dezembro. 

 



 

 

Síntese e envio do Irmão Gustavo  

O Irmão Gustavo, no dia 15 de novembro, apresentou a síntese pessoal do noviciado. Na 
oração comunitária da manhã, em um primeiro momento, apresentou a sua experiência de 
vida comunitária; em seguida, convidou os demais Irmãos a partilharem algo que marcou 
em nível comunitário.   
 
Na oração mariana o Irmão partilhou a experiência da espiritualidade marista e, à noite, 
com a presença dos Irmãos da comunidade do Ticti, relatou detalhes da missão 
desenvolvida em Cochabamba.  
 
Ele, no dia 16 de novembro, viajou a Santa Cruz onde fez o seu retiro, orientado pelo Irmão 
Isidro Azpeleta. No dia 30 de novembro retornou ao Brasil e, em 12 de dezembro de 2021, 
fez a Primeira Profissão Religiosa, em Belo Horizonte – MG. 
 

 
 

  
  



 

 

Encerramento do não escolar do Inter  
  

Os Irmãos noviços, no segundo semestre, cursaram algumas matérias no 
Intercongregacional. O encerramento do ano letivo do Inter ocorreu no dia 26 de novembro, 
contando com a presença de professores, formadores e alunos, no Mosteiro Franciscano, na 
cidade de Tarata.  

 

 
  

Retiro sobre os mártires  
  

Realizou-se, ao longo do ano, os retiros sobre Maria, os discípulos de Emaús e Champagnat. 
E previa-se a realização do retiro sobre os Mártires Maristas, na Villa Marista, em Santa 
Cruz de la Sierra, que, devido às incertezas decorrentes da pandemia, foi realizado em 
Cochabamba, na casa das Hermanas Miseoneras Cruzadas de la Iglesia, de 7 a 13 de 
dezembro, orientado pelo Irmão Isidro Azpeleta.  

Ir. Otalivio Sarturi 

 


