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NOVICIADO INTERPROVINCIAL - SEVILHA

O NOVICIADO
O nosso noviciado encontra-se em Sevilha, a capital
de Andaluzia, mais concretamente no bairro de La
Plata. No ano 1999, depois de uma longa reflexão,
comprou-se esta casa num bairro marginal, para que
fosse o noviciado de todas as províncias de Espanha,
mesmo que também viessem noviços de outros
países (Portugal, por exemplo). Com a reestruturação
das províncias, no ano 2003, este passou a ser o
noviciado de todas as províncias de Europa
(Compostela,
Europa
Centro-Oeste,
Ibérica,
L’Hermitage e Mediterrânea), o que quer dizer que
por este noviciado já passaram noviços de Espanha,
Portugal, França, Itália, Líbano e Síria. O grupo mais
numeroso que esteve aqui era de 12, contando os
noviços de 1º e os de 2º, se bem que nos últimos
anos mantenhamos a média de 1 por ano (mas um
dos bons!!!)

SOBRE NÓS
Atualmente nesta casa existem dois noviços, Fábio (20
anos), no segundo ano e Rui (19 anos), no primeiro.
Ambos pertencemos à mesma província (Compostela),
somos do mesmo país (Portugal) e o mais interessante:
somos da mesma terra (Pinheiro da Bemposta). Apesar
de sermos pessoas muito diferentes, os nossos
processos vocacionais são muito parecidos (pelo
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menos a nível exterior). Na nossa terra não há nenhuma obra Marista, mas havia um Irmão
Marista que ia algumas vezes à nossa paróquia dar formação aos catequistas e ajudar em
encontros e retiros. Através desse Irmão conhecemos os
Maristas e um movimentos juvenil – MarCha – do qual
começamos a fazer parte. Depois de uns anos de
participação ativa nas atividades da MarCha com outros
jovens de todo o país, surgiu a oportunidade de fazer a
experiência do juvenato, viver com uma comunidade de
Irmãos e conhecer melhor o seu estilo de vida, enquanto
continuávamos os nossos estudos. Eu (Fábio) fui para o
juvenato aos 15, estive 3 anos nessa comunidade e no meu último ano chegou o Rui, que
também queria viver essa experiência. Ficou em Vouzela (assim se chama a vila onde fizemos o
juvenato) mais um ano e eu fui para Salamanca (Espanha) onde estive um ano a viver o
postulantado. Depois desse ano decidi entrar no noviciado em Sevilha e o Rui foi para
Salamanca como postulante. Este ano voltamos a coincidir, desta vez no noviciado, depois de
várias etapas de formação e crescimento.

A COMUNIDADE

Connosco vivem três Irmãos na comunidade do noviciado. O mestre de noviços chama-se
Ernesto Tendero, tem 56 anos, é natural de Toledo (Espanha) e pertence à província Ibérica. O
Pietro é um Irmão italiano e tem 69 anos, a mesma idade que o Fernando, um Irmão natural do
norte de Espanha, e ambos pertencem à província Mediterrânea.
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Os 5 formamos a comunidade do noviciado de Sevilha e cá em casa fazemos tudo entre todos:
desde a oração à cozinha, passando pelo ferro de engomar e as limpezas. Há um verdadeiro
espírito de familia e todos os que nos visitem sentem-se em casa.

LA PLATA

Contamos-vos alguns dados um pouco “técnicos” sobre o nosso bairro. Depois a realidade é
bastante mais bonita…e apaixonante! Pouco a pouco vai-se descobrindo…
O bairro de La Plata tem uma população de cerca de 20.000 habitantes, em aumento devido à
chegada de numerosas pessoas de diferentes origens (destacando-se Marrocos, Roménia,
China, África Subsahariana e América Latina). É um bairro periférico de Sevilha, com uma taxa
significativa de marginalidade e pobreza.
O grau de limpeza e de equipamento em infra-estruturas de serviços básicos como saneamento,
energia elétrica, iluminação pública, pavimentação das ruas, abastecimento de água, recolha de
lixo, etc. é aceitável, dentro da precariedade.
O bairro tem uma problemática específica (tanto
para as pessoas autóctones como para as imigradas),
devido à falta de emprego, a falta de apoio familiar e
social, a situação de irregularidade que muitos vivem,
a escassa cultura e formação laboral, a desmotivação
para enfrentar a vida, a dificuldade de adaptação a
uma cultura e a uma língua diferentes… Há muitas
famílias empobrecidas e um alto grau de
desestruturação pessoal e grupal, com tendência a
alterações psicológicas, risco de hábitos de
toxicodependência e condutas sexuais de risco,
violência doméstica e criminalidade.
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UM POUCO DE ARTE…
Terminamos este primeiro “boletim” do
noviciado com uma “sugestão cultural”, que é
mais uma recomendação que nos pode servir
para a reflexão e a oração. (Clicar em
“Ixcis.org”)
Desta vez sugerimos-vos IXCIS.

É um grupo

espanhol de música católica. Tem muitas
canções breves, muito bonitas e com uma
mensagem profunda.
A melhor parte é que na sua página Web podese fazer download de todos os discos e, além
disso, oferecem-nos muitos textos e imagens
para a reflexão e também uns livrinhos com as letras e acordes de todas as canções, junto com
os textos que as inspiraram. Será bom para praticarem o vosso espanhol!!!
Esperamos que vos possa servir.

