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BOLÍVIA, TERRA DE MISTÉRIOS

A Bolívia, situada no coração da
América do Sul, é um país único,
Quechua, Aymara e Guaraní, onde a
lógica perde todo o sentido, onde o
místico e o pagão se sincretizam, onde
a cada passo se funde o moderno com
o tradicional.
A Bolívia, é rica de preciosos e
variados recursos naturais, históricos e
culturais. As suas tradições são
importantes na vida cotidiana, os seus
valores folclóricos de música, dança, artesanato, festas e tudo aquilo que conserva as suas raízes
na terra, no sagrado, no mítico, fazem da Bolívia um país maravilhoso.

A NATUREZA NA BOLÍVIA
Na Bolívia, dos Andes à Amazônia, nada é impossível. A sua configuração é tão variegada, que
em um só dia pode-se passar dos Andes à Amazônia, da Bolívia mítica das mil sensações à
Bolívia abundante e exuberante das mil cores. A transição é interessante, as paisagens andinas
com suas cores, a terra com seus cumes brancos e cobertos de neve, trasformam-se pouco a
pouco em paisagens com verdes vales amazônicos. Os Andes Bolivianos são enriquecidos pela
presença da Cordilheira Real; com um aspecto majestoso é um dos grupos de montanhas mais
importantes do mundo, com o monte
Illimani a sudeste e o Illampu a
nordeste. A Amazônia boliviana
localizada ao nordeste do País, faz
parte do pulmão do mundo graças à
sua imponente vegetação.
Toda esta biodiversidade ecológica,
assim como o patrimônio etnográfico,
estão presentes em todo o território
nacional, desde os Andes até a
Amazônia que se encontra protegida
nos Parques Nacionais da Bolívia.

CLIMA
O território boliviano está situado no Trópico de Capricórnio e possui variedade de clima. Se na
sua topografia existissem apenas planícies com escassas elevações, o clima tenderia a ser
uniforme. Todavia na Bolívia, a temperatura não só se regula pela latitude mas também pela
altura acima do nível do mar: na maior altitude a temperatura é baixa e, na menor, ela sobe. A
partir do nível do mar e na medida em que esta sobe, a temperatura do ar desce até 0.55°
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centígrados para cada 100 metros de altura. Isto explica o fato de que existem cumes com neves
eternas e frio polar sobre uma mesma latitude com planícies com clima quente-tropical.

DIVISÃO TERRITORIAL DA BOLÍVIA

Tem uma extensão de 1.098.581 km2, está dividida em nove departamentos, e sua superfície
equivale à soma dos Estados norte-americanos do Texas e Califórnia (EUA); o departamento de
Santa Cruz tem uma dimensão equivalente à da Alemanha.
Geograficamente, o país se divide em três grandes regiões bem diferenciadas: dois terços do
território a Leste é constituído pelas planícies tropicais (com florestas densas e ampla savana)
com alturas que variam entre 230 e 800 metros acima do nível do mar, e a temperatura média de
25°C durante o ano. Esta região é banhada pelos abundantes rios da bacia amazônica como o
Beni, o Mamoré, o Itenez e o Madre de Dios, com mais de mil quilômetros de comprimento e mais

de 200 metros de largura.

Na cordilheira andina desdobram-se férteis vales a uma altura entre 1.500 e 2.500 metros, com
temperatura média entre 18°C e 20°C (centro e sul do país). No sul predominam as planícies do
Chaco, a bacia do Prata, à qual pertencem os rios Pilocomayo e Paraguai.
Enfim, nas alturas (a oeste) entre as ramificações orientais e ocidentais da sólida cordilheira
andina, encontra-se o imenso Planalto que tem em média cerca de 3.800 metros de altura. O
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planalto tem mais de 180.000 km2 de onde se elevam majestosas montanhas com neves eternas
como o Sajama (cordilheira ocidental) o Illampu e o Illimani (cordilheira oriental) todas com mais
de 6.000 metros de altura. No meio desta paisagem encontra-se o lago sagrado dos Incas, o
Titicaca (8.030 km2 a 3.800 metros de altura), e o Uyuni (10.550 Km2 ) o maior do mundo; com
alturas entre 2.500 e 4.000 metros, e uma temperatura média de 10°C.

RECURSOS ECONÔMICOS
Tradicionalmente a Bolívia tem sido um país de
mineração, a colina de Potosí é a montanha mais
rica de prata do mundo, e por três séculos
alimentou o império espanhol. A mina de prata
declinou no final do século XIX e foi substituída
pela de estanho. O país produz: zinco, chumbo,
estanho, antimônio, tungstênio, prata, cobre,
bismuto e ouro. A Bolívia é um país produtor de
petróleo (1924), não é exportador deste
hidrocarboneto, ele o é do gás natural, do qual
tem importantes reservas (sétimo produtor na
América). Começou a exportar gás para a Argentina (1972) e com a assinatura de um novo
contrato exporta gás também para o Brasil por meio de um gasoduto (1977).
O lento desenvolvimento industrial permitiu o incremento da produção manufatureira, como a
joalheria industrial em ouro, e a diversificação da estrutura das exportações, sobretudo a partir do
notável crescimento da agroindústria no oriente e, em menor medida, nos vales, (sorja, óleo de
sorja, girassol, açúcar, arroz, algodão, café) e a extração nem sempre racional de materiais
preciosos (mogno, cedro, carvalho, tajibo, moradillo e outros). A estrutura de exportação da
Bolívia contempla 47% de exportações não tradicionais (agroindústria, ouro industrial, materiais
preciosos e outros), 37% de minerais, 10% de hidrocarbonetos e 6% reexportações.
Uma parte substancial da população dedica-se à agricultura em pequena escala (planaltos e
vales), que permite ao país o abastecimento dos principais alimentos como a batata, o chuño e a
tunta, que são um tipo de batata desidratada,
quinoa, milho, grãos e várias verduras. Produz
também fruta de diversos tipos, na zona dos
Yungas, de La Paz e de Cochabamba.
O território boliviano representa 0,2% da
superfície mundial. Os seus bosques alcançam
aproximadamente 3.5% dos bosques do mundo
e, todavia, no país, encontra-se o percentual de
45/55% de toda a diversidade biológica
mundial.

ESTADO
A Bolívia constitui-se em um Estado Unitário Social de Direito Plurinacional Comunitário, livre,
independente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado e com autonomias. A Bolívia
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fundamenta-se numa pluralidade e pluralismo político, econômico, jurídico, cultural e linguístico,
no processo de integração do País.

A Bolívia oficialmente denominada Estado
Plurinacional da Bolívia, é um país sem
litoral marítimo situado no centro-oeste da
América do Sul, com uma população de
aproximadamente
10,5
milhões
de
habitantes. Limita-se ao norte e a leste com
o Brasil, ao sul com o Paraguai e a Argentina
e a oeste com o Chile e o Perù. Compreende
distintos espaços geográficos como a
Cordilheira dos Andes, o Planalto, a
Amazônia e o Chaco, sendo assim um dos
países com maior biodiversidade no mundo.
No território boliviano desenvolveram-se
civilizações antigas, como a Tiwanaku e a
Cultura Hidráulica dos Lomas. Os impérios
Inca e Espanhol mantiveram o território até
o país se tornar independente da Espanha,
em 1825. A Bolívia, por haver herdado as
tradições da mestiçagem colonial e das
culturas pré-colombianas, é um país
multiétnico e pluricultural, rico na mistura de tradições e folclore, de habitantes mestiços,
indígenas, descendentes crioulos brancos, afrobolivianos, e em menor proporção, de imigrantes
europeus e asiáticos.

GOVERNO
O estado Plurinacional da Bolívia adota para o seu governo a forma democrática participativa,
representativa e comunitária, com igualdade de condições entre homens e mulheres. A
democracia exercita-se nas seguintes formas que são regulamentadas pela lei: direta e
participativa, por meio do referendum, a iniciativa legislativa da cidade, a revogação do mandato, a
assembleia, o conselho e a consulta prévia.

CULTURA DA BOLÍVIA
A Bolívia é o reflexo de um passado rico de ritos, culturas e tradições. Tudo reunido em um
espaço de variegada geografia, em um espaço onde, dia por dia, porém, percebe-se uma cultura
viva. Conhecê-la não só significa percorrer os seus lugares, cidades e países; conhecê-la
realmente significa conhecer o que faz a sua gente, o que pensa, o que sente e porquê.

FESTIVIDADES RELIGIOSAS
As festas na Bolívia são geralmente pagãs e caracterizadas por rituais e danças que são
motivadas pela crença de que são necessárias para que se realize qualquer desejo de
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prosperidade. As culturas pré-hispânicas, de acordo com la própria cosmovisão religiosa,
manifestam-se por meio das suas divindades, uma das mais antigas é a Pachamama, à qual se
rende tributo mediante a ch’alla que, na fusão com a religião católica e com os santos patronos,
representam o sincretismo religioso.

Cada população celebra em uma determinada
data, a Festa do seu Santo ou também
chamada, “Misa Chicus”. Depois da missa, os
fiéis acompanham, em procissão, o Santo.
Com o passar do tempo houve várias
mudanças, por exemplo: no Carnaval de Oruro,
foram realizadas as “Entradas Folclóricas”,
com várias danças, nas quais baila-se por
devoção à Virgem de Socavón, e estas danças
estão se tornando mais estilizadas e estão
também mudando os costumes. Na zona do
Chaco, as festas não preveem bebidas
alcoólicas, diferentemente das outras festas
em toda a Bolívia, realiza-se apenas uma procissão com a venda de produtos da região.

DEVOÇÃO FILIAL À MÃEZINHA DE COPACABANA
Ela é o centro de atração de muitos bolivianos e estrangeiros
que vão ao Santuário da Virgem de Copacabana que se
encontra nas margens do lago Titicaca, o mais alto do
mundo.
O corpo da imagem é esculpido em madeira de maguey,
apresenta-se totalmente laminado em ouro fino e nas suas
vestes se reproduzem as cores e os adornos próprios de uma
princesa inca. A sua forma original está permanentemente
coberta por luxuosos mantos e com outros trajes, além de
uma longa peruca de pelo natural. A imagem que mede poco
mais de quatro pés, sustenta em seu braço esquerdo um
menino de modo muito peculiar, como se estivesse para cair,
e na sua mão direita segura um cestinho com algumas
pombas.
A imagem original nunca sai do seu santuário e para a
procissão utiliza-se uma cópia da mesma. É típico do
santuário, que os visitantes o deixem caminhando sem dar as
costas à querida Mãe cuja festa se celebra em 2 de fevereiro,
dia da Purificação de Maria ou festa da Virgem da Candelária,
mas celebra-se também o dia 5 de agosto, com liturgia própria e grande celebração popular.

BOLÍVIA… MIL SABORES
A variedade e os sabores da cozinha Boliviana
estão relacionados com a diversidade geográfica
e climática. De norte a sul, de leste a oeste, cada
cidade, cada povo tem o seu inconfundível
sabor.
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Cochabamba, é um departamento muito peculiar com uma população cuja característica é a
gastronomia boliviana, que consegue fazer com que o aroma, o sabor, as sensações se unam, se
conjuguem provocando agradáveis sensações ao paladar.
Cochabamba,
portanto
é
a
cidade
gastronômica por excelência. As abelhas com
o doce, as salteñas, os chorizos, o recheio de
batatas, a chank’a de frango, o frango
apimentado, as lawas, o pique macho, a carne
de porco, o charque, o humintas, a carne
refogada, o sorvete, a canela, o pampaku, o
silpancho, o anticucho, o trancapecho, etc.
são a prova de que em Cochabamba estão
presentes todos os sabores da Bolívia. Para o
prato que não nasceu ali, é costume das
pessoas do lugar, melhorá-lo a tal ponto, que
cada um esqueça como era o precedente e o
considere um prato de Cochabamba.
Além disso é costume acompanhar cada prato
com o llajua (uma espécie de salsa preparada
com locoto, tomate, quirquiña, e uma pitada de sal), que tem a particularidade de enriquecer até
mesmo o prato mais insípido.
Na imponente cidade de La Paz não se pode não comer um bom fricasé paceño, ou acompanhar
um café quente com uma marraqueta (pão crocante). Quando se continua rumo ao sul da Bolívia
e se visita Oruro, não se pode deixar de provar o rostro asado e o charquekán. Depois de haver
conhecido a Casa da Moeda em Potosí, é obrigatório degustar algumas salteñas. Em Sucre,
depois de um passeio pelos Museus, as Igrejas e a Recoleta, são indicados como almoço os
deliciosos chorizos criollos.
Em Tarija, depois de uma visita aos vinhedos chapacos, o saice é imperdível. Santa Cruz convida
a experimentar um bom mejadito, o sonso e o cuñapé acompanhado de un café quente. Beni e
Pando dão o bem-vindo com um delicioso masaco, tamales e locro. Voltando a Cochabamba
pode-se aproveitar novamente as refinadas delícias que oferece a Ilajta (Cochabamba).

A CANCHA
A Cancha, é um centro comercial ao ar livre, que
se encontra na cidade de Cochabamba, o maior
da Bolívia e da América Latina; lugar onde se
compram os alimentos básicos, roupas, móveis,
objetos eletrônicos e também carros.
A Cancha é um mercado colorido, com mistura
de produtos e gentes, tem uma grande atividade
para todos os sete dias da semana, com mais
afluência de compradores e comerciantes às
quartas-feiras e sábados, onde mostra a sua
grandeza e variedade e onde as técnicas da
contratação são utilizadas pela demanda e oferta.
É um centro que oferece ao turista um setor
dedicado ao artesanato, local onde podem ser
adquiridos os souvenir bolivianos.
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O CARNAVAL DE ORURO
O carnaval de Oruro, obra mestra do patrimônio
oral e tangível da humanidade, desenvolve-se na
cidade de Oruro, centro folclorístico, minerário e
cerimonial de grande importância desde a época
pré-colonial. O carnaval é uma festividade pagã
religiosa. Os preparativos se realizam durante o
ano todo, com inúmeras cerimônias e rituais e
com a preparação de uma variedade de danças
folclóricas, como por exemplo a diablada, a
morenada, os caporales, os tobas e uma
variedade de ritmos andinos e de músicas que,
desde o primeiro domingo de novembro vão retocando a coreografia, até o sábado antes da
quarta-feira de cinzas, dia da celebração do carnaval di Oruro. Percebe-se a devoção com a qual
os dançarinos e os músicos veneram a Virgem de Socavón, patrona dos mineiros bolivianos. No
sábado, primeiro dia de carnaval, a cidade de Oruro oferece a Grande Entrada dos Carros. Os
dançarinos, em impressionantes grupos de dança, deleitam os espectadores no seu caminho para
a igreja de Socavón. A essência do carnaval de Oruro é a dança da diablada, que representa a
luta entre o bem e o mal.

A CHICHA
A Chicha, é uma bebida inebriante herdada dos
nossos antepassados, preparada à base de milho.
Suas origens remontam ao tempo dos Incas. No
período da colonização foi desprezada por ser
considerada uma bebida dos índios, porém,
sucessivamente foi conquistando popularidade até os
nossos dias e, além disso, é a principal receita
econômica
para
Cochabamba.
A
chicha
tradicionalmente tem sido considerada o “Néctar do
Vale”; surpreende o modo tão singular do seu preparo.
É de grande importância nas cerimônias e celebrações
comunitárias e, também porque, é parte da oferta à
deusa
Pachamama (Mãe
Terra).
Atualmente
considera-se a chinca tarateña como a de melhor
qualidade.

COCA
A coca, folha sagrada, utilizada desde a época préhispânica e colonial, tem grande importância na
cultura andina pelo seu cultivo organizado e pelo
significado que tem para os povos Aymara. A folha
de coca é um dos dons que a mãe natureza deu às
culturas da região andina amazônica e que faz parte
da sua vida cotidiana há muito tempo. A folha de
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coca foi e é cúmplice e testemunha dos sofrimentos e das alegrias dos povos, é parte dos rituais
como a q’owa onde é mastigada em sinal de respeito pela convivência das nossas culturas. È
uma folha sagrada que tem qualidades nutritivas, curativas e espirituais.

SOLSTÍCIO DE JUNHO
No hemisfério sul é a noite mais longa e o dia mais curto do
ano. Em 21 de junho começa o ano Aymara, com o solstício
de inverno e com o início de um novo ciclo agrícola. O ano
novo Aymara é o momento para celebrar, o “mara t’aqa” ou o
agradecimento ao Sol e à Pachamama (mãe terra) pelas
culturas. A partir deste momento inicia-se a nova semeadura.
É o sol que deve dar energia para uma boa colheita. Os
antigos agricultores indígenas do planalto andino orientavamse observando os diversos fenômenos astronômicos antes de
decidir em que momentos deviam iniciar as diversas
atividades agrícolas e de aleitamento, assim como semear,
colher ou pastorear.

TIWANAKU
A cada 21 de junho realizam-se coloridas cerimônias
indígenas que lembram um passado cheio de esplendor
e de entretenimentos rituais. Numa delas o mestre de
cerimônia coloca-se à porta do Templo de Kalasasaya e
realiza a wajta (oferta) à Pachamama (mãe terra,
germina) e a Inti Tata (pai sol, fecundo), à Porta do Sol.
Estão presentes milhares de visitantes que esperam a
chegada dos primeiros raios do sol, com as mãos
erguidas para receberem a energia do Pai Sol, que
significa a chegada do ano novo andino e, assim,
agradecem ao Sol e à Pachamama. O ano novo (machaq
mara, em língua aymara) coincide com o solstício de
inverno, pois os “amautas” (xamãs andinos) recebem esta aurora em Tiwanaku. No solstício de
inverno, os primeiros raios do sol aparecem passando pelo centro da Porta do Sol cuja
decoração, segundo a cultura aymara, é un calendário que assinala os dois solstícios e os dois
equinócios astronômicos.

RELIGIÃO
Santa Cruz e Cochabamba são as cidades com o maior percentual de católicos: 72%. No Planalto
encontra-se a maior quantidade de protestantes: 20%. A maioria dos bolivianos se diz católica.
Realidade apontada por uma pesquisa de Ipsos Apoyo, Opiniões e Mercado. Os dados do estudo
indicam que 67% dos entrevistados são católicos,
cifra ligeiramente inferior ao 70% de 2010. Todavia,
a população não se demonstra contrariada pela
permissão da prática e do ensino de outros cultos e
religiões na escola e colégios.
É importante sublinhar que a partir destes últimos
anos a religião católica fortificou-se em muitos
ambientes, especialmente nas manifestações
públicas da Semana Santa e outras devoções. As
missas dominicais contam com maior participação de
fiéis que tomam consciência da necessidade de unirse a Deus, como sinal de esperança, diante dos
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momentos de crises políticas e sociais que os circunda. Assim também a devoção à Mãe de Deus
é muito forte por meio das diversas invocações em cada um dos departamentos: Cocota em Santa
Cruz; Urcupiña em Cochabamba; Copacabana em La Paz; Chaguaya em Tarija, Socavón em
Oruro, etc. nota-se isto, sobretudo, nas peregrinações e nas festas marianas muito enraizadas.

PRESENÇA SALESIANA NA BOLÍVIA
VOLVER O OLHAR AO PASSADO PARA AGRADECER…
Há quanto tempo a semente mornesina foi
semeada na Bolívia? Olhemos para trás. É um
olhar que se detém no ano de 1926 onde
encontramos a figura insigne de Dom Augusto
Sieffert, Arcebispo de La Paz, que insiste com
o Padre Luigi Pedemonte, inspetor da
inspetoria salesiana do Peru e Bolívia, para
que as salesianas de Dom Bosco venham
trabalhar na sua arquidiocese, ocupando-se
com as crianças pobres. Não falta a palavra
de Dom Filippo Cortesi, núncio apostólico, que
apoia a ideia com entusiasmo. O Padre
Pedemonte, providencialmente viaja para a
Italia, encontra-se com a Madre Geral Luisa
Vaschetti e logo lhe trasmite a reivindicação
do prelado de La Paz. A proposta não cai no
vazio: recebe da superiora a promessa
consoladora. Mas continuando a procurar...
descobre-se a Auxiliadora que trabalha para
que a semente mornesina germine em La Paz. De fato, aparece em cena uma mulher, a Senhora
Isaura Miranda, que promete ao Padre inspetor uma soma considerável
para completar esta semeadura. Entramos então no ano de 1927. O
Padre Luigi, bom filho de Dom Bosco, não perde tempo e pede à Ir.
Ottavia Bussolino, inspetora da inspetoria Santa Rosa de Lima que viaje
o mais rápido possível para La Paz a fim de não deixar cair a
providencial oportunidade que se havia apresentado. A inspetora não
pode fazê-lo, porém envia Ir. Ernesta Bruno, ecônoma inspetorial,
acompanhada de Ir. Honoria O’Tool. E entra em cena um outro
importantíssimo e valoroso colaborador, o Padre Pedro Marabini,
prefeito da inspetoria salesiana que, conhecendo a benfeitora,
acompanha e aconselha as duas Irmãs no seu encontro com ela. O
projeto toma corpo, as Irmãs retornam a Lima e… deixa-se que o tempo
amadureça a iniciativa, toda posta nas mãos de Maria Santíssima. E
chega o momento.
Em 4 de setembro de 1928 chegam de Lima Ir. Ernesta Bruno e Ir. Paolina Talamona. Na estação
são esperadas pelo Padre Marabini, a senhora Carmen Valle de Aramayo e a superiora das Irmãs
dos Sagrados Corações. Emoção sem fim! Fazem uma primeira parada na comunidade destas
boas religiosas onde não falta um momento de oração, na Capela; depois dirigem-se à
comunidade das Servas de Maria, que lhes oferecem uma fraterna hospitalidade. Irmãs dos
Sagrados Corações, Servas de Maria e Filhas de Maria Auxiliadora: tudo tem um toque de família
com uma única origem: a Virgem Maria. No dia seguinte, acompanhadas pelo Padre Marabini,
visitam o terreno no qual viverão. O que encontram? Quatro quartos de aluguel ainda ocupados;
seis garagens alugadas, um pequeno pátio circundado por sete pequenos cômodos, incluindo a
cozinha. Porém o olhar das nossas Irmãs não para naquilo que encontram, alarga-se e então
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sonham … sonham um futuro maravilhoso em uma terra também maravilhosa. Alguns dias depois
o inspetor, que estava ausente, expressa às Irmãs a sua satisfação pela “casa” e as anima a
adaptar os ambientes da melhor maneira possível. E o fazem! Duas semanas depois, no dia 23
daquele mesmo mês, dão início ao Oratório com nada menos que quarenta e três meninas. E no
28, data histórica, benze-se a Capela e se coloca a primeira pedra daquela que será a “Casa
Isaura Miranda”, hoje “Colégio Maria Auxiliadora”.

FACHADA DO COLÉGIO “MARIA AUXILIADORA” LA PAZ 1958

Em 16 de fevereiro de 1929, chegam da Argentina, Madre Octavia
Bussolino, Ir. Verônica Esch e Ir. Margarita Garabello. Como não
estender o olhar ao passado e não chamar à memória o que registra a
Crônica do ano de 1929? Cinco valorosas missionárias para a primeira
comunidade fma na Bolívia: Madre Octavia, diretora, Ir. Ernesta,
ecônoma, Ir. Paolina, professora, Ir. Verônica, sacristã e Ir. Margarida,
assistente e instrutora das internas na cozinha. Em uma pequena
síntese eleva-se um intenso “agimus” à Igreja, lembrando o arcebispo
de La Paz e o Núncio apostólico, ao nosso Instituto, aos nossos irmãos
salesianos, às religiosas fraternamente acolhedoras, à senhora Isaura
Miranda e às nossas primeiras Irmãs, porquanto, de um modo ou de
outro, todos ajudaram a lançar a boa semente em terra boliviana. Como
é belo olhar o passado com olhos agradecidos!

AS PIONEIRAS DO CARISMA SALESIANO NA BOLÍVIA
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Cidades com presença fma
A partir do longínquo ano de 1928 a presença das fma foi se estendendo pouco a pouco pelas
quatro zonas do território Nacional: La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Sucre e Cochabamba.

Departamento de La Paz
Capital:
Divisão Política:
Superfície:
População:
Data cívica:
Altitude:
Clima:
Temperatura média:
Línguas:

La Paz
20 províncias
133.985 Km2
2.350.466 abitanti
16 de julho
3.649 m.a.n.m.
Friu
8°C
Além do espanhol, fala-se o quechua e o aymará

O departamento de La Paz está localizado a nordeste da Bolívia, é a sede do governo central. É
uma cidade cosmopolita, multiétnica e pluricultural. Circundada pela cordilheira dos Andes, da
qual emerge a nevada Illimani (6.462 m) e o Illampu.
O centro da cidade é chamado “casco viejo” (cidade velha) e se caracteriza pelas suas ruas
estreitas e íngremes, com antigas construções, algumas delas abertas ao público como museus.
No departamento conservam-se as ruínas de Tiwanaku (Patrimônio Cultural da Humanidade), a
pequena cidade de Copacabana com suas zonas periféricas assim como coroico, população de
origem aymará, com a presença de grupos afro-bolivianos

Departamento de Santa Cruz
Capital:
Divisione Política:
Superfície:
População:
Data cívica:
Altitude:
Clima:
Temperatura média:
Línguas:

Santa Cruz
15 províncias
370.621 Km2
2.029.471 habitantes
24 de setembro
437 m.a.n.m.
tropical úmido
26°C
espanhol, guarani e variedade de línguas das diversas etnias
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O departamento de Santa Cruz está localizado na parte oriental do território boliviano. Apenas um
terço do seu território inclui uma região montanhosa. Ele é constituído por bosques semiúmidos e
amplos cultivos industriais. Oferece ao visitante uma diversidade de opções: parques naturais,
passeio entre as ruínas de Samaipata e um percurso pelas Missões Jesuítas de grande riqueza
cultural e histórica. A UNESCO o declarou Patrimônio Cultural da Humanidade.

Departamento de Chuquisaca
Capital:
Divisão Política:
Superfície:
População:
Data cívica:
Altitude:
Clima:
Temperatura média:
Linguas:

Sucre
10 províncias
51.524 Km2
531.522 habitantes
25 de maio de 1809
2.750 m.a.n.m.
temperado e de inverno seco
18°C
Espanhol, quechua, chiriguano, mataco e guarayo

Sucre, capital costitucional da República da Bolívia e cidade capital do departamento de
Chuquisaca, está localizada ao sul do país. Declarada pela Unesco como “Patrimônio Cultural
da Humanidade”. Cidade essencialmente colonial, gentil e bela. A Universidade Maior, Real e
Pontifícia de São Francisco Xavier acolhe nas suas salas de aula os jovens de toda a Bolívia e de
outros países. O castelo de “La Glorieta” atualmente desabitado, porém em processo de
restauração, é uma mostra da arquitetura eclética europeia. Entre as suas atrações considera-se
Tarabuco, com uma população que ainda conserva as suas tradições ancestrais e as suas vestes
típicas. O rastro dos dinosauros de Cal Orck’o é uma das atrações deste departamento.

Departamento de Cochabamba
Capital:
Divisão Política:
Superfície:
População:
Data cívica:
Altitude:
Clima:
Temperatura média:
Línguas:

Cochabamba
16 províncias
55.631 Km2
1.455.711 habitantes
14 de setembro
2.553 m.a.n.m.
temperado e de inverno seco
18°C
Espanhol, quechua e aymará
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O departamento de Cochabamba localizado em pleno coração da Bolívia, é cercado pela
cordilheira da Herradura, cujo pico mais alto é o Tunari. Possui terras férteis e uma exuberante
vegetação. A cidade capital do mesmo nome é conhecida como “a cidade jardim da Bolívia”. A
sua gastronomia, a sua localização num verde e florido vale, a sua gente amável e hospitaleira
são características desta região.

Casa Inspetorial (Cochabamba)
A partir de 1988 é o centro dos encontros e um agradável espaço que convida à reflexão e a
tomar decisões em fraternidade para o bem de toda a obra na Bolívia. É fruto de muitos esforços,
principalmente das Irmãs missionárias que sonharam edificar esta casa, para poder irradiar o
carisma de Madre Mazzarello e de Dom Bosco a todas as nossas obras. Atualmente somos 79
Irmãs com 14 comunidades nos quatro departamentos da Bolívia.
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PROPOSTA DE REFLEXÃO
TEMA: Crescer e florescer com os jovens onde Deus nos quer

Citação bíblica: Sl 92,14: “Plantados na Casa do Senhor,
florescerão”
Logo: Flor da Khantuta, floresce no inverno também nas
regiões áridas, superando as adversidades; é a flor da
reconciliação e da esperança.
Ramos: os seus ramos contorcidos assemelham-se muito
aos abraços cordiais.

Cores da Khantuta
O VERMELHO diz entrega, confiança e generosidade corajosa
O AMARELO exprime a alegria de estar com os pobres e os necessitados
O VERDE é sinal de esperança que convida à reconciliação.
As três cores são o emblema da fraternidade.
Mãos abertas: exprimem a internacionalidade e a interculturalidade do Instituto em atitude de
saída para as periferias com o espírito de “cuidar deles…” (M.M.)
Imagem da Virgem: exprime a presença Mariana no nosso instituto e no povo boliviano. É Ela
quem cuida e cultiva a nossa vida interior para florescer com os jovens.
Gesto: abraço cordial

Preparação à festa Mundial da Gratidão nas comunidades
Três etapas: cada etapa se caracterizará por uma cor da Khantuta
1. Vermelho. Olhar para o passado com gratidão
Como olhar para o passado?
Com a comunidade, fazer memória e agradecer pelas riquezas e pelos dons que Deus
semeou em nível de Igreja, de Instituto e de comunidade.
2. Amarelo. Viver o presente com paixão e alegria.
Como viver o presente?
Com os jovens, abertas ao Espírito saímos para as periferias em atitude de reciprocidade.
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3. Verde. Abraçar o futuro com esperança.
Como abrir-se ao futuro?
Em comunhão com a Igreja renovamos a nossa aliança por meio de gestos concretos de
amor e fraternidade.

A lenda da Khantuta
Contam que certa vez havia na terra do Collasuyo dois poderosos soberanos. Ao norte governava
Illampu, que tinha um filho chamado Astro Vermelho e que era o seu orgulho. O rei do Sul era
Illimani, tão poderoso e rico quanto o seu vizinho. Ele também tinha um filho, generoso e criativo,
chamado Raio de Ouro.
Os dois reinos, governados pelos seus respectivos soberanos, iam progredindo, porém entre eles
começaram a surgir invejas e ambições. Illampu pensava em destruir Illimani e por isso lhe
declarou guerra: queria exterminá-lo. Depois de um sangrento combate os dois ficaram
gravemente feridos.
Os exércitos recuaram, voltando para os seus
respectivos territórios. Illampu, quase no fim da
vida, pede para ver seu filho. Todavia, Astro
Vermelho, ainda muito jovem, reprovou seu pai
por haver iniciado uma guerra inútil. Seu pai
enfureceu-se ao ouvir o filho falar assim e o
obrigou a jurar que se vingaria do seu inimigo.
Astro Vermelho desejava restabelecer a paz
entre os dois reinos porém foi constrangido a
pronunciar diante de seu pai o fatal juramento.
Coisa semelhante acontecia no outro reino: Illimani, antes de morrer, obrigou Raio de Ouro ao
mesmo juramento de ódio e extermínio.
Nenhum dos jovens queria começar o ataque, porém, deviam fazê-lo. Raio de Ouro e Astro
Vermelho combateram com flechas e estilingue como haviam ouvido de seus pais… e se feriram
mortalmente. Os dois jovens, em vez de se maldizerem, trocaram palavras de mútuo perdão,
abraçaram-se e morreram. Acontece então alguma coisa de extraordinário. Abriu-se a terra e do
abismo emergiu uma figura de mulher: era a Pachamama, a mãe terra. “Vou castigar a malícia de
seus pais”! disse. Deu uma ordem e fez cair estrelas
do céu, as quais simbolizam os soberanos Illimani e
Illampu. Caindo na terra, as estrelas se converteram
em montanhas inertes, sem outra luz a não ser a
neve que as cobre. Tempo depois Illampu e Illimani,
imponentes montanhas, à força de chorar,
fecundaram a terra que conservava o túmulo dos
príncipes e brotou uma verde planta que na
primavera cobriu-se de flores com as cores de Astro
Vermelho e Raio de Ouro. A flor da Khantuta! É a
flor nacional da Bolívia e, desde então, converteu-se
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em símbolo de paz, daquela paz que deve reinar nos países andinos.

TOMAR NOTA:
As representações gráficas das flores nacionais ou de outros simbolos típicos da própria
cultura do país onde se encontram as inspetorias, podem ser enviadas ao seguinte
endereço eletrônico

secretariabol@gmail.com

