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ECOS DO ASPIRANTADO DE SÃO JOSÉ DE SÃABA 

 
A comunidade educativa do aspirantado de São José de 
Sãaba celebrou a Eucaristia com os pais, amigos e 
conhecidos. No domingo, 3 de outubro de 2021, foi 
realizada a Eucaristia de abertura na capela do aspirantado 
de Sãaba às 7:00 horas. Durante esta celebração, os novos 
jovens foram acolhidos e alguns membros da comunidade 
educativa chamados a outras missões foram agradecidos. 
 



 

 
No dia 9 de outubro se reuniram as equipes de animação 
vocacional do Racimo Ibero-americano. Encontraram-se 
15 animadores vocacionais da Argentina, Brasil, Colômbia, 
Equador, Espanha e Uruguai. O irmão Valcir animou a 
oração. Quatro foram os temas discutidos: compartilhar o 
que foi aprendido nos diferentes cursos de pastoral 
vocacional dos quais alguns participaram; preparar o 
encontro com os jovens da pastoral juvenil agendado para 
11 de dezembro; revisar as tarefas do trimestre elencadas 
na Planilha de caminhada e, por último, foram dadas 
algumas informações e foram feitos alguns convites, 
principalmente relacionados à nossa presença profissional 
na internet. 



No dia 24 de outubro, dia missionário mundial, os 
candidatos e formandos da América Latina tiveram um 
encontro do qual participaram também os formadores e 
animadores vocacionais. Dezoito (18) foram os 
participantes. O irmão Roberto animou o encontro. Num 
primeiro momento, o mais amplo, cada um esteve 
compartilhando suas experiências missionárias de ajuda 
ao próximo. Posteriormente, algumas ideias foram 
apresentadas para o encontro vocacional com os jovens da 
pastoral Sa-Fa no 11 de dezembro. O encontro terminou 
como desejo de nos reunirmos novamente nas Nazareadas 
aos sábados. 



 

 
No dia 10 de outubro, três 
jovens índios ingressaram 
no postulado: A. Francis 
Xavier, Aswin Soreng e Y. 
Beski. O primeiro e o último 
são do estado de Tamil 
Nadu e o segundo do estado 
de Odisha. A cerimônia 
simples aconteceu na capela 
da casa de formação Eluru, 
onde estiveram presentes 
os Irmãos da Comunidade e 
os formandos. Os novos 
candidatos haviam sido 
admitidos pelo Provincial e 

seu Conselho alguns dias antes. O Irmão Javier (Mestre dos 
Postulantes) pronunciou a fórmula de admissão e deu-lhes 
o livro da Liturgia das Horas. Os candidatos continuarão 
seu processo de formação na casa de formação de Eluru. 



 DIA DA FRATERNIDADE  
 

 
Todos os anos, no dia 4 de outubro, celebramos esta festa 
da fraternidade em homenagem a São Francisco de Assis. 
Nas comunidades da Índia, lembramos o que é ser irmão. 
Neste dia todos os Irmãos usaram o hábito tradicional e 
participaram com alegria da Eucaristia, agradecendo o 
dom da vocação de ser Irmão sob o teto de Nazaré e 
rezamos também por todos os Irmãos da Sagrada Família. 
Concluímos nossa celebração com a Adoração Eucarística, 
pedindo novas vocações para nossa Congregação. 
Escolhemos esta frase como ideia central da celebração: 
“CADA IRMÃO É UM PRESENTE DE DEUS PARA A 
FRATERNIDADE”.  



 

 
No dia 25 de outubro, o Irmão Roland Galgani, o noviço 
Naldo e o postulante Alsif foram enviados em busca das 
sementes da vocação na região de Manggarai. Eles 
passaram a noite na comunidade missionária de Ende e 
depois se juntaram às Irmãs da Sagrada Família. Nos dias 
26 e 27 de outubro, eles realizaram socializações em 
escolas no leste de Manggarai. De 28 a 30, o grupo de 
promotores se dividiu em dois grupos: o Irmão Roland 
junto com as duas Irmãs, fizeram a animação vocacional 
nas escolas de Manggarai Central e Ocidental; enquanto o 
outro grupo realizou os trabalhos na área de East 
Manggarai. De acordo com seus relatórios, houve muitos 
candidatos interessados que se inscreveram para ingressar 
em ambas as Congregações. 



 

Durante o mês de outubro 4 Irmãos, 6 postulantes e 8 
aspirantes participaram da campanha vocacional realizada 
em Alieu, Baucau, Ermera e Los Palos. Devido à situação 
de pandemia, apenas algumas escolas permitiram falar 
com os alunos. Inscreveram-se 84 candidatos, alguns deles 
por meio de familiares e amigos. Se terá contato com eles 
através do WhatApp, embora nem todos tenham essa 
possibilidade. A Comissão de Promoção Vocacional SA-FA 
no Timor-Leste é composta pelos Irmãos: Julio Marçal, 
Rosmalino de Carvalho Babo, Ricardo dos Reis Quintão e 
Noé Martins. 


