
 
 

II ENCONTRO DE MISSÃO  

“La Familia Sa-Fa llamada a vivir y 
compartir 

la alegría del Evangelio” 

La Famille Sa-Fa appelée à vivre et à 
partager 

la joie de l’Évangile 
La Famiglia Sa-Fa chiamata a vivere 

e condividere 
la gioia del Vangelo 

A Família Sa-Fa chamada a viver e a 
compartilhar a alegria do Evangelho 

 
 

Mensagem à Família Sa-Fa 
Um grupo de Irmãos e Leigos de dez países diferentes que animam a pastoral da Família 

Sa-Fa se reuniram em La Horra (Espanha) para o II Encontro de Missão. Durante quatro dias 
vivenciamos a oração e o trabalho acolhidos pela comunidade de Irmãos de La Horra. 
Agradecemos o presente da hospitalidade que nos ofereceram durante esses dias. 

Neste Encontro damos a conhecer o novo documento “Escolas Sa-Fa para o mundo”. A 
partir de sua leitura compartilhada pudemos contemplar a riqueza da diversidade das escolas 
que compõem a Família Sa-Fa e também tudo o que temos em comum. Sonhamos que nossas 
escolas tenham um “Aroma Sa-Fa”. Escolas em chave pastoral que humanizam e cuidam das 
pessoas. Escolas que colocam o aluno no centro e onde todos os membros da Família Sa-Fa se 
sentem em casa e se vêem realizados no desenvolvimento de sua missão. Escolas universais, da 
Igreja e que possam ser reconhecidas com identidade própria e definidas em seu compromisso 
com a sociedade e no cuidado da "casa comum". 

A Família Sa-Fa está chamada a 
seguir dando à nossa pastoral uma 
orientação vocacional e missionária. 
Temos que responder ao Plano que 
Deus tem para cada um de nós para 
que sejamos plenamente felizes. 
Consideramos necessário sublinhar 
que cada uma das ações pastorais que 
realizamos deve ter um claro sentido 
vocacional. 

Todo o Encontro foi uma 
confirmação da riqueza da vida 
pastoral na Família Sa-Fa. Uma riqueza 
que, ao mesmo tempo, implica um 

desafio: tentar garantir que os jovens e as famílias, nas comunidades paroquiais e educativas das 
quais fazemos parte, continuem a aprofundar os seus processos de fé. Para isso temos que ser 
criativos e ousados para cumprir nossa missão. 

Reconhecemos nas obras Sa-Fa muitas expressões e movimentos que envolvem as 
famílias, e encontramos a oportunidade de responder aos desafios concretos que enfrentamos 
hoje e compartilhar com eles a alegria do Evangelho. A família é o início e o fim da ação educativa 
e pastoral da Família Sa-Fa. 

Agradecidos pelo tempo vivido e pelas experiências partilhadas, esperamos poder 
contagiar cada um dos nossos países e cidades de origem com o espírito de família que 
respiramos nestes dias. Que com o exemplo de Jesus, Maria e José e do V. Ir. Gabriel 
continuemos a aprender com aqueles que estão perto de nós e aqueles que estão longe, para 
que suas palavras, testemunhos e vidas ajudem a garantir que a Missão da Família Sa-Fa continue 
a inspirar a comunidade educativa. 

 

La Horra, 17 de março de 2022 
Participantes do II Encontro de Missão 


