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No dia 8 de fevereiro de 2022 celebramos a festa da vida
consagrada com todas as pessoas consagradas da diocese
de Natitingou. Cada uma das 35 congregações religiosas
exibiu fotos e folhetos e se reuniu com os jovens. Nossa
comunidade também pôde realizar intercâmbios com os
jovens. No dia 19 de fevereiro fomos a Dassari para
conhecer a família de Benoit, pré-postulante que mora
conosco, e depois visitamos a família do irmão David.

Fomos às paróquias para tornar-nos conhecidos e
encontrar os jovens. No dia 20 de fevereiro de 2022, fomos
à paróquia de Toucountouma e fomos recebidos pelo
pároco, padre Gervais, que conhece bem os Irmãos de
Turim e que foi por muito tempo responsável pelas
vocações tanto na diocese quanto em nível nacional.
Depois da Eucaristia, nos encontramos com mais de 50
jovens e tivemos um longo debate sobre a vida religiosa
em geral e sobre a vocação do Irmão da Sagrada Família.
Seu desejo é que venhamos e nos instalemos em sua
paróquia. Esperamos que o Espírito Santo faça germinar as
sementes plantadas.

Nos dias 9, 10 e 11 de fevereiro foi realizado o primeiro
encontro presencial da Equipe de Animação Vocacional do
setor argentino da Província "Nossa Senhora da
Esperança". A partir do dia 11 até o dia 13 inclusive,
realizou-se a reunião da Equipe de Acompanhamento de
Adultos e Jovens Adultos. Ambos aconteceram na Vila
"Sagrada Família", San Antonio de Arredondo, Província
de Córdoba, com a participação de cerca de 15 pessoas
entre Irmãos, Leigas e Leigos.
A finalidade de ambas as reuniões foi realizar o
planejamento anual, estabelecendo objetivos gerais e
específicos, bem como linhas de ação e meios, com seus
destinatários, gestores, possíveis datas e recursos para
realizá-los. Vale a pena valorizar tanto o espírito de família
que existiu em ambos os encontros, como a reflexão
profunda e honesta que pudemos realizar sobre a
animação vocacional em nosso setor.
Quatro eventos enriqueceram ainda mais nossos
encontros: a oração em torno da Palavra, a celebração
popular da memória de Nossa Senhora de Lourdes, a
participação no encontro de sábado dia 12 do Curso para
Acompanhantes Vocacionais e a hora cultural musical na
última noite. Agradecemos a Deus por esta etapa na
jornada da Família SaFa que busca revitalizar-se no Espírito
Santo.

No dia 7 de fevereiro de 2022, os Irmãos Pablo Villaverde,
Stevenson Marriaga e Jair Rueda, membros da
comunidade de Bucaramanga, visitaram o município de
Matanza Santander, com o objetivo de apresentar-se aos
alunos do décimo e décimo primeiro ano do Colégio Nosso
Senhora da Mercedes. Foi uma atividade muito agradável
para os jovens e para os Irmãos da comunidade de
Bucaramanga.

Nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, as portas de nossa
Comunidade de Bucaramanga foram abertas a dois jovens:
Julián Jerez, do Município de Floridablanca, e Carlos
Valencia, do Município de Matanza, ambos do
Departamento de Santander. Eles viveram uma
experiência de vida comunitária como ferramenta em seu
processo de discernimento vocacional. Rezamos por estes
dois jovens que demonstraram interesse pela vocação de
Irmão da Sagrada Família.
No dia 18 de fevereiro, visitamos o Colégio Nossa Senhora
do Rosário de Cáchira, no Departamento de Norte de
Santander. Compartilhamos com os alunos da décima e
décima primeira série e apresentamos a eles o projeto
Irmão da Sagrada Família. A comunidade educativa pede
aos Irmãos mais acompanhamento para estes jovens.

Encontro vocacional

A pandemia não permitiu nestes dois últimos anos realizar
bem a animação vocacional e os encontros de seguimento
e acompanhamento. No fim de semana de 4 a 6 de
fevereiro conseguimos realizar um encontro vocacional
com alguns jovens que demonstraram interesse em
conhecer melhor a vocação do Irmão. Quatorze jovens de
Puyo, Ambato e Guaranda participaram do encontro
realizado na casa "Nazaret" da comunidade Ambato. Foi
dirigido pela equipe vocacional da delegação, os Irmãos
Nino, Fabián e Daniel. O noviço Elvis também ajudou em
algumas atividades. O lema do encontro foi: "Venham e
vejam".

Desde a tarde de sexta-feira, após a recepção e algumas
dinâmicas recreativas, foram desenvolvidas as primeiras
atividades voltadas ao conhecimento mútuo e à vocação
de Irmão. Sábado foi dia de convivência e reflexão a partir
do testemunho e experiência pessoal. Eles viajaram de
Rivotorto, perto de Ambato, para uma comunidade de
Irmãs Franciscanas da Juventude, uma fundação
equatoriana. Lá, uma irmã e uma pessoa casada de sua
"família carismática" contaram a experiência de
seguimento a partir das rupturas que tiveram que fazer e
até os meios espirituais e comunitários que usaram para
fazer seu processo de discernir, descobrir e seguir a sua
vocação.

No domingo, dia 6, às 9 horas, eles participaram da
Eucaristia que é celebrada todos os domingos na Escola
com as famílias “Sa-Fa”. Mais tarde, o irmão Nino
apresentou a reflexão sobre a personalidade dos
apóstolos como seguidores de Jesus: cada apóstolo com
sua diversidade de temperamentos, às vezes conflitantes,
são chamados ao Projeto Jesus e respondem. Foi um
convite para cada um rever suas atitudes e descobrir o
plano de Deus para eles. O encontro terminou com um
almoço oferecido pela comunidade de Ambato. O desafio
para cada jovem agora é manter contato com os Irmãos. O
desafio dos Irmãos: acompanhar os jovens.

Desde o dia 24 de fevereiro até o dia 8 de março, os Irmãos
Paul Raj e Roberto Cabello realizaram a promoção
vocacional nas dioceses de Jowai e Nonsgtoin,
pertencentes ao estado de Meghalaya. O nome deste
estado significa "a morada das nuvens" e tem um terreno
montanhoso. A maioria da população é cristã, seja católica
ou de outras denominações.

Durante estes 13 dias de viagem por esta terra pontilhada
de colinas, pudemos apresentar a nossa vocação em 12
escolas secundárias, embora em vários lugares tenha sido
difícil porque estavam preparando-se para os exames ou
de férias. 138 jovens demonstraram interesse em entrar
em contato conosco para discernir sua vocação de Irmãos
da Sagrada Família. Conseguimos visitar 35 famílias desses
candidatos. Estamos muito gratos pela acolhida e ajuda
que nos ofereceram e pela gentileza com que nos
trataram. São sementes do carisma SaFa que esperamos
que frutifiquem no momento oportuno.

Embora nossa situação diária continue com muitas
restrições e protocolos, iniciamos nossa visita vocacional
aos locais onde o ambiente nos permitiu. Iniciamos nossas
visitas em três dioceses diferentes. Visitamos as paróquias
onde nos é permitido dirigir-nos aos jovens. Estamos em
contato com os candidatos que visitamos. Alguns jovens
vieram visitar nossa comunidade e expressaram sua
vontade de participar do acampamento vocacional.
Estamos enviando cartas aprovadas pelo Vigário para os
Religiosos para diversas paróquias. Esperamos visitar
muitas paróquias conforme a situação permitir.

