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 Na sexta-feira, 4 de março, os Irmãos Pablo, Jair e 
Stevenson viajaram ao município de Tona, no 
departamento de Santander, para visitar a escola e realizar 
a promoção vocacional com os jovens do décimo e décimo 
primeiro ano. Após a visita, nos apresentamos a senhora 
reitora da instituição, que agradeceu à comunidade e 
pediu que voltassem para continuar acompanhando esses 
jovens que tanto precisam. 

Também nos dias 26 e 27 de março, a comunidade de 
Bucaramanga abriu as portas de sua casa para acolher dois 
jovens, Carlos Valencia e Juan Pablo, ambos do Município 
de Matanza, Santander, para realizar com eles uma 
convivência vocacional que teve como lema “Conhecer 
para amar”. O objetivo da convivência era que os jovens 
conhecessem a comunidade e se familiarizassem com o 
estilo de vida do Irmão da Sagrada Família. 



 
 

AGORA DO EVANGELIO. 

 
“Cantando, dançando, rezando… Eu te conheci e você me 
ajudou a querer mais” comenta um estudante do terceiro 
ano do ESO de Horta, Barcelona. Vivemos esta experiência, 
de fé e ilusão, no encontro vocacional. Unimos nossos 
caminhos através da música e pedimos perseverança e 
esforço para continuar crescendo cada vez mais. Foi uma 
oportunidade para iniciar laços que queremos fortalecer 
em acampamentos, confraternizações, Páscoa... Tudo o 
que vivemos nos compromete a continuar avançando 
como indivíduos e como grupo na pastoral Sa-Fa. 



 

 
REUNIÕES DO GRUPO 

 
Durante o mês de março, Ir. Bosco, como coordenador 
vocacional do setor asiático, convocou encontros das 
diversas equipes vocacionais dos países asiáticos.  
 
No dia 27 de março, os membros do grupo asiático se 
reuniram para discutir o plano de ação 2022. Apreciaram 
os projetos, se ofereceram para colaborar e o 
apresentarão em suas respectivas equipes ou comissões 
vocacionais. Eles estão fazendo as visitas às famílias e 
planejando as datas dos acampamentos vocacionais. 
 
Os Irmãos das Filipinas falaram sobre os diversos lugares 
permitidos para a promoção vocacional e decidiram 
retomar as visitas às paróquias.  
 
Os animadores vocacionais das comunidades indígenas 
compartilharam algumas questões surgidas do curso Sa-Fa 
para animadores vocacionais e concordaram em criar um 
canal no YouTube para promover a vocação de Irmão da 
Sagrada Família. 
 
A equipe vocacional da Indonésia discutiu a situação atual 
do processo de promoção vocacional e apresentou 
algumas maneiras criativas de atrair candidatos durante as 
visitas a escolas e paróquias.  
 
4 animadores vocacionais participaram no encontro da 
equipe vocacional de Timor-Leste. Apreciam os diversos 
materiais vocacionais partilhados pelo Ir. Bosco. Este ano 
o Ir. Julio Marechal será responsável pela promoção 
vocacional.l. 



 



 

 
VISITA ÀS FAMÍLIAS DOS CANDIDATOS. 

 
No mês de março, os Irmãos Nithish, Pavin, Paul e Peter 
Paul visitaram 90 famílias de jovens interessados em 
Trichy, Pondicherry e Mysore. Eles colocaram todo o seu 
esforço e esperança em Jesus, confiando que Ele fornecerá 
novos candidatos para o próximo ano letivo (2022-2023). 
Como os exames foram adiados, eles fixaram os encontros 
vocacionais para o mês de junho em Tamil Nadu e 
Pondicherry. Como os alunos de Karnataka terminarão 
seus exames em meados de abril, ali serão realizados nos 
dias 21, 22 e 23 de abril. Deus os ajude. 



 

JUNTOS PODEMOS. 
 
O Conselho Geral, respondendo aos convites do 38º 
Capítulo Geral, decidiu, juntamente com os Irmãos 
Provinciais, criar esta equipe em sua reunião de janeiro de 
2020. A equipe iniciou sua jornada em 17 de abril de 2020. 
Desde então, o Irmão Bosco Sebastin, Frére Paschal 
Rayaisé e o Irmão Roberto Cabello se encontram 
regularmente e virtualmente. Contando com a companhia 
e ajuda do Ir. Francisco Javier Hernando, animador geral, e 
de Frére Pierre Kafandó, conselheiro geral.. 
 

 
Durante estes dois anos pudemos trabalhar juntos num 
clima fraterno e cordial, apesar de algumas dificuldades 
linguísticas. O trabalho realizado até agora fez com que a 
semente plantada frutificasse como: motivação e 
sensibilização vocacional em todo o Instituto, a 
preparação de textos básicos como a oração pelas 
vocações SaFa, a coordenação dos esforços vocacionais 
por meio de equipes por setores, a elaboração de 
estratégias e propostas vocacionais incluídas no Roteiro, a 



presença nas redes sociais ou a preparação de animadores 
vocacionais com o curso de animação vocacional SaFa. 
Esperemos que, pouco a pouco, todos nos envolvamos de 
alguma forma em ajudar a outros a descobrir e responder 
ao chamado de Deus.  
 

 


