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2 IRMÃOS FAZEM SEUS VOTOS PERPÉTUOS 

 
No dia 30 de abril aconteceu a Profissão Perpétua dos 
Irmãos Praphul Guria e Simon Raj na Comunidade 
Madurai. "Irmão, a tua vida é uma palavra, o teu ser uma 
oração" são as palavras que os Irmãos escolheram como 
lema da celebração.. 

 
Muitos Irmãos puderam estar presentes. Houve 
representação de todas as Comunidades da Índia. 
Também estiveram presentes familiares, sacerdotes, 
religiosos e religiosas. Entre todos, tentamos solenizar ao 
máximo o evento da Profissão Perpétua, com um ótimo 
trabalho de decoração e música. 
 
A celebração eucarística foi presidida pelo bispo emérito 
de Sivagangai e concelebrada por vários sacerdotes. O 
Irmão Delegado recebeu os votos perpétuos em nome do 
Provincial e de todo o Instituto. O evento encerrou com 
uma refeição fraterna e familiar, com degustação do 
saboroso “biryani de carneiro” (comida indiana) e da 
“salada de frutas” de sobremesa. 
 

 



ACAMPAMENTOS VOCACIONAIS E VISITAS A FAMÍLIAS. 
 
No mês de abril, o irmão Joji e Johnson visitaram 62 
famílias nas dioceses de Khammam e Guntur. A resposta 
foi muito boa e estamos esperando alguns meninos 
interessados para o acampamento vocacional, que 
acontecerá no mês de maio na comunidade de Eluru.  

No final de abril tivemos um acampamento "Venha e Veja" 
para a Diocese de Mysore. Os 14 meninos interessados 
estavam felizes fazendo todas as atividades: orar, amar, 
curtir, comer e brincar juntos como a Sagrada Família. 
Fizemos uma entrevista com os meninos e eles deram uma 
resposta positiva para vir e se juntar à Congregação. Este é 
o primeiro passo para iniciar o caminho nas casas de 
formação. 



 

O Vigário Geral visitou nossa delegação. Motivou bem os 
objetivos da nossa missão e insistiu muito na promoção 
vocacional. Ele nos lembrou que todos os Irmãos desta 
delegação devem estar envolvidos na promoção 
vocacional. Ele apreciou os esforços que têm sido feitos 
para conseguir alguns candidatos para o próximo ano 
letivo. Existem alguns candidatos que estão em contato e 
outros que estão fazendo experiência comunitária 
conosco. 

Enviamos uma carta de solicitação e obtivemos aprovação 
para visitar escolas da Associação de Escolas Católicas de 
Davao, da Associação Educacional Católica das Filipinas e 
do Departamento de Educação da Divisão Panabo. Ainda 
precisamos enviar uma carta para outras regiões nas 
Filipinas para obter aprovação para visitar as escolas. 



 

ENCERRAMENTO CURSO ANIMADORES VOCACIONAIS  
 

No dia 9 de abril tivemos a última sessão online do curso 
de animadores vocacionais SaFa. Éramos mais de oitenta, 
de 16 países, que de uma forma ou de outra participaram 
desta interessante e importante aventura. Foi uma alegria 
e satisfação tornar realidade este projeto vocacional do 
Instituto. 
 
Atingimos os objetivos que motivaram a realização deste 
curso: os animadores vocacionais se prepararam para 
trabalhar na animação vocacional SaFa, agora temos mais 
recursos para desenvolver nosso trabalho vocacional e 
criamos relações mais intensas com os outros animadores 
vocacionais do Instituto. 
 
Agradecemos a Deus pela graça que significou o primeiro 
curso de animadores vocacionais SaFa. Esperamos que as 
sementes lançadas em nós cresçam como projetos 
vocacionais nos lugares onde desenvolvemos nossa 
missão e frutifiquem em novas vocações dentro da Família 
Sa-Fa. Confiamos esta aventura sinodal à Sagrada Família 
para continuarmos caminhando juntos. 


