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ENCONTRO VOCACIONAL. 

 
A comissão de formação vocacional organizou uma sessão 
de formação para aspirantes a Irmãos da Sagrada Família 
de 18 a 27 de julho de 2022 na escola Gabriel TABORIN. 
Esta sessão anual reuniu 58 jovens, incluindo um do Benin 
(Tanguieta). Foi dirigido pelos Irmãos Nazaire BAKOUAN, 
Marcel ZOUBGA, Georges SYAN e Pascal RAYAISSE. Os 
Irmãos Romaric BAKY e Eloi NANA estiveram presentes e 
supervisionaram durante os dez dias. 
 

PRIMEIRAS PROFISSÕES. 
 
A Paróquia de San Andrés de Saaba esteve muito cheia 
neste 26 de julho de 2022 como nos outros anos. A 
Província de Santa Ana dos Irmãos da Sagrada Família 
convidou seus membros, amigos, colaboradores e 
simpatizantes para se unirem e celebrarem a padroeira da 
Província. 
 
Às 9h00 iniciou o cântico de entrada e pudemos ver muitos 
sacerdotes na procissão. Dois bispos católicos: Monsenhor 
Pierre Claver Malgo, Bispo da Diocese Católica de Fads no 
Oriente, e Monsenhor Alexandre Y. Bazie, Bispo Auxiliar da 
Diocese Católica de Koudougou; eles estavam na fila. 
Numerosos religiosos e religiosas também compareceram, 



como de costume, com uma multidão incalculável de 
leigos. 
 
Três Irmãos fizeram seus votos nesta ocasião; enquanto 
um deu graças a Deus por seus 25 anos de Vida Religiosa. 
O Irmão Camille Guirou e o Irmão Noel Yantekoua fizeram 
sua Primeira Profissão e o Irmão Robert Nabi fez seus 
votos perpétuos. O jubileu foi do Irmão Toussaint Zoma. 
 
Agradecemos a Deus por seu compromisso e à Sagrada 
Família por iluminá-los, protegê-los e ajudá-los em seu 
caminho vocacional. 



 
 

NAZAREADA. 
 
No dia 2 de julho tivemos nosso encontro vocacional 
mensal. Desta vez foi animado pelo Irmão Valcir e os 
candidatos do Brasil sob o lema: “Anime-se! Eu estou 
contigo!". 
 
Após a recepção e apresentação inicial, ouvimos a música: 
“É missão de todos nós”; apresentaram-nos o tema do 
encontro centrado numa passagem do livro do Êxodo. 
 
Com a ajuda de 
um PowerPoint 
bem elaborado, 
mergulhamos no 
significado do 
texto bíblico 
para nossos 
processos 
vocacionais. 
Seguiu-se um 
momento de 
reflexão pessoal 
onde pudemos 
escolher uma 
experiência de 
vida que 
partilhamos com 
os participantes. 
 
O encontro encerrou com a música: “Se ouvires a voz do 
vento...” e com uma oração final.  
 



 

ACAMPAMENTOS VOCACIONAIS. 

 
As comunidades Filipinas tiveram o privilégio de acolher 
alguns jovens durante os nossos encontros vocacionais. O 
primeiro encontro vocacional aconteceu de 16 a 19 de 
junho e participaram cinco jovens filipinos. O segundo 
encontro vocacional aconteceu de 7 a 10 de julho e contou 
com a participação de 12 jovens filipinos. Todos os Irmãos 
da delegação colaboraram acompanhando os jovens em 
diversas atividades. Todas as atividades foram focadas ou 
direcionadas para ajudar os candidatos a compreender o 
chamado de Deus, conhecer a vocação e missão dos 
Irmãos e ajudá-los a descobrir sua vocação. Pedimos ao 
Senhor da messe que envie alguns destes trabalhadores 
para a sua vinha. 



ACAMPAMENTOS VOCACIONAIS E VISITAS A FAMÍLIAS. 
 
No mês de junho tivemos quatro acampamentos 
vocacionais em Madurai, Pondicherry, Vishakapatinam e 
Eluru. Um bom número de meninos participou dos 
acampamentos vocacionais: Madurai 19 meninos, 
Pondicherry 8 meninos, Visakhapatinam 20 meninos e 
Eluru 7 meninos. Finalmente, no término dos 
acampamentos vocacionais, havia 7 meninos de Tamil 
Nadu, 1 menino de Karnataka e 1 menino de Andhra 
Pradesh que decidiram iniciar o processo de formação em 
nossas casas de formação.  

 
No final do mês foi realizado um acampamento vocacional 
em nossa casa de formação em Eluru para os interessados, 
mas que puderam participar dos acampamentos 
vocacionais anteriores. Neste acampamento de três dias, 
6 meninos vieram do sul de Odisha, 4 meninos do norte de 
Odisha, 2 meninos de Jharkhand e 14 meninos de 
Meghalaya; então, no total, contamos com 26 meninos.



 
CANDIDATOS E IRMÃOS ESCOLÁSTICOS. 

 
Olá animadores vocacionais da família SA-FA. Da 
Indonésia lhe enviamos nosso relatório mensal sobre a 
animação vocacional SA-FA. Realizamos algumas 
atividades na comunidade Kupang. De abril a junho, 
telefonamos continuamente para alguns candidatos. Até 
agora, nove deles querem ingressar no nosso Instituto. De 
acordo com nosso plano, em 14 de julho de 2022 eles virão 
à nossa comunidade de Irmãos Escolásticos e depois em 16 
de julho de 2022 continuarão sua jornada para entrar na 
casa de formação em Nita-Maumere. 

 
Nesta ocasião, queremos também fazer um breve relato 
sobre os novos Irmãos Escolásticos que continuarão seus 
estudos na Universidade Widya Mandira. Eles fizeram o 
vestibular em 9 de junho de 2022. Os outros novos Irmãos 
escolásticos farão o curso de teologia no centro pastoral 
da diocese de Kupang. Eles farão o exame de admissão 



após a Primeira Profissão. Então é isso para o relatório 
deste mês. Muito obrigado. Saudações fraternas. 
 

CONSAGRAÇÃO A DEUS. 
 
Este mês acontecem 3 grandes eventos na casa de 
formação de Nita. O primeiro evento é a renovação do 
terceiro ano de votos dos Irmãos Roland, Justinus e 
Damianus. O segundo evento é a entrada no Noviciado e o 
terceiro é a Primeira Profissão. Estes três importantes 
eventos foram precedidos por um grande retiro de 5 dias 
dirigido pelo Pe. Martin, O. Carm. O tema do nosso retiro 
foi sobre os votos monásticos. Este retiro foi muito 
proveitoso e fortaleceu física e espiritualmente os 
participantes.  

 

 
Renovação de votos e Entrada no noviciado 

 
No dia 5 de julho de 2022, último dia do retiro, os Irmãos 
Justino (Comunidade de Ende-Ndona), Robertus 
(Comunidade de Nita) e Damianus (Comunidade de Nita) 
renovaram seus votos religiosos. 
 
Nesse mesmo dia, 20 postulantes entraram no noviciado 
como noviços. Esta celebração foi presidida pelo Pe. 



Martin, O. Carm. Havia 16 noviços da Indonésia, 3 noviços 
do Timor-Leste e 1 noviço das Filipinas. 
 

Primeira Profissão. 
 
Nos dias 7 e 8 de julho, as famílias dos jubilantes chegaram 
aos seus respectivos locais. Alguns ficaram na nossa casa e 
outros na de seus parentes. 
 
No dia 09 de julho de 2022, 12 noviços emitiram os 
primeiros votos na casa de formação de Nita-Maumere, na 
Indonésia. Escolheram o tema: "Faça-se em mim segundo 
a tua palavra". A Eucaristia começou às 16h30 e foi 
presidida pelo Vigário da paróquia de Teleforus Jenti, O. 
Carm, juntamente com dois sacerdotes concelebrantes. 
Muitas pessoas participaram da cerimônia. O coro foi 
liderado pelo povo da estação de Natawulu com 55 
membros. Houve também danças tradicionais realizadas 
por crianças e adultos. A festa foi boa apesar da chuva. O 
Irmão Aurelio Arreba, como delegado, recebeu os votos 
dos 12 novos Irmãos. Como de costume, continuou um 
momento de festa com comidas, bebidas e danças. 



 
CERIMÔNIA DE ENCERRAMENTO DO CURSO  

DE ANIMADORES VOCACIONAIS DA SAFA 
 

No dia 2 de julho tivemos a cerimônia de encerramento do 
primeiro curso de animadores vocacionais SaFa. Após a 
saudação inicial e a oração pelas vocações SaFa, assistimos 
a um vídeo com seis testemunhos sobre o que o curso 
significou na vida dos animadores vocacionais. Então, no 
chat do Zoom, respondemos à pergunta: O que o curso de 
animadores vocacionais SaFa significou em seu trabalho 
vocacional? Posteriormente, cada um recebeu em seu e-
mail os diplomas da UPB (Universidade Pontifícia 
Bolivariana). 
 
Através de uma apresentação em PowerPoint, foi 
explicada a proposta formativa e de trabalho conjunto 
para o semestre. No blog Con-vocação SaFa haverá 
publicações semanais de formação sobre as contribuições 
dos animadores no curso de animadores vocacionais SaFa 
e um webinar vocacional bimestral. Em relação aos 5 
grupos de trabalho (jogo, vocação na internet, orações, 
formação de animadores vocacionais, ligação entre 
pastoral e animação vocacional) foram nomeados os 
membros e explicados os projetos que desenvolverão. 
 
Por último, houve um momento de trabalho em grupos 
por línguas sobre a articulação entre pastoral e animação 
vocacional. Cada um dos 4 grupos selecionou as 3 linhas de 
ação mais necessárias para o seu setor. Concluímos a 
reunião online nos despedindo até que tenhamos a 
próxima oportunidade de nos encontrarmos. 


