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 ANIMAÇÃO VOCACIONAL. 

 
No dia 8 de maio de 2022, domingo do Bom Pastor, os 
Irmãos Joseph KAGAMBEGA e Emile Constant SAWADOGO 
foram a Boukoumbé, cidade localizada na fronteira entre 
Benim e Togo. Durante a Eucaristia nos apresentamos e 
falamos sobre quem somos e nossa missão. Depois da 
Missa nos encontramos com os jovens do 6º ao 12º ano. 
Muitos deles levaram nossos contatos 
 

 



 

 

 
No dia 7 de maio tivemos uma bela Nazareada com jovens 
e não tão jovens de Córdoba, Buenos Aires, Tandil, Santa 
Lucía, Santa María, San Fernando, Itapiranga, São Paulo, 
Minas Gerais, Quito, Bucaramanga, Valladolid, Madrid e 
Angola. Um presente por ocasião do Dia Mundial de 
Oração pelas Vocações!  
 
Refletimos sobre a possibilidade de transformar nossas 
vidas a partir de um olhar compassivo para as pessoas que 
sofrem ao nosso redor, e rezar sobre isso. 
 



 
 

ENCONTRO VOCACIONAL DE BELLEYDOUX. 
 

Nos dias 6, 7, 8 e 9 de maio, Mario Córdoba, de San 
Fernando del Valle de Catamarca e Cristian Chaile, de 
Santa María, Catamarca, realizaram em nossa comunidade 
de formação em Córdoba a experiência que chamamos de 
Belleydoux e que é o primeiro marco no itinerário de 
discernimento vocacional que oferecemos a quem deseja 
discernir um possível chamado a ser Irmão da Sagrada 
Família. 

 
O conteúdo centrou-se na história pessoal, confrontada 
com a história vocacional de alguns personagens bíblicos, 
José e Samuel, e com a do Ir. Gabriel. Foi uma experiência 
muito boa em termos de autoconhecimento pessoal, de 
descobrir alguns pontos significativos da própria história 
em termos vocacionais e de identificar tarefas concretas 
hoje para caminhar em direção a uma definição 
vocacional. Agradecemos a Deus pela experiência de 
Belleydoux, continuamos caminhando com entrevistas 
pessoais virtuais, e esperamos estar juntos no próximo 
encontro: Belmont. 



 
II ENCONTRO VOCACIONAL SAFA. 

  
Nos dias 13, 14 e 15 de maio foi realizado o “II ENCONTRO 
VOCACIONAL SAFA” no Seminário Sagrada Família na 
cidade de Puyo no Equador. Fomos recebidos em um 
ambiente familiar característico das comunidades SaFa. 

 
Participaram 21 jovens das três Unidades Educativas 
administradas pelos Irmãos da Sagrada Família: San 
Vicente Ferrer de Puyo, Sagrada Família de Ambato e 
Verbo Divino de Guaranda; incluindo seminaristas do 
SaFa. 
 
O tema do encontro esteve em consonância com o tema 
de PROVOCAÇÃO SAFA: "O Sim de Maria", neste mês de 
maio. No sábado, dia 14, a realizamos em San José de 
Canelos, local histórico de iniciação do VAP (Vicariato 
Apostólico de Puyo).  
 



 

VÍDEO VOCACIONAL E VISITAS ÀS ESCOLAS. 
 

O animador vocacional preparou um vídeo de 12 minutos 
em colaboração com os jovens do grupo de Nazaré. Este 
vídeo foi feito usando a tecnologia em animação 
vocacional, pois as gerações mais jovens estão se 
envolvendo com ela. Foi compartilhado com o 
agrupamento asiático e os Irmãos encarregados da 
animação vocacional foram encorajados a produzir algo 
semelhante em suas próprias línguas. 
 
O conteúdo do vídeo serve para responder a muitas 
perguntas sobre a animação vocacional: O que é vocação? 
Onde podemos encontrar a vocação na Bíblia? Quais são 
os propósitos da vocação? Quem são os Irmãos da Sagrada 
Família? Quem é o Irmão? Quem é o Irmão Gabriel 
Taborin? Quais são as missões realizadas pelos Irmãos da 
Sagrada Família no mundo? E nas Filipinas? Como entrar 
em contato conosco? 

 
Durante o mês de maio, depois de superar muitas 
restrições devido aos protocolos de pandemia, os Irmãos 
nas Filipinas finalmente puderam visitar 10 escolas. 
Utilizaram o vídeo durante os encontros com os alunos. 
Eles esperam visitar mais escolas para convidar alguns 
candidatos para o acampamento vocacional. 



DIA MUNDIAL DAS VOCAÇÕES. 
 

No dia 8 de maio foi o Domingo das Vocações Mundiais. A 
missa foi muito animada e a liturgia memorável porque na 
procissão havia crianças com trajes litúrgicos. Alguns 
faziam o papel de freira, outros de padre, outros de irmão 
e outros de bispo. Isso proporcionou uma visão de futuro 
para as crianças. 
 
Nesta ocasião, o vigário e o pároco quiseram destacar 
diante dos paroquianos da paróquia de San Martín, Balai 
Berkuak, os serviços realizados pelas irmãs, irmãos e 
outros ministros leigos. 

No final da Eucaristia, foi realizada uma atividade de 
promoção vocacional em cada um dos grupos orientados 
pelo Ir. Grasiano Mbaling FSF. Participaram crianças e 
jovens das escolas primárias e secundárias, juntamente 
com alguns padres, irmãs, irmãos e paroquianos. 
 
Após as atividades realizadas nesta Semana Mundial das 
Vocações, as crianças e outras pessoas conhecem: a visão 
e a missão de cada Congregação; o que é ser irmão, irmã, 
pai, bispo; a vida dos irmãos, irmãs e sacerdotes; o 
propósito da vida em comunidade de irmãos e irmãs. 


