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No passado dia 22 de maio teve 
lugar no auditório do Oratório de São 
Josemaria a mesa redonda sobre os 

apresento-vos alguns testemunhos que 

Caríssimos Benfeitores,

A vossa generosidade permitiu que muitos 

temporais.

Os seus donativos podem ser 

(IBAN) PT50 0033 0000 0022 6040847 05

A vossa generosidade permitiu que muitos 

Os seus donativos podem ser 

PT50 0033 0000 45560379693 05NOVO IBAN

DEUS CONTINUA 
A CHAMAR
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Sara Betancur e Elvira Arango são duas religiosas, 
Colombianas, que pertencem à Comunidade das Filhas do 
Fiat, fundada a 31 de dezembro de 1996, cujo carisma é 

transmitir a alegria da obediência à vontade de Deus; 

“Descobri um amor 
particular para Deus”

TESTEMUNHOS...

Sou de uma família católica, de classe média, e sou o segundo 
de três irmãos. Depois de ter acabado o curso trabalhei quatro 
anos em Bombaim e depois, durante dois anos, em Sharjah, nos 
Emiratos Árabes Unidos. Foi neste país muçulmano que senti 
que o Senhor me chamava para ser sacerdote. Nos Emiratos o 
dia de descanso semanal é a sexta-feira, dia em que eu 
aproveitava para ir à Missa. Durante a Eucaristia, cada vez que 
olhava para a Cruz, no meu interior, sentia uma voz que me dizia 
“Segue-me”. Quando voltei a Bombaim, durante as férias, contei 
as minhas inquietações ao pároco. O chamamento do Senhor foi 
tão forte que decidi deixar um trabalho muito bom e bem 
remunerado, para entrar no seminário no dia 22 de junho de 
2007. Fui ordenado sacerdote em 2015.

Pravin D’Souza, é sacerdote da diocese de Bombaim (Índia), 
estuda teologia dogmática e reside no Colégio Sacerdotal 

A vitalidade da Igreja Siro-Malabar, na Índia 

“Deus tem um plano para nós 
que às vezes não entendemos”

“O chamamento 
do Senhor foi tão 
forte que decidi 
deixar um 
trabalho muito 
bom e bem 
remunerado”

O padre Javier Canosa é o atual reitor do 
Colégio Internacional Sedes Sapientiae, que 

funciona como Seminário para muitos 
alunos enviados de todo o mundo para 

estudar em Roma. Teve ocasião de ir à India 
para assistir à ordenação sacerdotal de Jiso 

Kuttikat e relata as suas impressões. NOVO IBAN PT50 0033 0000 45560379693 05
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