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CERTIFICADO
O presente documento serve para certificar que o Pe. James Manjackal é um membro da Congregação dos
Missionários de S. Francisco de Sales, Província do Sudoeste da Índia. Eu sou o Pe. Abraham Vettuvelil
MSFS, o seu Provincial e ele encontra-se sob a minha jurisdição. Caso alguém tenha dúvidas ou necessite de
esclarecimentos relativamente à sua pessoa ou ao seu ministério, esteja à vontade para telefonar-me ou
escrever-me.
Ele prega retiros de RENOVAMENTO por todo o mundo desde 1976. Ele foi colocado de parte pela
Congregação para a “Evangelização Mundial”. Ele viajou por 92 países do mundo inteiro e tem realizado o
seu ministério em todos os cinco continentes, e milhares de pessoas beneficiaram do seu ministério de
pregação e de cura. Ele é claro, firme, directo e aberto na sua pregação do Evangelho e dispõe de todo o seu
tempo para ajudar as pessoas através da confissão, aconselhamento, cura, etc. Ele não solicita fins-desemana ou férias para si mesmo.
Embora a sua residência seja em Madrid, Espanha, para facilidade de viagem, a Província concedeu-lhe um
pequeno apartamento em Munique, Alemanha, que funciona como o seu escritório e local de descanso
quando regressa de retiros. Vi pessoalmente o seu escritório e quarto que são realmente muito pequenos. Ele
não tem tempo para ver televisão e sempre que precisa usar um computador para enviar e receber e-mails vai
ao apartamento da Gaby, que o acompanha fiel e constantemente no seu ministério há dez anos.
Normalmente, as pessoas conhecem a simplicidade da sua vida.
Todos os presentes, remunerações ou donativos que ele recebe são enviados para a Província para várias
obras de caridade da mesma. Com o dinheiro que ele enviou conseguimos construir o Mermier Bhavan, uma
casa que abriga cerca de 10 padres, o St. Francis de Sales College, Jyothi Nilaya, o Centro de Acção Social e
Reabilitação em Calecute. O terreno MSFS em Kattappana, Kerala, é completamente financiado pela
generosidade do Pe. James. Além disso, ele apoia as crianças de Prateeksha, a SFS Boys’ Home em
Hebbagodi, SFS Boys’ Homes em Gokunte, Chintamani etc. Sei que tem ajudado várias pessoas pobres a
construir casas e ajudado na educação dos pobres.
No ano passado, gastou mais de 150.000 Euros para o tratamento e reabilitação do Pe. Thomaskutty, um dos
nossos confrades que partiu a coluna num acidente de automóvel. Ele próprio teve a iniciativa de ajudar este
padre. É graças ao Pr. James que temos o número suficiente de intenções para missas na Província que,
obviamente, é uma grande ajuda para os nossos missionários. Por seu intermédio, temos encontrado um
grande número de benfeitores para os nossos seminaristas.

Website: www.msfsouthwest.org

e-mail: msfbnangalore@yahoo.com, abmsf@yahoo.com (pessoal)

Ele é também o fundador e ganha-pão de Charis Marian Maids, uma comunidade apostólica para mulheres
solteiras na diocese de Vijayapuram, Kerala. Comprou duas casas para elas e agora, para o seu sustento, está
a construir uma hospedaria feminina em Athirampuzha, Kerala. Eu, como o Provincial, e os meus confrades
sabemos que o Pe. James apoia a Província com tudo o que ele obtém do seu ministério.
Eu aproveito esta oportunidade para agradecer a todos que ajudam o Pe. James para a sua missão e para a
nossa província. Eu louvo e agradeço a Deus a sua honestidade e transparência em relação ao dinheiro.
Conheço-o desde 1973; foi quem promoveu a minha vocação, entrando na ordem religiosa dos Missionários
de São Francisco de Sales. Ele gere as suas contas com a ajuda de terceiros.
Durante o seu mandato como ministro da Palavra de Deus no Seminário Menor SFS Ettumanoor e durante o
exercício de funções de superior em Charis Bhavan, do qual é fundador e foi director, lidava com todos os
assuntos financeiros através do seu procurador, nomeado pela Província. Actualmente, ele gere tudo o que
recebe como presentes e donativos através da Sra. Gaby Landauro, uma pessoa nomeada pela Província,
para lidar com este tipo de assuntos. Todo o seu dinheiro é contabilizado através de duas instituições de
caridade: Shalom em Espanha e Jesus for India em Munique.
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