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PROVINCIAL
CERTIFICADO
O presente documento serve para certificar que o Pe. James Manjackal é um membro da
Província do Sudoeste da Congregação Internacional dos Missionários de S. Francisco
de Sales. Ele é um padre ordenado pertencente à mesma ordem religiosa há 38 anos.
Desde o início do seu ministério que tem estado envolvido de forma activa no
movimento carismático na Índia. É muito procurado como pregador e guia espiritual.
Durante o seu ministério activo de pregação e cura em Kerala, Índia, ele também fundou
o Centro de Retiros e Aconselhamento Charis Bhavan em 1989. Este é um Centro de
Renovamento para milhares de pessoas que lá vão todas as semanas. O Pe. James
Manjackal prestou serviço como o primeiro director deste reconhecido centro durante 6
anos.
Como membro da ordem religiosa dos Missionários de S. Francisco de Sales, ele está
disponível para a missão global da Igreja Católica. É convidado por Bispos, Superiores
de Congregações Religiosas, Directores de Centros de Retiros e Grupos de Oração e
canais de televisão para orientar retiros, seminários, orações e o ministério de cura na
Europa, EUA, América Latina, Ásia e Médio Oriente. É um sacerdote cumpridor e
aprecia a o dom de pregar a Palavra de Deus e administrar os sacramentos.
Eu, Pe. Abraham Vettuvelil, enquanto Provincial Superior da Província do Sudoeste da
Índia dos Missionários de S. Francisco de Sales, dei-lhe autorização para ampliar o seu
ministério à missão global da Igreja. Tem tocado a vida de muitas pessoas
(independentemente da religião, língua e raça) através do seu ministério vibrante para o
Povo de Deus há 38 anos. Estou confiante que o nosso Bom Deus continuará a usá-lo
como um instrumento poderoso para tocar a vida de muito mais pessoas, dando-lhes a
conhecer Deus através dos seus ministérios sacramentais e de cura.
Que o nosso Bom Deus continue a abençoar o Pe. James e o seu ministério e também
todos os que participam nos seus retiros e pregações, ensinamentos e ministérios de
cura.
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