
INFORMATIVO VOCACIONAL
DAS RELIGIOSAS DO 
SS. SACRAMENTO REGIÃO BRASIL

ANO XXXIII - 93/2016

Vocação Sacramentina
O que esse CHAMADO do Senhor nos propõe? Um ca-
minho de descoberta da vontade de Deus em nossa vida. 
Você não está nesse mundo por acaso, mas porque você 
foi chamada a realizar uma missão. E quem é a vocaciona-
da Sacramentina? É aquela que imita Jesus, o Mestre dos 
mestres. Aquela que deseja configurar sua vida à vida de 
Cristo, aquela que se identifica com Ele, em seu jeito de ser, 
de pensar, de falar, de agir. 

Ei! Você, vocacionada Sacramentina, sua identidade é con-
figurar-se com o Mestre Jesus, o Mestre do Amor. A exem-
plo de Pierre Vigne, apaixonado por Jesus Eucaristia, ele 
desejou ardentemente torná-Lo mais conhecido, amado e 
servido por todos, em todos os lugares do mundo. 

“Ó Jesus tão ardentemente amado quereria que Tu fosses 
conhecido em toda parte, e que assim o mundo Te glori-
fique, Tu que queres permanecer escondido no pão e no 
vinho, até o fim dos séculos, por nosso amor”. Pierre Vigne

A força do seu ardor missionário atraiu algumas jovens a 
Jesus e também elas quiseram identificar-se com Cristo. 
Assim, outras jovens desejaram seguir esse caminho com 
Jesus e a coragem desse chamado levou-as a sair de sua 
Pátria (França), da sua família, e partiram para outros pa-
íses. Igualmente, pela força desse AMOR foram enviadas 
ao Brasil, chegando aqui, no dia 03 de abril de 1903 com 
esse mesmo desejo: tornar Jesus mais conhecido, amado 
e servido por todos. 

Queridas vocacionadas, a base desse Projeto de Vida é 
o AMOR, e o AMOR de Deus. Jesus, o divino mestre do 
AMOR nos chama diariamente a aprender a aprender a 
ARTE DE AMAR, aprender a conhecer o AMOR, aprender 
a fazer com AMOR, aprender a viver uns com os outros 
no AMOR, e, especialmente, aprender a ser AMOR.  Deus 
é amor disse São João: Amados, amemo-nos uns aos ou-
tros, pois o amor vem de Deus. E todo aquele que ama, 
nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não 
conhece a Deus, porque Deus é amor. 1Jo 4,7-8. 

A ARTE de AMAR e o OFÍCIO de ensinar com AMOR é a 

práxis da missão sacramentina.  Por isso, ao ingressar nessa 
família diga: “estou aqui para aprender a arte de Te AMAR, 
a fim de exercê-la por toda a eternidade” Pierre Vigne. 

Você é vocacionada para AMAR, pois quem vive no amor, 
ensina a ser feliz.

Nossa missão é aplicar essa ARTE DE AMAR no nosso dia a 
dia, em nosso apostolado de AMAR E SERVIR àqueles que 
o Senhor nos confiou, os que passam por nossas vidas.

Em nosso campo de evangelização aproximemo-nos de 
nossos irmãos e irmãs como fez Jesus. Ele ensinou a par-
tir da realidade concreta de cada um. “Olhai os lírios dos 
campos... O semeador saiu a semear...” E assim Ele en-
cantou seus seguidores e facilitou o aprendizado de seus 
discípulos. 

Jesus conhecia seus discípulos, a partir da relação efetiva 
e afetiva com cada um. Alguém que olha nos olhos, que 
toca, que se aproxima, explica e reexplica com AMOR. 
Mesmo àqueles discípulos de “cabeça dura” entendiam sua 
mensagem, ensinada com sabedoria, paciência e tolerân-
cia. Ensinou seus apóstolos a aprender a fazer como Ele 
fez, pelo seu testemunho coerente com a sua mensagem: 
“eu, que sou o Mestre e o Senhor, lavei os seus pés; por 
isso vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei 
um exemplo: vocês devem fazer a mesma coisa que eu 
fiz.” Jo 13, 14-15

Portanto, aprendamos Seu exemplo e digamos: Mestre 
que queres que eu faça?...  

E assim sigamos suas lições e seus passos. 

“Amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, 
vocês devem amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor 
uns para com os outros, todos reconhecerão que vocês 
são meus discípulos” Jo 13,34b-35. Essa é também a nos-
sa missão: AMAR e SERVIR. 
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A ESTRELA AZUL
Eu era como uma estrela encantada...

No mundo constelar existe uma estrelinha azul. 
Sua vinda ao mundo foi difícil, mas ela sobreviveu e 
passou a fazer parte dessa terra. Era pequena, frágil, 
mas muito amada pelo seu criador. Ela sabia que 
teria uma missão importante nesse mundo, por isso 
desde pequena quis conhecer seu astro rei, o Sol. 
Ela se interessava em saber mais sobre Ele e por isso 
desejou muito um contato ou experiência profunda 
com seu Rei. Ela não o conhecia pessoalmente, mas 
já sentia o seu calor e por isso obedecia a voz de 
seu coração e começou a entender que sua missão 
no mundo seria a da paciência, da misericórdia e 
compaixão e, sobretudo, fazer o bem.

Um grande amor começou a dar significado a tudo 
que ela fazia e se tornou uma estrela muito amada 
e querida por todos. Seus pais a amavam muito, sua 
família a viam como uma estrela diferente de todas, 
com um brilho próprio, incomum. Ela foi crescendo 
e percebeu que seu ambiente era pequeno demais 
para expressar todo amor que sentia pelo seu Belo 
Sol. Então, decidiu partir para longe, a fim de se 
aproximar mais e mais do seu grande amor. Foi 
difícil a batalha e nesse ínterim ela perdeu alguém 
a quem amava muito, seu pai. Ele não aceitava a 
decisão dela, de partir, pois não queria ficar um só 
dia longe de sua princesinha. Com esse episódio 
ela ficou por algum tempo sem brilho, sem luz 
própria. Entristeceu-se com o seu astro Rei e quis 
desistir de todos os seus planos. Parecia que seus 
sonhos haviam se desmoronado e não tinha como 
encontrá-los novamente. Desistir de tudo? Que 
pena!....

A estrela estava triste, abatida, desolada, sem 
perspectiva de futuro, não queria continuar sua 
caminhada... De repente! Ela recebeu um recado de 
seu Astro Rei que a convocava para ir à busca de 
seu ideal. 

“Não se abalar jamais por coisa alguma, mas seguir 
prontamente com coragem onde Deus lhe chama”. 
Pierre Vigne. 

Nesse momento ela recobrou suas forças e decidiu 
continuar seu caminho, seu sonho de felicidade. 
O Astro Rei queria muito precisar de sua estrelinha 
amada para concretizar seu projeto de amor. A 
estrelinha se sentiu tão amada que seu brilho 
voltou e, assim, teve coragem de enfrentar todos os 
desafios e dificuldades para continuar acreditando 
em seu ideal: viver para sempre ao lado de seu bem 
amado. Dessa vez ela foi forte e nada a impediu de 
continuar seguindo e persistindo. Na caminhada 
encontrou uma constelação que também buscava 
o seu Rei e se juntou a elas. Essas estrelas ficaram 
muito contentes com sua presença entre elas e 
juntas compartilham a missão de amar e servir, na 
gratuidade e na generosidade de suas vidas. 

Como o Senhor disse a Abraão - “Erga os olhos ao 
céu e conte as estrelas, se puder”. “Assim será a sua 
descendência”. Gen 15,1b.5 - novas estrelinhas vão 
surgindo na constelação Sacramentina, mantendo 
viva a chama do nosso carisma e espiritualidade. 
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HISTÓRIA DE UMA VOCAÇÃO
Em meio a uma multidão de pessoas das mais diversas 
idades, personalidades e talentos, uma delas chamou 
a atenção do meu Senhor. Não era perfeita. Longe 
disso. Tinha muitos defeitos e também era pecadora. 
Mas isso não importava.

Ao escolhê-la percebeu a sua inquietude. Não estava 
satisfeita com o pouco que o mundo lhe oferecia, 
sempre queria algo a mais que não encontrava em lugar 
algum. Aquilo estava lhe atormentando de tal modo 
que não percebia que ela tinha sido escolhida para ir 
além de seus planos, para pisar em terras que nunca 
imaginava chegar e para tocar corações endurecidos 
que nunca pensou que pudesse quebrantá-los.

Ainda sem entender o que lhe inquietava tanto, decidiu 
procurar respostas; e o Senhor só lhe observava.

Procurava, em suas orações, ouvir a voz de Deus 
dizendo-lhe o que devia ser feito. Mas Ele estava 
em silêncio e parecia não querer ajudá-la. Tentou 
interpretar esse silêncio várias e várias vezes, mas 
nenhuma resposta lhe foi dada. Isso fez com que o 
desânimo a fizesse desistir, e passou a dedicar seu 
tempo ao que lhe parecesse realmente concreto. Mas 

quem lhe convocou não desiste facilmente.

A pequena águia teve que alçar voo e ir para longe 
do seu ninho. Estava em um novo lugar, com pessoas 
desconhecidas e temendo o que viria pela frente. Até 
que um dia, sem menos esperar, apareceu-lhe um 
convite. Seria a resposta de Deus? Mas tão tarde? 
Aceitou sem pensar duas vezes. Num súbito, o amor 
do Senhor reacendeu dentro de si.

O convite, que fez o seu coração dar um salto de 
alegria, era para conhecer as Irmãs Sacramentinas. A 
sensação era de que as conhecia há muito tempo e 
que finalmente havia encontrado o caminho que a 
levaria para perto do seu Amado, da inspiração de suas 
poesias. O Senhor parecia dizer-lhes: “Aí encontrarás 
as respostas de tuas orações”.

Esse dia marcou completamente a história daquela 
jovem que pensou que nada podia. É a história da minha 
vocação. Ela ainda não chegou ao fim. Escrevo-a 
minuciosamente sem esquecer dos detalhes que a 
torna tão importante.

Ser vocacionada das Irmãs Sacramentinas mudou o 
meu ser, a minha maneira de encarar a vida, além de me 
acrescentar valores essenciais para o desenvolvimento 
espiritual do ser humano. A elas devo toda a minha 
gratidão. Em especial à Irmã Vilma, que se tornou o 
meu porto seguro e que me acompanha em todos os 
momentos da minha caminhada.

Concluo este pequeno trecho da história de uma 
vocação com um versículo que hoje a descreve 
muito bem: “Dou graças a meu Deus, cada vez que 
de vós me lembro. Em todas as minhas orações, rezo 
sempre com alegria por todos vós, recordando-me da 
cooperação que haveis dado na difusão do Evangelho, 
desde o primeiro dia até agora” Filipenses 1,3-5.

Danielle Magalhães - Vitória da Conquista-BA

COMO CAMINHAR?
Meu nome é Mayara, faço parte do MEJ (Movimento 
Eucarístico Juvenil) e Coroinha da Paróquia São Judas 
Tadeu (Capuchinhos, Aracaju/SE).

Às vezes perguntava a mim mesma: como devo ouvir o 
chamado de Deus, como segui-LO, como percorrer este 
caminho...

Agora, depois que estou participando dos encontros 
vocacionais na Congregação das Irmãs Sacramentinas, 

sinto-me chamada para algo que ainda não sei explicar, só 
sei que meu coração está inquieto. Então, pergunto: Será 
que Deus tem algo maior para mim? Procuro encontrar 
respostas através da oração e da Leitura Bíblica. 

Com isso, vou aprofundando para encontrar uma 
resposta, a fim de lançar nos braços desse Deus que me 
chama, na certeza de que Ele quer o melhor para mim.

Mayara – Aracaju – SE



HÁ EM MIM

QUERIDOS LEITORES DO
SEMENTES QUE BROTAM

Descobri que há em mim um desejo. Ele sempre 

está lá quando tento fugir das coisas que existem 

aqui dentro. É um desejo inquieto, ansioso e bom...

Descobri que há em mim uma esperança. Ela 

sempre está lá quando acredito que tudo acabou 

e que não faz mais sentido prosseguir. É uma 

L.S.J.C.

Com alegria partilhamos aqui um pouco de nossa 

caminhada vocacional e o que experimentamos 

com a participação nos encontros com as Irmãs 

sacramentinas na Paróquia Nossa Senhora do Bom 

Conselho.

Desde o primeiro encontro até o momento sentimos o 

quanto crescemos e algo muito importante aconteceu 

em nós.  A nossa participação e engajamento cada vez 

mais nos serviços da comunidade, o desejo de levar 

esperança reconfortante, persistente e boa...

Descobri que há em mim um sonho. Ele sempre 
está lá quando perco minhas forças para seguir em 
frente e me impulsiona a ir além. É um sonho lindo, 
próximo e bom...

Descobri que há em mim as palavras. Elas sempre 
estão lá quando o próximo deseja ouvi-las para 
se sentirem bem. São palavras perigosas, suaves e 
boas...

Descobri que há em mim uma paz. Ela sempre está 
lá quando me permito o descanso e a serenidade. É 
uma paz inexplicável, singular e boa...

Descobri que além de mim há um amor. Ele 
sempre está lá em todos os momentos. É um amor 
imensurável, inquieto, persistente, próximo, suave, 
singular e bom. Esse amor faz com que exista o 
desejo, a esperança, o sonho, as palavras e a paz. 
Ele faz existir os mares, os pássaros, a terra, a água, 
o ar. Ele faz com que todas as outras coisas existam. 

O amor nos faz amar e eu quero amar esse amor.

Danielle Magalhães - Vitória da Conquista - BA

e compartilhar a Palavra com os irmãos, a disposição 

para servir ao Senhor na missão.

Nossa gratidão as Irmãs Vera Lucia e Josinete, pelo 

serviço realizado em nossa comunidade com o povo, 

jovens e crianças. 

Deus é amor! E tem coisas que só o amor constrói. 

Nosso abraço e orações

Aparecida, Cleude, Gleidiane, Michelli e Silvana – 

Amargosa-BA



“A quem temerei se 
estou contigo? Em ti 
minha confiança...” 

(Sl 27)

AMOR

Experimentar o amor misericordioso e ver o Cristo 

na acolhida e no abraço fraterno das irmãs, das 

postulantes e da comunidade, traduz a alegria da 

semana de experiência vocacional no Bariri.

Conhecer, ver e viver a realidade da comunidade e ir 

ao encontro das pessoas, nos fez confirmar um Sim 

no amor, pois Deus nos chama e, pelo seu grande 

amor, nos dá o livre arbítrio para responder Sim ou 

Não a esse chamado. 

E na certeza de saber que “nada é pequeno quando 

se serve a Deus” (MBL II 212), permitimo-nos clamar 

com ardor a mesma graça do nosso Bem Aventurado 

Olá, meu nome é Jussara, tenho 15 anos, 

estou fazendo uma caminhada com as Irmãs 

Sacramentinas desde o mês de agosto.

Para eu chegar até aqui, tudo começou com um 

desejo de um amor maior, o desejo de ser toda 

de Deus. Com este, veio o pensamento de ser 

freira. Depois disso, não parei mais de pensar 

neste chamado que estou ouvindo. Apareceram as 

dúvidas, um pouco de medo, mas sempre o mesmo 

desejo de continuar no caminho vocacional.

Quando me perguntam como nasceu este desejo 

e de onde veio, eu sempre respondo: na oração, 

quando estou em intimidade com Deus, mas, não 

sei explicar esse mistério. 

Quando comecei a perceber o que estava 

acontecendo comigo, não levei muito a sério. Mas, 

depois a vontade de Deus foi tocando em mim de 

ser toda dele, e assim procuro alimentar tudo que 

estou sentindo.

Pierre Vigne: “que sejas mais conhecido por todos, 

a fim de que, cada um, exalte tuas grandezas, que 

teu nome seja glorificado e que tu sejas servido por 

todos, com amor e prontidão” (HN I 172). 

Com essa vontade de amar, servir e estar com o 

Jesus Eucarístico possamos, assim, buscar também 

sermos mansas e humildes de coração e verdadeiras 

discípulas, imitando-o. E que a alegria do Senhor 

seja sempre a nossa força.

(Ana Isabel, Gyselia, Michelle)

Quero descobrir minha vocação, e estou 

percorrendo esse caminho com as Irmãs 

Sacramentinas, e acredito que Deus vai mostrar. 

Dessa forma, darei o melhor de mim, servir com 

amor Aquele que me ama.

Jussara – Aracaju-SE



OLÁ!
Meu nome é Heloise, sou uma garota de 21 anos, 

sou italiana, moro em Aracaju há oito anos com 

minha família.

A intenção desse artigo é para os leitores do 

“Sementes que Brotam”, conhecer um pouco da 

minha história, e a partir de então servir de estímulo, 

a fim de conhecer   esse caminho de amizade com 

o Senhor,  único companheiro.

A experiência que vou partilhar refere-se aos meus 

dezoito anos, ao concluir o último ano escolar. Tinha 

feito vestibular e tudo ocorria bem. Não obstante a 

tudo isso, algo dentro de mim inquietava, porém não 

sabia o que fazer do meu futuro. Não sabia o curso 

da faculdade que ia escolher, nem sabia se ia passar 

no vestibular, nada. Além disso, não gostava quando 

as pessoas queriam decidir por mim em relação ao 

que devia fazer, como se a minha vida fosse uma 

receita de bolo, ou como se eu tivesse a obrigação 

de  seguir: estudar, ter uma carreira, muito dinheiro, 

casamento, filhos, etc. Todos diziam a mesma coisa, 

fossem amigos, ou professores. Mas dentro de mim, 

algo me dizia que não tinha só esse caminho.

Foi assim que naquele ano, desisti da faculdade 

mesmo tendo passado no vestibular. Encontrei um 

caminho de amizade com Jesus e fui descobrindo os 

planos dele através da leitura diária dos Evangelhos. 

Após alguns meses conheci uma comunidade 

religiosa chamada Servos de Maria do Coração de 

Jesus, na qual após um tempo de acompanhamento, 

entrei como missionária. Passei um ano, até o 

Senhor me fazer entender que ali não era o meu 

lugar.  Assim como Ele me fez entrar me fez sair, 

mas não foi fácil. Esse momento foi um dos mais 

difíceis da minha vida, até então, acreditem! 

Dúvidas começaram a surgir, pensamentos de que 

tinha jogado fora um ano da minha vida e que já 

poderia estar na faculdade. Começou a surgir ideias 

de que era melhor desistir desse caminho, tudo 

estava escuro, não sentia mais a presença de Jesus 

companheiro como um ao meu lado.

Um tempo depois, descobri a existência de um 

Santuário de Adoração ao Santíssimo Sacramento, 

aqui em Aracaju. Um dia enquanto estava fazendo 

adoração conheci as Irmãs Sacramentinas na 

pessoa de Irmã Ronalda. Sua Congregação está a 

serviço do próprio Santuário

A partir de então, que comecei a frequentar essa 

Igreja, criou um laço de amizade com as Irmãs, e as 

coisas foram tornando-se mais claras. 

Agora, estou participando dos encontros vocacionais 

nessa Congregação, e já comecei também a fazer o 

caminho vocacional através da formação e estudo 

com Ir. Ronalda, sinto-me cada vez mais atraída por 

este carisma de adorar a Deus e servir o irmão.

Heloise – Aracaju-SE



“VOCAÇÃO, UM 
DESAFIO DE AMOR”

UMA COISA NOVA

AO ENCONTRO DA VOCAÇÃO

Sou Maria Clara, da Paróquia São Judas Tadeu. 

Conheci as irmãs Sacramentinas por meio de uma 

amiga em uma conversa rápida. 

A partir daí, soube que a minha vocação é muito 

maior do que eu poderia imaginar. A vocação é 

um desafio de amor, é ter coragem para lançar-se 

e escutar o que Deus quer e não o que eu quero. 

Sinto que minha vocação é amar e viver para Deus.

Sinto sua presença na minha vida. Quero continuar 

Expresso a minha alegria em ter a oportunidade 

de fazer uma experiência vocacional, com Ir. 

Ronalda participando do grupo vocacional e no 

acompanhamento pessoal. 

Sempre pergunto a mim mesma o que Deus quer 

de mim. E assim, continuo buscando-O, querendo 

saber qual a vontade dEle no meu viver.

É uma jornada cheia de descoberta, de um horizonte 

no qual jamais imaginava, mas agora compreendo 

Meu nome é Natália, tenho 17 anos, sou engajada 

na Paróquia São Judas Tadeu (Aracaju/SE)

Quando eu era mais nova, dificilmente participava 

das missas, assim também eram meus pais. Eu 

vivia feliz, porém muito preocupada. Quando 

completei 15 anos, comecei a frequentar as missas 

com minha prima de 13 anos. A partir daí, surgiram 

oportunidades para conhecer grupos da paróquia. 

Entrei no MEJ (Movimento Eucarístico Jovem), 

com o passar do tempo em outros, Ministério dos 

coroinhas e Mensageiros da Paz.

buscando a formação, para encontrar-me comigo 

mesma, e assim, descobrir qual a minha vocação 

para dar o meu SIM. Pois Deus me fez livre.

Após os encontros vocacionais, muita coisa foi 

clareando em meu caminho, na direção ao Senhor. 

Que Ele me molde e me conduza, segundo sua 

vontade!

Maria Clara – Aracaju -SE

que sou feliz por realizar o chamado desse Deus que 

está dentro de mim, e quero ir ao encontro dEle.

E assim, quero prosseguir a fim de fazer o meu 

discernimento vocacional, de forma consciente.

Acredito que através do chamado que Deus faz, 

capacita para exercer a missão.

Maria Paula – Aracaju – SE

Agora, ao completar 17 anos, conheci as Irmãs 

Sacramentinas. Daí, senti que algo ia moldando e 

transformando em mim, apesar de certos desafios. 

Mas, nada impede o desejo de ser de Deus, de só 

fazer a vontade dele. 

Sinto-me feliz e quero viver a santidade desde a 

minha juventude e levar o amor de Deus a todas as 

criaturas.

Natália – Aracaju – SE



PARTILHANDO MINHA EXPERIÊNCIA
Sou Michelle, tenho 26 anos, sou de 
Araraquara, estado de São Paulo. E 
conheço a algum tempo, as Irmãs do 
Santíssimo Sacramento do Colégio São 
Carlos. Depois dos acompanhamentos 
vocacionais, fiz uma semana de 
experiência com as irmãs Sacramentinas 
em Salvador, na Bahia. Isso aconteceu 
no dia 7 ao dia 11 de novembro. E, 

juntamente comigo, estavam mais duas vocacionadas; a 
Ana Isabel e a Giselia, cada uma de um estado diferente.                                                                              

Quando cheguei, fui com a Irmã Marizete até a casa de 
formação das Noviças. Logo depois do almoço, fomos 
conhecer o Colégio das Sacramentinas e pudemos ver as 
crianças entrando nas salas de aulas. Foi muito bom para 
mim visitar a escola, pois gosto muito de criança e do 
trabalho educacional.

Posteriormente, tivemos uma partilha, onde eu e as 
outras duas vocacionadas, contamos nossa experiência 
vocacional e nossa caminhada para as Irmãs e noviças e, 
assim, pudemos nos conhecer. Mais tarde, as Irmãs nos 
levaram para conhecer a Casa São José, onde ficam as Irmãs 
mais idosas. Ao vê-las, percebi a alegria no rosto de cada 
uma com nossa presença. Fomos muito bem recebidas e 
pudemos compartilhar a alegria de escutar as experiências 
das Irmãs, que são muito felizes na vida consagrada.

Ao chegar no Bariri, as postulantes Cristina, Clautide e 
Wiliana, nos receberam com muita alegria e festa, foi uma 
experiência muito marcante.

Na terça-feira de manhã, tivemos formação com a Irmã 
Marizete sobre a forma de como devemos conviver com 
as outras, em harmonia e respeito. Fizemos também uma 
dinâmica para nos conhecermos melhor.

Tivemos outra atividade de formação com a Irmã Antônia, 
sobre a nossa primeira vocação, que é a vocação à vida. 
Percebemos o quanto é difícil enxergarmos nossas 
qualidades, porém, que Deus nos ajuda a percebê-las,  para 
que possamos nos amar também como Deus nos ama.

Na terça-feira, à tarde, cada vocacionada foi com uma 
postulante fazer visita às casas. Esse foi um momento muito 
importante para mim, pois senti-me feliz ao ver a alegria das 
pessoas que estavam sendo visitadas o que me fez refletir 
no quanto as pessoas necessitam de atenção e como se 
sentem bem quando são ouvidas e acolhidas.

Na quarta-feira fomos, de manhã à missa e, depois, tivemos 
um café partilhado. Gostei bastante dessa experiência, 
pois, pudemos compartilhar o amor de Deus para com os 
irmãos com muita alegria e paz. Ao retornarmos tivemos 

formação com a Irmã Marizete sobre a vocação Leiga e 
Matrimonial quando partilhamos sobre nossas experiências 
e conhecimentos. À tarde fizemos novamente visitas 
às casas e, à noite, assistimos a um filme muito especial 
chamado “A linguagem do Coração”, reunidas  pudemos 
apreciar um filme que tem uma mensagem muito bonita e 
que nos ensina muito.

Na manhã de quinta-feira, tivemos formação sobre a vida 
consagrada e sobre a Congregação das Religiosas do 
Santíssimo Sacramento, foi muito bom para partilharmos 
nossas experiências vocacionais, nossas dúvidas e 
conhecimentos. Pudemos também conhecer um pouco 
melhor o carisma das Irmãs Sacramentinas.

Já na tarde de quinta-feira, recebemos a visita da Madre 
Regional, Irmã Cislene, que quis nos conhecer. Fizemos 
uma partilha sobre nossa experiência vocacional e como 
conhecemos as Irmãs Sacramentinas. Pudemos, também, 
partilhar essa alegria de conhecermos e crescermos com a 
experiência de cada uma de nós.

À tardezinha tivemos adoração na Igreja e, como em 
todas as vezes que participo de Adoração, essa foi muito 
emocionante e muito importante para mim. Poder ter a 
oportunidade de sentir a presença de Jesus e de apreciar 
sua doce companhia trouxe-me intensa alegria e paz.

No mesmo dia à noite depois da missa, tivemos outra 
adoração na Casa de Formação, foi um dos melhores 
momentos da semana.

Na sexta feira, de manhã fomos fazer um retiro na casa das 
Irmãs Filhas da Igreja, pudemos fazer nosso momento de 
deserto, ou seja, ficar em silêncio para conversar e escutar 
a Deus. Foi uma experiência muito boa, pois, assim, pude 
me aprofundar na intimidade, conversar e escutar a Deus, 
através do silêncio e da contemplação da natureza. Deus 
falou comigo muito profundamente nesse dia.

 Depois do almoço, tivemos um momento de partilha para 
que cada uma de nós partilhasse o que vivenciamos nos 
momentos de silêncio e escuta.

 Para encerrar a semana de experiência, nós, todas, na casa 
das aspirantes e postulantes, tivemos um momento cultural, 
quando cada uma mostrou um vídeo sobre a cultura de 
seu estado e da cidade onde mora. Percebemos que cada 
cultura tem sua beleza. 

Gostei muito dessa experiência vocacional, pois ela 
contribuiu para o meu discernimento vocacional. Tive 
mais intimidade com Deus e aprendi muito também na 
convivência com as outras colegas e Irmãs. Também pude 
conhecer melhor a vida religiosa.

Michelle – Araraquara-SP


