
 

“És precioso a meus olhos... Eu te amo.” Is 43,4   

 

Aos olhos de Deus ninguém passa despercebido... 

Esta certeza me fez OLHAR para dentro de mim mesma 

e entender que os planos de DEUS são bem diferentes 

dos meus. Mesmo assim, Ele quis contar comigo apesar de 

eu ser limitada e cheia de defeitos... Ele alimentou a 

minha pequena oferta e chamou mais três de minha casa 

para ESTAR mais perto D’Ele e PERMANECER com Ele; 

duas Sacramentinas, uma da Congregação Nossa Senhora de Fátima, e outra das Irmãs 

Capuchinhas, ofertando ao Senhor nossas vidas, renovando nosso SIM diariamente, certas 

de que a graça de Deus é que nos RENOVA e PÕE de pé na missão.  

O acontecimento importante foi uma missão que 

participei, quando criança, com os padres Redentoristas 

e uma Religiosa (no Paraná). Gostei bastante, mas, 

guardei no coração.  

Fiz minha primeira Eucaristia, em uma missão, na 

Bahia. Lembrei muito dos acontecimentos da missão, no 

tempo de infância... Foi um bom motivo para acender em 

mim o desejo de entregar minha vida no serviço do Reino 

de Deus. 

 Participei, de uma outra missão, na Bahia, com Ir. Lídia, que foi fundamental na minha 

decisão para a vida religiosa, facilitando a escolha da Congregação Sacramentina. 

Diante do chamado, da resposta e do seguimento de Jesus, fui entendendo a vida de 

nosso fundador, Pierre Vigne, MISSIONÁRIO E ZELOSO SACERDOTE, que na vida simples, 

cuidava das coisas do Senhor. 

Religiosa Sacramentina há 23 anos,  sou grata por tudo que recebi e recebo de DEUS 

e da CONGREGAÇÃO. MAGNIFICAT! 

Estas VOCAÇÕES foram GERMINADAS e REGADAS pelas ORAÇÕES de nossos pais, 

que no SILÊNCIO, na PRECE e, na OFERTA,  se colocaram nas MÃOS de DEUS, aceitando a 

entrega de suas filhas para o SERVIÇO do REINO. 

Obrigada, meu Deus, pela generosidade de meus pais e pelo chamado feito 

particularmente a cada uma de nós...   

Acrescente o seu nome e venha “VER COMO O SENHOR É BOM!” 

Ir. Eunides, Comunidade do Colégio São Carlos – São Carlos (SP) 

Ir. Eunides e Ir. Eunice, sua irmã. 


