
Olá, sou a Irmã Luzia 

Clotildes de Santana, tenho 50 

anos e sou natural de Brejo 

Santo, interior do estado do 

Ceará. Estou atualmente na 

comunidade de Vitória da 

Conquista.  

Gostaria de partilhar um 

pouco da minha história 

vocacional com vocês. Desde a 

infância, já percebia sinais de 

que Deus tinha um plano de vida para mim, pois meus pais, apesar 

de terem uma vida simples e humilde, possuíam uma grande fé em 

Deus, o que contribuía muito para minha educação, mesmo em 

meio às dificuldades. Eles me faziam acreditar que dias melhores 

viriam. E diziam: “Meus filhos, a graça de Deus tarda, mas não 

falta”. Acredito que a maneira com que meus pais me conduziram 

a Deus fez com que eu descobrisse a minha vocação aos 8 anos de 

idade. Minha família foi o berço da minha vocação.  

Em 1985 tive a alegria de conhecer as Irmãs 

Sacramentinas. Ao saber que eu era catequista no bairro do 

Morro Dourado, fui convidada para participar de um encontro 

vocacional. Isso foi um marco na minha história, pois tive a 

oportunidade de conhecer um pouco do carisma Sacramentino e 

ouvir falar do fundador, o Padre Pierre Vigne. A dedicação das 

Irmãs com o objetivo de promover os mais pobres fez com que eu 

me encantasse pela Congregação.  

Dois anos depois, chegou o grande dia de começar a minha 

experiência na comunidade das Irmãs. Fui recebida com muita 

alegria. As lágrimas caíam em sintonia com as batidas do meu 

coração e tive total apoio de toda minha família. A partir de 

então, comecei uma vida nova, tinha horários para rezar, 

trabalhar, estudar, evangelizar, fazer as refeições e tempo de 

lazer, em suma, uma nova rotina.  



Ao fim dessa experiência excepcional, em 1988, chegou o 

momento de deixar a comunidade, e os amigos, a família… alguns 

sonhos do passado… e dar um novo passo para um novo projeto de 

vida: partir rumo à Bahia e prosseguir com a formação do 

aspirantado, postulantado e noviciado.  

          Em janeiro de 2017, celebrei os meus 25 anos de 

consagração religiosa e, hoje, com 28 anos de Vida Religiosa, 

posso dizer que celebrar esses anos de Vida Consagrada é 

renovar o compromisso assumido na primeira profissão. É dizer 

continuamente “SIM” a Cristo com alegria e disponibilidade. É 

ainda agradecer e louvar a Deus pelo grande dom de amor, por 

ser chamada para segui-lo e novamente ser enviada para o 

serviço de seu Reino. A cada dia me torno uma religiosa mais 

feliz! 

 Jovem, se você pensa na vida Religiosa, sente-se 

tocado, não tenha medo de dizer o seu sim a Deus, não tenha 

receio de renunciar há muitas coisas do mundo, pois, certamente, 

seguir Jesus preencherá seu coração. Se você se sente 

chamado(a), dê um SIM generoso e abrace a sua vocação. Cristo 

tem confiança em você e pode lhe proporcionar uma felicidade 

inimaginável! 

 

 

 

 


