
Olá! Sou irmã Flávia, tenho 24 anos e cheguei para a 

formação na Vida Religiosa em 2014. Faço parte da 

comunidade do Garcia, em Salvador (BA). 

O desejo de servir a Deus de forma diferente, chamava a 

minha atenção, mas não sabia para onde ir. Como muitos 

jovens aos 17, 18 anos estão se questionando sobre em 

qual área deseja estudar, qual faculdade, profissão etc. eu 

me perguntava como poderia servir melhor ao Senhor, 

onde e como.  

Ao conhecer as irmãs Sacramentinas, encantou-me o jeito delas servirem, a 

alegria, a acolhida e a vida doada por causa de um grande amor. Durante alguns 

anos fui acompanhada vocacionalmente, participando de encontros mensais. 

Quando as irmãs fizeram o convite para eu fazer experiência na casa de 

formação, no inicio foi difícil decidir, pois custava muito deixar família, amigos , 

trabalho... No entanto, pensava que se eu não fizesse a experiência jamais 

saberia se realmente era esse o meu caminho.  Durante alguns meses todos os 

dias na hora do almoço eu ia para a capela da minha cidade rezar e pedir a Deus 

a graça do discernimento e da confiança. E quando chegou o tempo de dar 

realmente o passo e vir para a vida religiosa, senti uma grande liberdade e uma 

certeza de que Deus cuidaria dos meus. Minha oração era: “Senhor, cuida dos 

meus, que eu vou cuidar dos teus...” e até hoje, sei o quanto Ele cuida dos meus. 

E assim, eu decidi trilhar esse caminho para descobrir se era minha vocação. Aqui 

estou!  Em 2018 professei os votos temporários e continuo percorrendo o meu 

caminho, lembrando sempre do meu desejo fundante: o desejo de melhor servir. 

Percebo que a vida religiosa consagrada trás uma beleza própria, quem a 

conhece sabe o quanto é bom, belo e verdadeiro. O texto bíblico no qual Jesus 

diz:  “Vinde e Vede”, foi norteador para mim. Só vindo para conhecer e 

descobrir a mística que é uma vida doada inteiramente. Como a arte, que na sua 

mais bela expressão, nos ajuda a ter os mais profundos e verdadeiros 

sentimentos, assim, a vida religiosa na sua singela beleza nos ajuda com um jeito 

de viver, a transformar o sentir-se amado por Deus, em vida, vida que se doa 

para que o outro também tenha vida.  

Queridos (as) jovens, não tenham medo de arriscar-se por uma vida doada pela 

causa do reino de Deus.  

 


