
 
 

Sou Irmã Neuriane Ângelo Matias, professa há 

18 anos. Vivo na comunidade de Altinho, Pernambuco. 

 
O chamado de Deus começou a surgir em meu 

coração na infância quando já sentia dentro de mim o 

desejo de ser religiosa. Essa vontade foi se 

fortalecendo na adolescência, sempre que ouvia os 

sinos da igreja tocar e também a música do Pe. 

Zezinho “A decisão é tua”. Sentia meu coração 

inquieto...  

Com o passar do tempo, na adolescência, quando 

comecei a participar do grupo jovem (JUSF - Jovens 

Unidos São Francisco), na minha comunidade, no mês 

de agosto ao ouvir falar de vocação, percebi que o 

desejo de seguir a Vida Religiosa crescia cada vez mais forte em meu coração. Então, conheci 

uma Irmã Sacramentina que me convidou para participar da Pastoral Vocacional e da 

Fraternidade Eucarística. Tive a oportunidade de conhecer a Congregação, a ação missionária 

das Irmãs Sacramentinas e um pouco da história do seu fundador. Dessa forma, fui me 

identificando com o estilo de vida das Irmãs e com o Carisma da Congregação. Portanto, posso 

dizer o que me atraiu para o seguimento do Cristo na Vida Religiosa foi a presença das Irmãs 

Sacramentinas em minha comunidade e o Ardor Missionário do Pe. Vigne. 

A Palavra de incentivo que transmito aos Jovens é: Coragem! Não tenha medo! O Santo 

Padre destaca que toda vocação exige um êxodo de si mesmo para centrar a própria existência 

em Cristo e no seu Evangelho. Independente do âmbito da vida, é preciso, segundo o Papa, 

superar os próprios pensamentos e modos de agir que não estejam em conformidade com a 

vontade de Deus. “Não devemos ter medo. Deus nunca nos abandona”. O Papa Francisco convida 

os jovens a ouvirem e seguirem Jesus, deixando-se transformar interiormente por Suas 

palavras. 

Enfim, a vocação é como uma semente que, lançada em terreno fértil, cresce, frutifica e 

dá bons frutos. Que o vosso coração seja essa terra fértil a fim de ouvir, acolher, viver a 

Palavra de Deus e dar frutos em abundancia para o Reino: “Coragem! Levanta-te! Ele te chama!” 

(Mc 10, 49) 

 

 


