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Em 1995, aos 15 anos, iniciei a minha caminhada vocacional, 

sendo acompanhada por Ir. Maria Consolata. Nesse processo 

inicial e em todos os momentos da minha vida pude contar com 

o apoio e incentivo da minha numerosa e querida família.  

Em fevereiro de 1996, fui para Vitória da Conquista onde, por 

dois anos, Ir. Ana Marta me acompanhou no processo 

vocacional. De 1998 a 2000, passei em Amargosa onde fui 

acompanhada por Ir. Judite, Ir. Sheila e as demais Irmãs que 

formavam a comunidade religiosa. Nesses anos de 

acompanhamento vocacional, além dos estudos no ensino 

fundamental e médio, tinha formação e convivência com as 

Irmãs e outras jovens. Uma   coisa que me marcou muito e me 

fez ficar ainda mais apaixonada por Jesus na Congregação foram as tantas oportunidades que tive para 

ser missionária, tanto no colégio quanto na comunidade inserida na Paróquia.  

 

 

 

À medida em que ia conhecendo a História da Congregação e a vida do Pe. Vigne fui me identificando e 

desejando ainda mais fazer parte dessa família que tem o nome de Congregação das Religiosas do 

Santíssimo Sacramento. Por isso, depois de ter passado pelas etapas de formação inicial (aspirantado, 

postulantado e noviciado), no dia 08 de Julho de 2005, na primeira festa do Bem aventurado Pierre Vigne 

depois da Beatificação que se realizou no dia 03 de outubro de 2004, professei juntamente com Irmã 

Alcione, os primeiros votos, contando com a presença de vários membros da Congregação, da minha 

família e amigos.  

Dentre os momentos marcantes ao longo da minha caminhada, gostaria de destacar a oportunidade que 

tive de ir beber nas fontes da Congregação da segunda quinzena de junho à primeira quinzena de julho 

de 2012 e em dezembro do mesmo ano tive alegria de professar meus votos perpétuos na minha cidade 

Natal, Caldas de Cipó- BA. 

Neste ano de 2020, celebrando os 15 anos de minha consagração, me ponho a agradecer a Deus por 

tantas graças recebidas e por tantas Irmãs que me ajudaram ao longo da caminhada: as que citei 

anteriormente e ainda Ir. Ana Ida e Ir. Rita Pascal, minhas queridas mestras do Postulantado  e Noviciado,  

por todas aquelas com quem convivi e que deixaram suas marcas em minha vida e não poderia deixar de 

agradecer a Deus por tantos leigos e leigas, as pessoas que me ajudam, fizeram ou fazem parte da minha 

missão. 

Para encerrar essa partilha, gostaria de dizer que sou consagrada, sou feliz e que se tivesse de começar 

tudo de novo, começaria com a graça de Deus! 

Não tenha medo de dizer sim ao chamado que Deus lhe faz, 

pois o Projeto Dele para conosco é a nossa felicidade! 


