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DEIXARAM IMEDIATAMENTE 

AS REDES E SEGUIRAM JESUS  

(Mateus 4, 20) 

 

Eu, Irmã Cristina Maria Vieira Leite, Religiosa Sacramentina há 

67 anos, recebi o chamado, a  convocação de Jesus para segui-

Lo, no dia 24 de março de 1944, por meio da Madre Maria 

Clementina que veio à Arapiraca conhecer os pais de 

Bernadete, candidata ao noviciado, que estava em Maceió, no 

colégio Bom Conselho, fazendo experiência na comunidade 

das Irmãs Sacramentinas. 

          Aconteceu que a tia Chiquinha Macêdo, presidente da Pia União das Filhas de Maria, foi 

fazer uma visita à Madre Clementina.  Ela, sabendo do meu desejo de ser religiosa, falou com a 

madre sobre mim e mandou Bernadete me chamar. A minha casa era perto do colégio e logo 

atendi ao chamado. Quando lá cheguei, a madre estava na frente da casa e sem perguntar nada, 

abriu os braços dizendo: Quer ir comigo? Eu respondi: Quero, mas como?  A resposta foi: amanhã, 

às 8 horas, de trem para Maceió. 

          Chegando em casa, falei para meus avós, pois morava com eles: a madre me convidou para 

ir com ela para Maceió, amanhã às 8 horas,  e eu disse sim. Minha avó não acreditou. À noite, 

arrumei alguma coisa para levar... Quando saí disse a eles que voltaria com o pai de Bernadete na 

semana seguinte.  

          Fui, gostei e fiquei! Quando o sr. Tibúrcio foi levar Marizete que estudava interna no 

Colégio, não voltei com ele como havia prometido, mas mandei uma cartinha para minha vó 

dizendo: vou fazer um tempo de experiência. No ano seguinte, 1945, viajei para Salvador para 

iniciar o postulantado. 

           Mais tarde voltei à Arapiraca para visitar meus avós e minha vó me perguntou: Minha filha, 

você está feliz? Eu lhe respondi: sim. Então ela me disse: Se você está feliz, eu também estou. 

          Com a graça de Deus sou feliz, pois seguir JESUS sempre foi o meu desejo. Naquela época, 

estava fazendo 22 anos. Hoje, estou com 89 anos, continuando feliz por tê-Lo seguido.  

Deixei meu tesouro para encontrar o verdadeiro Tesouro. 

 

 

 


