
Ir. Ana Isabel – Comunidade de Senhor do Bonfim - BA 

 

Que Te siga e Te ame pelo resto de meus dias! 

 

...Como é bonito, Senhor 

Do meio do povo escutar tua voz! 

É muito lindo saber 

Que sempre caminhas no meio de nós!... 

 

Lembro do cheiro e do encanto das palavras de Pierre Vigne em 

seus escritos. Quando minha mãe chegava em casa após os encontros da 

Fraternidade Eucarística, ela dizia: “pega, Ana Isabel, esse texto, 

“Ilumina-me, oh, meu Divino Sol, a fim de que Te siga e Te ame pelo 

resto de meus dias” (MBL I 168). Achei parecido com você! ”. Ela como 

minha primeira catequista sempre me conduziu junto com meu pai para 

uma vida cristã autêntica, assim como meus irmãos. Digo também que foi 

minha primeira promotora vocacional, mesmo sem saber e sendo tão 

difícil para ela, nosso Senhor já lhe usava. Vejo isso, como uma marca e 

um fato do chamado a seguir Jesus na Vida Religiosa Sacramentinas, pois 

de fato aquelas palavras que naquela época já me encantavam, hoje posso dizer que tenho a oportunidade 

e o privilegio enquanto consagrada de tentar viver diariamente suas orientações seguindo o evangelho que 

me conduz sempre a Jesus.  

Outro momento forte que guardo como exemplo e sinal que motiva na missão hoje, foi a presença 

das irmãs na paróquia de Fátima em Teresina/PI, que na sua simplicidade, dedicação e amor, se doavam 

para acompanhar e formar as comunidades do Alto da Graça, Ininga e Planalto Ininga com as pastorais e 

as visitas às famílias. 

Recordo-me da presença das Irmãs Jailde e Júlia na comunidade do Alto da Graça, na qual fui criada 

e formada na fé. Lá elas estavam presentes na catequese, na pastoral da juventude, nos encontros de 

formação, acompanhavam as famílias. Assim também acontecia nas outras comunidades com a presença 

das outras Irmãs, Ir. Rita Maria, Ir. Antônia Nery, Ir. Laudelina, Ir. Rita Angélica, Ir. Vera Souza e Ir. 

Berenice sempre presente na Lilizinha (periferia localizada próximo da casa das irmãs no bairro de Fátima), 

no meio do povo sofrido. Essas irmãs foram presença viva no meio do povo, deram vida nova, deixaram 

marcas e saudade, plantaram as sementes. Gratidão minhas irmãs pelo amor-doação! 

Contudo, rendo graças pelo chamado, e que as palavras geradoras de vida, que me fortalecem cada 

dia e me dão ânimo me façam lembrar que deixei tudo, pelo “TUDO”. 

“Não tenhas medo! ” 

“Sou Jesus Cristo! ” 

“Eu estarei contigo! ” 


