
 

 

INFORMATIVO VOCACIONAL DAS RELIGIOSAS DO SS. SACRAMENTO  
REGIÃO BRASIL - ANO XXXIII Nº89/2014 

 Eis o que  diz o Papa Francisco, em sua carta apostólica às pessoas 
consagradas para proclamação do Ano da Vida Consagrada:   

“Cada um dos nossos Institutos,  pro-
vém de uma rica história carismática. 
Nas suas origens, está presente a ação 
de Deus que, no seu Espírito, chama al-
gumas pessoas para seguirem de perto 
a Cristo, traduzirem o Evangelho numa 
forma particular de vida, lerem com os 
olhos da fé os sinais dos tempos, res-
ponderem criativamente às necessida-
des da Igreja. Depois, a experiência dos 
inícios cresceu e desenvolveu-se, to-
cando outros membros em novos con-
textos geográficos e culturais, dando 
vida a modos novos de implementar o 
carisma, a novas iniciativas e expres-
sões de caridade apostólica. É como a 
semente que se torna árvore, alargando 
os seus ramos”.     
                 (Papa Francisco, 
30/11/14) 
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Recordar é viver 
 

Olá querido leitor do Sementes que Brotam. Vocês concordam comigo que recordar é viver? Pois é, 

recordar é viver porque ao relembrar algo que já nos aconteceu nós acabamos trazendo à tona toda a emo-

ção e as lembranças daquele acontecimento. 

Quero neste momento recordar com você leitor, alguns momentos marcantes na vida da nossa Con-

gregação Sacramentina. 

Em primeiro lugar quero lembrar a você que a nossa Congregação está celebrando 300 anos de exis-

tência, e isto é motivo de muita alegria; pois só celebra tantas décadas quem é capaz de viver cada dia 

confiante no imenso amor de Deus. Você pode imaginar comigo: Quantas vidas doadas ao longo destes 

anos! Quanta entrega, por amor! Quantas alegrias! Quantas horas de oração!  Quantos sacrifícios e traba-

lhos pelo Reino de Deus!  

Recordemos também aquelas primeiras jovens que iniciaram a Congregação. Como jovens, sentindo-

se limitadas, com medo de não corresponder à vontade de Deus e aos pedidos que seu pai espiritual, Pe. 

Pierre Vigne fazia. No entanto acreditaram naquele que as chamou e cheias de coragem disseram sim ao 

Senhor, pois sabiam que o amor e a graça de Deus não lhes faltariam. Que bonito! Posso imaginá-las jun-

to àqueles camponeses: jovens, crianças e adultos que vinham a elas e a Pierre Vigne sedentos de Deus! 

Dentro deste tricentenário, a Congregação chega ao Brasil. Imagine agora esta cena: uma viagem lon-

ga, 14 dias de navio; algumas Irmãs sentindo-se mal pelos balanços das ondas..., E finalmente chegam à 

Terra de Santa Cruz. Chegam alegres, felizes, cheias de esperança e desejo de fazer Jesus mais conhecido 

e amado nestas terras. 

E foi assim que as Irmãs chegaram até você, caro leitor, à sua cidade natal ou aos arredores, e você 

pode conhecer a vida do Padre Vigne e ter mais amor a Jesus Eucaristia por meio das Irmãs e do testemu-

nho delas.   

Eu convido a você a continuar recordando os acontecimentos de sua vida e ver neles um sinal de 

Deus. Mesmo que seja um sofrimento, algum apelo Deus está fazendo e certamente servirá para a sua 

conversão e salvação. 

 

Ir. Atonia Nery 
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Olá queridos leitores 
 
Paz e Bem!!! 
 
Meu nome é Maria de Lurdes, tenho 23 anos de idade, sou da cidade de Caatiba, na Bahia. Atual-

mente estou morando em Salvador, na comunidade do Bariri, cheguei aqui no dia 24 de fevereiro de 

2014, para fazer minha primeira experiência em uma comunidade religiosa. Fui muito bem acolhida pela 

comunidade e pelas Irmãs, já me sinto em casa. O Aspirantado é realmente um tempo de conhecimento 

mútuo entre aspirante e Congregação. Um tempo para aprofundar minha intimidade com Deus, com a 

Virgem Maria e com a espiritualidade da Congregação e procurar conhecer mais a vida de nosso funda-

dor Pierre Vigne. A partir do dia 13 de junho fui visita a minha família, revendo com alegria os entes 

querido. É sempre bom estar com pessoas que amamos e que fazem parte da nossa história. Mesmo dis-

tante, estou unida a eles, através da oração. A oração e a intimidade com 

Deus me deixam forte diante das dificuldades.  

De 16 a 20 de novembro, tivemos aqui em nossa comunidade, a visi-

ta de duas jovens: Cristina e Wiliana, que vieram fazer um tempo de ex-

periência conosco. Foi muito boa a presença delas em nosso meio. Que o 

Senhor Deus as mantenha firmes e perseverantes em sua caminhada. 

Durante esta minha caminhada, tive grandes experiências que me 

motivaram e fortaleceram ainda mais o desejo de seguir os passos do 

meu “Amado Mestre”.  

 
Com carinho, 

Maria de Lurdes – Aspirante 

 
 

 

Olá, queridos leitores do Sementes que brotam! 
Eu sou Cristina Gomes, tenho 18 anos e hoje estou aqui para partilhar um pouco sobre a minha caminhada vocacional. Tu-

do começou no encontrão vocacional, em que conheci várias congregações e seus diferentes Carismas, mas a vida das Irmãs 

Sacramentinas foi a que mais chamou atenção. Uma semana depois, a Irmã Marizete e Irmã Naiara ligaram-me para conhecer a 

comunidade de perto. Após esse contato pude perceber uma inquietação em meu coração. Com isso, dei o meu primeiro “SIM”, 

para discernir a vontade de Deus em minha vida. E depois desse “SIM”, Deus me convidou a dar cada dia um sim sincero. 

 Inicialmente, fui acompanhada pelas Irmãs Clívia e Naiara, que nos encontros partilhavam conosco seu teste-

munho de vida e oração que aos poucos iam preenchendo o meu “pote de barro”. Esse é o meu 3° ano de amadurecimen-

to, crescimento e discernimento. Sei que, assim como a vida matrimonial tem dificuldade, a vida religiosa não é diferente. Mas, 

busco fortalecer-me a exemplo de Maria, primeira vocacionada, que na oração e na escuta, colocava-se disponível para acolher a 

vontade de Deus. Em virtude disto, esta música sempre me acompanha, dizendo-me:  
Se ouvires a voz do vento /Chamando sem cessar/Se ouvires a voz do tempo/ Man-

dando esperar. / A decisão é tua /A decisão é tua/ São muitos os convidados/Quase 

ninguém tem tempo///Se ouvires a voz de Deus / Chamando sem cessar /Se ouvires a 

voz do mundo/ Querendo te enganar. /A decisão é tua / A decisão é tua / São muitos 

os convidados / Quase ninguém tem tempo/O trigo já se perdeu /Cresceu, ninguém 

colheu /E o mundo passando fome / Passando fome de Deus. 
(Pe. Zezinho) 

 

Hoje sou acompanhada pelas Irmãs Vilma e Lurdilene, que continuam a semear em meu coração, o ardor missi-

onário do Padre Vigne e o amor de Deus por mim.                                                                                                                                            
Cristina(Vitoria da Conquista) 
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Nossas Experiências 
“Não se deixar abalar jamais por coisa alguma... mas seguir prontamente, com coragem, onde Deus nos chama.” 

Bem Aventurado Pierre Vigne 

Neste ano de 2014, Deus nos chamou a continuar a experiência na comunidade do noviciado, experiência de conhecê-lo e amá

-lo, aprofundando o seguimento da pessoa de Jesus Cristo, modelo de fidelidade e obediência à pessoa do Pai, que nos chamou a 

viver, a escutar os apelos de Deus, a perceber os seus sinais através da renúncia partilha dos bens matérias e espirituais; colocando 

os dons a serviço dos irmãos. 

No meio do ano, fomos em missão para colocar em pratica tudo o que Ele nos ensinou. Eu, Vanderléa, fui enviada para 

fazer meu estágio na comunidade de Brejo Santo no Ceará. Foi uma experiência muito gratificante, aprendei muito com as minhas 

irmãs, pude conhecer a missão que elas realizam e fazem parte dos seus diversos apostolados: pastorais da criança, do idoso, do 

deficiente, do menor, visita aos doentes, evangelização nas casas e na zona Rural, catequese, encontros com a fraternidade Eucarís-

tica jovem e vivência com o povo de Deus.  

Enquanto estava no estágio, recebi a visita de Ir. Judite e Lucia em Brejo Santo. Elas conheceram um pouco da nossa 

realidade apostólica, depois foram visitar e conhecer a comunidade do Senhor do Bomfim-Bahia, permanecendo depois no noviciado. 

Lucia fez uma experiência na parte da tarde com a educação infantil, no colégio do Garcia.  

Eu e Lucia tivemos a graça de participar do VI Congresso de educação sacramentinas, com o tema: Educando na diversida-

de: Muitos olhares, grandes desafios, enormes possibilidades. Foi um momento significativo na nossa formação onde podemos expe-

rimentar o verdadeiro e profundo senso da atividade educativa.  

As palestras nos ajudaram a entender o significado do educador, que não se limita apenas em ser uma figura passiva, mas ter 

a capacidade de adaptar-se as diversas situações, compreendendo que o fundamento de toda educação, e o Amor. 

Em novembro, de volta ao noviciado, tivemos uma semana missionaria nas comunidades do Dispensário Santana e colégio 

padre Ovídio em Feira de Santana. O que nos chamou a atenção foi a obra social do Dispensário Santana, todo bem que nossas 

irmãs realizam com a ajuda de um grupo de leigos que mantém e faz um trabalho belíssimo com as crianças, adolescentes, jovens e 

os idosos. Depois fomos para a comunidade de Amargosa. Conhecemos a missão que as irmãs realizam com a comunidade, a fazen-

da esperança que trabalha com idosos e visitamos uma comunidade muito sofrida. 

Foram experiências ricas e concretas do amor de Deus por nós: a convivência fraterna, a oração, o conhecimento do apostolado 

e vida de nossas irmãs e missão junto ao povo de Deus. Chamou-nos atenção este povo cheio de fé, coragem e esperança, que sofre 

no seu cotidiano a carência não só material mas espiritual, os descasos dos poderes públicos que não oferecem educação, moradia, 

segurança, saneamento básico... dignidade para este povo. Mesmo diante destas realidades de descasos e injustiças, esse povo busca 

na fé em Deus, a força para continuar a seguir em frente.  

Contempla a face de Deus nestes nossos irmãos, tão sofridos, percebemos que a, suas vidas esquecidas nos revelam o verdadei-

ro rosto de Deus desfigurado. Esse povo busca em Deus a força para continuar, e nos transmitem uma coragem, uma fé que nos 

surpreendemos apesar de todos os obstáculos. 

Olhar a vida destes nossos irmãos nos animamos e nos sentimos a impulsionar a caminhar com cada um deles, a sai de nós e 

ajudar: seja escutado, aconselhado, evangelizado, ajudado, sendo presença de Deus em suas vidas, essa e nossa missão ir ao encon-

tro dos esquecidos. 

O sofrimento e a dor fazem parte da nossa existência humana, o próprio Jesus sofreu, porém, Ele nos ensinou que devemos buscar 

o Reino de Deus já aqui na terra. Devemos cultivar em nós, a esperança confiando em Deus a esperança essa que Deus enviou o 

seu filho amado na simplicidade de uma criança para nos salvar e libertar de nossos pecados, mesmo sabendo que Ele poderia so-

frer, mesmo assim por amor a cada um de nós ele nos enviou o menino Jesus. 

 
As Noviças Lucia Scattino e Vanderléa Nogueira. 
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RECORDANDO  

A SEMANA DE EXPERIÊNCIA VOCACIONAL        

“A beleza da vocação está em vencer os obstáculos” (Ir. Cislene). Essa frase muito 

significou para mim, deixando no meu coração um forte anseio em não desistir diante dos obstáculos, mas 

de lutar e vencê-los, pois, o Senhor “para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas for-

ças” (Sl. 23,3). Todo o encontro significou muito, revigorou minhas forças para lutar e dizer sim a cada dia, 

buscando, melhor servir o Senhor no irmão. O encontro, todo ele, foi muito significativo e marcou muito o 

meu coração, sobretudo a convivência. Algumas coisas eu já tinha visto, outras foram novas; refletir sobre 

mim mesmo e minha busca interior... E, foi assim, bebendo desta fonte, na qual queria participar, deixei nas mãos de Deus, o me 

futuro e Ele tudo providenciará, por isso rendo graças ao meu Criador por tantas graças recebidas. 

                                                                                                                                                                                 Flávia (Aspirante) 

Foi uma grande graça, pois muitas dificuldades apareceram no caminho, mas o tempo todo estava liga-

da ao meu foco. Aqui, as Irmãs me deixaram livre, como se eu estivesse em casa. Senti-me muito amada 

por Deus, nosso Criador, e por todos que estavam aqui. Este encontro foi um recordar de tudo que tinha 

vivido, desde a infância, até os dias de hoje, bem como, os filmes religiosos que me fizeram refletir a res-

peito da vida consagrada. No decorrer da minha história vocacional, tive ótimas conselheiras e amigas que 

falaram sobre as Sacramentinas, elas regaram a semente e assim fui crescendo cada dia. Esta semana foi de muita 

convivência e amadurecimento pessoal, com isso pude ser eu, em todos os instantes. Entre muitas dinâmicas, a do pote e a troca 

de informações mostrou-me que mesmo com as fragilidades, Deus chama e capacita a todos eles. Com este encontro, desejo su-

bir mais um degrau no meu discernimento vocacional, estou cada vez mais confiante. E o medo que faz parte do ser humano, 

está meio controlado, pois cada dia, Jesus me convida a dar mais um sim. 

          Cristina (Vitória da Conquista - BA)  

  

Este Encontro foi uma retomada de tudo o que eu havia aprendido e vivido até agora; e essa experiên-

cia aqui na comunidade do Bariri me fez avaliar muitos valores da vida humana e me fez ver com um olhar 

diferente e mais profundo o que é ser uma religiosa. Foi muito bom ter aqui em nossa casa as jovens: Cris-

tina e Wiliana, que vieram fazer a experiência vocacional. Retomando os últimos meses aqui, eu percebo o 

quanto estou feliz e mais próxima do meu amado Senhor. É tão bom estar aqui! 
  

Maria de Lurdes (Aspirante) 

Este encontro foi uma nova experiência, uma realidade um pouco diferente do que eu imaginava. É 

viver na prática, tudo o que nos foi repassado sobre a vida religiosa Sacramentina. A partilha, o acolhimen-

to, a rotina (oração, refeição, a convivência, os trabalhos comunitários). Todas as dinâmicas e os textos bí-

blicos nos fizeram refletir sobre os vários tipos de vocação, foi abordada as diferenças entre elas e nos es-

clareceu para uma melhor reflexão. Os filmes me ajudaram a clarear minhas ideias e os questionamentos 

sobre o que Deus quer, realmente, de mim. A convivência com as varias comunidades, o acolhimento das pessoas 

foi muito gratificante e mostra o amor que elas têm para com as irmãs e toda a família religiosa. Algumas dinâmicas ajudaram a 

conhecer melhor a personalidade. Enfim, todos os momentos guardarei para sempre comigo! Se for da vontade de Deus... Lou-

vado seja Deus! 

Wiliana (Brejo Santo - CE) 
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Alegria da Partilha 
 

Olá, caríssimos leitores do Sementes que Brotam!   
Venho aqui partilhar com vocês algumas alegrias que tive durante este ano. Quero falar de um maravilho-
so encontro que eu com meus colegas de colégio tivemos no mês de agosto, o mês vocacional. Fomos à 
cidade de Messias conhecer os irmãos de lá e algumas congregações, além de falarmos sobre o quanto é 
importante ouvir o chamado de Deus e rezar pelas vocações. Iniciamos o encontro com uma belíssima 
Missa, dando graças a Nosso Senhor Jesus Cristo pela oportunidade de estarmos ali e crescer na fé. Em 
seguida, dirigimo-nos para o local do encontro e conhecemos um pouco das várias congregações que es-
tavam lá se alegrando conosco. Houve música e dança, um momento bem animado! Depois do almoço 
partilhado com os irmãos, teve o momento artístico com peças teatrais de um caráter bastante reflexivo. 
Até eu fiz uma pontinha nesse momento com meus colegas. Foi muito bom! Houve também, uma conver-
sa com o padre sobre o chamado e o discernimento para a vocação. Eu conheci muitas pessoas novas, ca-
da uma com experiências incríveis para partilhar, mas sempre dizendo: persevere e não desista! E eu 
creio que é isto mesmo, caríssimos, perseverança é um ponto importante para todos nós, vocacionados. 
Saímos de lá, querendo ficar mais um pouco e posso dizer: a experiência valeu muito a pena.  

Outro momento maravilhoso que eu vivi este ano foi quando visitei o Colé-

gio das Sacramentinas lá na Bahia. Como nós fomos bem acolhidas! Passe-

amos, conhecemos um pouco do local e passamos na capela para agradecer 

a Deus por aquele momento tão fraternal.  

Eu sempre dou graças ao Senhor por me proporcionar momentos como es-

ses. Obrigada por me darem a oportunidade de partilhar isso com vocês. 

Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com todos nós e que a Vir-

gem Santíssima interceda por nós sempre. 

            Abraços, fiquem com Deus!  
      Flávia Letícia (Colégio Sacramento - Maceió - AL) 

 
 
 
 
 

 

 

 

Olá, queridos leitores! 

 Mas uma vez estamos agradecendo 

 pelo ano que está terminado pelos encontros que tivemos e agradecer pelos 

300 anos da Congregação Sacramentina. 

Estamos bem unidos às Irmãs neste tempo de graça. 

Que Jesus continue nos abençoando.  

Desejo a todos vocês, um feliz natal cheio de 

Alegria, Paz e Esperança. 
  

Fabíola (São Carlos-SP)  



 

 

SEMENTES QUE BROTAM  Página 5 

 

 
Jovens do Pará partilham experiência 

 
 Olá, queridos irmãos e irmãs, leitores do Sementes que Brotam! 
Somos da comunidade Divino Pai Eterno, da Paróquia São Jose Carpinteiro, Xinguara-Pa. 
 Somos um grupo de jovens que se reúne uma vez por mês para podermos partilhar a 
palavra de Deus e aprendermos mais. Contamos com o auxilio da nossa querida Irma Fátima 
(sacramentina), que vem de uma cidade vizinha chamada: Sapucaia que também pertence a 
nossa Paróquia. 
 Nós, jovens, somos a igreja do amanhã. Fazemos opções que definem o nosso futuro, 
enfrentamos muitos conflitos, e para nós a escolha é quase sempre a mais difícil e dolorosa.
 Hoje, graças a Deus, a chama da minha vocação, do nosso grupo continua acesa. A 
vida cristã é um confronto com as coisas mundanas. Ser cristão é ser chamado à santidade; 
Deus nos chama a cada instante para nos tornamos santos. 
 Aqui encerramos esta mensagem pedindo a vocês que rezem pela vocação dos que já 
estão nessa caminhada, e para os que irão começar: 

“Senhor Jesus, Que chamaste quem tu quiseste;  
Chama muitos de nós para trabalhar para ti, para trabalhar contigo. 

Tu que iluminaste com tua palavra, aqueles que chamaram, ilumina-nos com o dom da fé em ti. 

Tu que os amparastes nas dificuldades, ajuda-nos a vencer as nossas dificuldades de jovens de hoje. 

E se chamar algum de nós para se consagrar totalmente a ti, que o teu amor anime essa vocação desde 
o seu germinar e a faça crescer, cada dia e perseverar. Assim seja.” 

                                                              João Paulo ll 

Jovens membros de nosso grupo vocacional  

Angra Macedo 

Erika Caroline 

Mayara Gomes 

Meiriely Patrícia 

Juliano Trigueiro                                   

Graziela Trigueiro 

Silvan de Araujo 

Thamyrez Ribeiro 
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Olá, queridos leitores!   
Eu sou Flavia, tenho 18 anos, sou de Caatiba-BA, atualmente estou morando em Salvador, especifica-

mente no Bariri. 

O ano já chega ao fim! É um tempo propício para render graças a Deus, por tantas maravilhas que Ele 

realizou no seu decorrer e também, tempo de preparar os nossos corações para a chegada do menino Jesus e 

festejar os 300 anos de nossa congregação. 

Este ano foi e está sendo, um período belíssimo em minha vida, vivendo cada dia a experiência do 

Amor de Deus, presente e oculto na Eucaristia. Com o coração cheio de ternura e alegria, seguindo os pas-

sos do Mestre, a exemplo do nosso Bem-Aventurado Pierre Vigne, bebendo desta fonte inesgotável de 

amor, deixando-me ser conduzida por ELE. 

Às vezes sinto dificuldades, mas qual é o caminho que não encontraremos dificuldades? Mas, na certe-

za de que Deus está comigo, “Eis que estou com vocês todos os dias, até o fim do mundo” (Mt, 28,20), pro-

curo tirar experiências que me ajudam a amadurecer, crescer e aprender.  

No dia 13 de junho fui visitar os meus familiares e amigos. Foi ótimo, estar na presença deles, aprovei-

tei até o último momento que pude. Com belas palavras, muitos me encorajavam a prosseguir.  

E, quando se aproximava o dia do meu retorno, meu coração começava apertar, a dor da saudade co-

meçava aparecer, porém, existe um desejo de mergulhar em águas mais profundas e deste desejo tirei for-

ças, na certeza de que “Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixa sozinha (...) (João 8,29). 

E, quando o ônibus saia, em meios as lagrimas, eu sentia um Amor tão grande por Deus e N. Senhora, 

uma enorme gratidão e apenas dizia que os amava e, era na certeza deste amor que eu voltava. 

E aqui estou, caminhando em busca do discernimento da minha vocação, procurando doar-me inteira-

mente a Ele, e amar. Rendendo graças a Ele por cada encontro, cada história de vida, cada realidade, cada 

pessoa que conheci este ano, a tudo que o Senhor me proporcionou, mostrando-me sua beleza nos gestos 

mais simples de cada irmão. Pude partilhar com eles um pouco do meu tempo. 

Nos dias 16 a 20 de novembro, acolhemos em nossa casa e também nos nossos corações duas jovens 

Cristina, Wiliana, acompanhadas pelas irmãs Vilma e Antônia. Foi um encontro maravilhoso, com muita 

alegria, partilha e doação de uma para com a outra, na qual o Senhor derramou muitas bênçãos, animou e 

revigorou minhas forças, para continuar a dizer Sim. 

        E na alegria da minha pequenez, e na certeza de que Deus se faz TUDO em mim, finalizo, dizendo: 

por Deus TUDO VALE A PENA!        

                                                                       Flavia (Aspirante) 

                                                                             
 

 

 
  

Venha fazer parte desta família! 

 
Casa de formação: Av. Leovigildo Figueiras , 211  Garcia  -  CEP 

-  40100-000 -  Salvador -  Bahia                               

       Tel. (71) 3311 -  4047  

 


