
 

 

NO CAMINHO DA MINHA VIDA, 

OLHANDO MINHA HISTÓRIA, SINTO A 

PRESENÇA DE DEUS CAMINHANDO COMIGO.  

 

 

 

Sou Ir. Vilma Lima Santos. Atualmente, estou em missão na Casa de Formação, 

em Salvador/BA. Em cada experiência, posso sentir o profundo amor de Deus por mim e 

o desejo de lançar-me cada vez mais na vinha do Senhor.  

Comecei a minha caminhada vocacional na Paróquia Sagrado Coração de Jesus e 

Santa Maria Madalena em Maiquinique/BA, onde através da minha participação nas 

atividades paroquiais fui percebendo o chamado de Deus em minha vida. 

Conheci as Irmãs Sacramentinas em Vitória da Conquista/BA. Conhecer as Irmãs 

foi um momento especial em minha caminhada vocacional. Oportunidade para construir o 

meu caminho e discernir a vontade do Senhor. Participei de momentos de convivência 

com as Irmãs e encontros formativos. Uma rica experiência para refletir melhor sobre 

minha vocação.  

Através da Palavra de Deus, pude perceber os sinais vocacionais e o meu desejo 

mais profundo de doar toda a minha vida pela causa de Jesus e seu Projeto de Vida. As 

Irmãs marcaram minha vida com o testemunho alegre de acolhida e vida comunitária. 

Cada vez que ia à comunidade de Conquista para passar o final de semana com as 

Irmãs, o meu coração vibrava de alegria pelos sinais da presença de Deus que ia 

confirmando minha vocação.  

No dia 08 de fevereiro de 2007, cheguei ao Dispensário Santana, em Feira de 

Santana, para iniciar minha primeira experiência de formação para a vida religiosa. Esse 

foi para mim um momento de adaptação e conhecimento. O dinamismo da comunidade 

com o povo, o testemunho de vida das Irmãs, o trabalho por elas realizado, também 

partilhado conosco, foram momentos nos quais pude experimentar a presença do amor 

de Deus expresso em cada realidade vivida. Senti a vida humana valorizada, respeitada, 

acolhida em suas diversas dimensões. 



Buscando corresponder a vontade do Senhor, no dia 06 de fevereiro de 2008, após 

visitar minha família, vim a Salvador para  uma nova experiência, desta vez na 

Comunidade do Bariri. Colocando-me na presença de Deus, na atitude de escuta, o 

Senhor despertou em meu coração aspirações profundas as quais me atraem para Ele, e 

como no primeiro encontro, sinto o seu chamado presente em meu coração como 

experiência gostosa de viver; sinto a alegria que invade o meu ser.  

No período entre 8 e 14 de janeiro de 2008, fiz o retiro em preparação para o início 

do Noviciado. Tempo propício para viver a experiência do primeiro amor, viver a 

experiência do silêncio que me levou a uma maior intimidade com Deus e comigo mesma. 

O período de noviciado foi para mim um tempo de graça. Pude cultivar valores que me 

acompanham em cada momento da vida. Permitiu-me refletir sobre o senso de pertencer 

a essa família religiosa e à vocação que abracei. No dia 7 de janeiro de 2011 fiz minha 

primeira profissão, momento único e especial para mim, que guardo na memória do meu 

coração como experiência de Deus que renova o meu sim todos os dias. 

         No período de 2011 a 2018 vivenciei minha experiência de juniorato alimentando o 

meu sim na experiência de oração, vida comunitária e missão, nos encontros de 

formação. Em cada experiência, Deus continua falando forte ao meu coração. Durante 

esse tempo, tive a graça especial de conhecer o berço de nossa Congregação, tocar o 

chão onde o Padre Vigne e nossas Primeiras Irmãs iniciaram a nossa história. Momento 

de muita emoção, gratidão e renovação do meu sim. Perceber o quanto nosso o nosso 

Carisma é vivo e atual, na vida Igreja e no mundo e o desejo de Padre Vigne de “tornar 

Jesus mais conhecido, amado e servido” faz também arder o meu coração e deixar-me 

atrair cada dia mais pelo AMOR do SENHOR, com o desejo de doar toda a minha vida 

“acompanhando os peregrinos” do nosso tempo.   

Muitos momentos fundantes trago no meu coração como experiência de louvor e 

gratidão a Deus. Dentre elas, a oportunidade de celebrar os meus Votos Perpétuos na 

minha cidade em 1º de maio de 2018. Esta foi mais uma experiência forte e significativa, 

pois senti a alegria de entregar toda a minha vida ao Senhor. É difícil encontrar palavras 

para expressar tudo que experimentei naquele momento, mas posso dizer da minha 

profunda gratidão e alegria pela certeza que tenho de ser muito amada por Deus e pela 

convicção do seu chamado.  

Aos jovens quero dizer CORAGEM, CONFIANÇA, não tenham medo de escutar a 

voz do Senhor com carinho e dizer sim ao seu chamado. E que o nosso testemunho de 

vida continue atraindo outras pessoas para doar a vida pela causa do Reino de Deus! 


