
 

 

INFORMATIVO VOCACIONAL DAS RELIGIOSAS DO SS. SACRAMENTO  
REGIÃO BRASIL - ANO XXXIII Nº90/2015 

Nesta edição: 

“É pela caridade que tereis uma comunidade bem formada, se 

habitais bem unidas de espírito e de coração na Casa de Deus” 

Bem-aventurado Pierre Vigne 

 2015 é um ano comemorativo para toda 

a vida consagrada e será “oportuno para que ca-

da família carismática recorde os seus inícios e o 

seu desenvolvimento histórico, para agradecer a 

Deus que desse modo oferece à Igreja tantos 

dons que a tornam bela e habitada para toda boa 

obra” (cf. Lumen gentium, n. 12). 

 E nós, família Sacramentina, rendamos 

graças a Deus pelos 300 anos de fundação da 

nossa Congregação. 

 Esse tricentenário desperta em nós o de-

sejo de agradecer a Deus por sua bondade e fide-

lidade.  

Editorial - Ir. Antônia Nery Pág. 02 

Peregrinando ao encontro com 
o Ressuscitado 

Pág. 04 

Novidade em Missão Pág. 06 

Congresso Nacional da vida 
Religiosa. 

Pág. 07 

Mensagem da aluna Anna Beatriz Pág. 08 



 

 

SEMENTES QUE BROTAM  Página 2 

Daí graças ao Senhor, porque Ele é bom;  eterna é a sua misericórdia! (Sl.117) 

Olá, caro(a) leitor(a), 

Este foi o convite que o salmista nos fez, no segundo domingo da Páscoa: o domingo da misericórdia. 

Neste tempo pascal toda a Igreja é convidada a cantar as maravilhas do Senhor, a proclamar com toda a força e certe-
za: Jesus Ressuscitou! Ele Vive! Ele está no meio de nós! 

Todos, somos convidados a renovar nossa fé neste Deus que teve compaixão do seu povo, que se encarnou, viveu entre nós e 
deu a vida por nós. Podemos afirmar com convicção: “Que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, 
sempre que o invocamos? (Deut. 4,7) 

No artigo anterior, no jornal nº 89, você foi convidado(a) a recordar e reviver comigo os acontecimentos da nossa Congre-
gação e os da sua vida. Hoje, os(as) convido a dar graças. Graças porque o nosso Deus é um Deus fiel, um Deus de ternura que 
sempre se fez e continua a se fazer presente em nossa história e na história da nossa Congregação. Jesus Cristo, que nos revelou o 
rosto de Deus, ressuscitou! Ele permanece conosco! Ao longo dos 300 anos de existência da nossa Congregação, ele nos deu graças 
infinitas: permitiu que nossa Congregação se expandisse, levando a espiritualidade da CRUZ e EUCARISTIA a outros po-
vos. Saindo da França chegou à Itália em 1869, à Inglaterra em1874, ao Brasil em 1903, à Irlanda em 1954, à Espanha 
em 1964 e, por fim, à Tanzânia em 2004. Desta forma, através de 
cada Irmã, o amor, a misericórdia e  ternura de Deus chegam aos cora-
ções dos nossos irmãos e irmãs, sobretudo dos mais necessitados.  

 Tantas foram as graças recebidas! Também em sua vida Deus 
concede muitas graças: você consegue percebê-las? Procure estar atentos e... 
continuemos cantando as maravilhas do Senhor, reconhecendo  sua bondade e 
afirmando:  

ETERNA É A SUA MISERICÓRDIA! 

Ir. Antonia Nery 
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Irmãs Sacramentinas participaram do Congresso Nacional da Vida Religiosa  

em Aparecida do Norte – São Paulo 

 A Vida Religiosa Consagrada do Brasil nos dia 07 a 11 de abril viveu um tempo kairós e nós, Irmãs Sacramentinas, está-

vamos representadas com a participação de 14 Irmãs das diversas comunidades da nossa Região. 

 Este Congresso foi para a vida religiosa uma verdadeira celebração do Ano da Vida Consagrada, como também, uma 

oportunidade para fazermos memória da caminhada, de perceber as maravilhas que Deus realizou e realiza na vida consagrada. 

 Assumir o Núcleo Identitário da Vida Religiosa Consagrada: atitude profética, processo mistagógico, foi o tema 

do nosso Congresso.  

 Fazer uma experiência do mistério do amor de Deus em nós faz com que possamos nos comprometer mais e mais com o 

nosso próximo e assim lançar um olhar de amor e ternura diante das situações vividas por tantos irmãos e irmãs. 

 Não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho? Orientadas por este lema, fomos convidadas a 

cultivar a mística do caminho, na certeza de que foi o olhar de Deus que nos cativou e fomos convocadas a olhar com profecia 

para o futuro. 

 Deus se revela nas encruzilhadas da caminhada e nos mostra o caminho. Cultivemos, portanto, a mística do caminho: “de 

olhos abertos, pés andantes, coração ardendo, ouvidos abertos para acolher a energia do espírito. Sejamos neste mundo, anuncia-

dores da paz teimosa do ressuscitado, na diversidade dos nossos carismas.” 

 Durante todo o Congresso, tivemos a oportunidade de aprofundar alguns temas e vivenciamos muitos momentos cele-

brativos, contando também com a participação e animação de Zé Vicente e as visitas do Pe. Zezinho, da Irmã Mercedes Casas 

Sánchez, presidente da CLAR - Confederação Latinoamericana e Caribenha de Religiosos e Religiosos e de vários Bispos ligados a 

Vida Religiosa Consagrada. 

 Dentre os momentos celebrativos, vale ressaltar a “Celebração da Luz”, na casa da mãe, no Santuário de Aparecida, onde 

fomos conduzidas a perceber o que faz arder o nosso coração. 

 Com o coração cheio de gratidão, rendemos graças a Deus pela bela experiência de intercongregacionalidade que vivemos 

em meio a mais de 2.100 religiosos/as, tempo forte para alimentar nossa profecia. Que possamos levar adiante o nosso compro-

misso de consagradas, na certeza de que Ele permanece conosco. 

 Ir. Maria de Fátima Ribeiro dos Santos 

“Deus se revela nas encruzilhadas da caminhada e nos mostra o caminho”. 
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Olá, caríssimos leitores do sementes que brotam! 
  

 Hoje, venho partilhar com vocês algo sobre a Campanha da Fraternidade deste ano que nos traz uma 
proposta muito interessante. O tema "Fraternidade: Igreja e sociedade" e o lema "Eu vim para servir (Mc 10, 
45)" nos é dado como algo para uma profunda reflexão, já que é necessária na vida de todo o cristão a carida-
de e a doação de si mesmo. Vejamos: um discípulo deve seguir seu mestre e tentar imitá-lo em tudo que é 
possível. Portanto, se somos discípulos de Cristo, devemos imitá-lo inclusive no serviço. Jesus veio para servir 
e não para ser servido, Ele deixou isto claro. E reforçou ainda mais sua posição quando lavou os pés dos dis-
cípulos na última ceia, antes de se entregar no madeiro da cruz para a nossa salvação. Sendo, então, nós segui-
dores do mestre Jesus, devemos agir como Ele nos doando aos outros. Nossa posição cristã diante de uma 
sociedade cada vez mais egocêntrica é nos colocar a disposição do outro. Madre Teresa de Calcutá nos 
diz: "Sei que meu trabalho é uma gota no oceano, mas sem ele o oceano seria menor." Devemos sempre pensar as-
sim,  mesmo que pareça ínfimo o nosso trabalho, para Deus ele tem um grande valor, pois o importante é 
que o façamos com amor.   
 
 Diante disso, creio que não só para mim, como para tantas outras vocacionadas esta é uma missão 
que nos foi dada pelo Pai e que devemos praticá-la. É importante que não nos deixemos cair em nosso como-
dismo, ou ainda, que pratiquemos o pecado da omissão. O pecado da omissão é grave, pois nos impede de 
fazer o bem ao próximo. Devemos, pois, continuar oferecendo aquilo que há de melhor em nós sempre reali-
zando-o com amor.   
 
 Para finalizar, gostaria de deixar uma frase, novamente, de Madre Teresa de Calcutá. Que ela sirva 
de reflexão para todos nós: 
 
 
 
Santa Páscoa, caríssimos.  
Com amor, Flávia Letícia. 

“Quem não vive para servir, não serve para 
viver." 

Novidade na Missão 

 Olá queridos (as) leitores (as) do nosso jornal Sementes que Brotam. 

 No dia 05/03/2015, às 19h30 chegamos à Paróquia São José Carpinteiro em Xin-

guara para dar início a uma nova comunidade sendo esta extensão da Comunidade Missio-

nária Pierre Vigne em Sapucaia da mesma Paróquia. A alegria e felicidade das pessoas era 

tão grande que ao nos aproximarmos da casa foram nos acolher com canto, aplausos e 

fogos de artifícios, isso deu para nós uma alegria muito grande por sabermos que estáva-

mos sendo esperadas com muita expectativa o que não deixa de ser também uma respon-

sabilidade para nós, porque na medida do possível precisamos corresponder às necessida-

des deste povo que está sedento de nossa ajuda. 

 Nós estamos felizes mesmo sabendo que a missão em qualquer lugar é desafiado-

ra. Aqui não pode ser diferente, sentimos aqui uma alegria  enorme das pessoas que nos conhece e se mostram 

felizes com a nossa chegada, estamos aos pouco conhecendo as comunidades que são muitas, inclusive, na zona 

rural e descobrindo quais são as necessidades mais urgente delas. Acreditamos que vamos ajuda-las a crescer na fé 

e no ser para Deus, o carinho e a alegria das pessoas nos encoraja a sermos cada dia mais missionárias para o rei-

no, para isso contamos também com as orações de todos e todas para que possamos responder aos novos apelos 

do Senhor aqui nesta paróquia. 

Um grande abraço de Ir. Josefa e Ir. Mônica da Paróquia de Xinguara.   
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 Olá queridos leitores do Sementes que Brotam é com imensa alegria que eu quero partilhar com vocês a minha experi-
ência quaresmal. 

 Que a penitência quaresmal nos leve a uma páscoa florida, procurando em todos os tempos e épocas a viver o jejum, a 
penitência e a caridade, meditando a vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que foi perseguido, sofreu e morreu em uma cruz para 
nos dá a vida eterna.  

 Quaresma é um tempo forte para aqueles que desejam se converter. Essa quaresma para mim, em particular, teve um 
gostinho diferente de como é a vida de um cristão engajado e ativo em meio à comunidade. Vivenciei experiências fortes de oração, 
renuncias e via sacras, momentos significativos em que revivemos e atualizamos os sofrimentos de Jesus Cristo em cada irmão e 
irmã. Uma outra experiência forte e que marcou foi a caminhada penitencial realizada aqui na Arquidiocese de São Salvador 
que este ano completou 30 anos de sua existência, pessoas de todos os lugares de uma Fé impressionante vivendo a unidade de 
nossa Igreja, caminhávamos para a Igreja do Senhor do Bomfim, com o desejo de mantermos essa mesma unidade até Jerusa-
lém celeste, pois a conversão, a justiça, a comunhão e a alegria em nós, cristãos, deve ser a cada dia. Que sejamos humildes de 
coração para reconhecer a nossa pequenez diante do Criador. (“Pois a linguagem da cruz é loucura para aqueles que se perdem. 
Mas, para aqueles que se salvam, para nós é poder de Deus, pois a Escritura diz: Destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a 
inteligência dos inteligentes.” 1 Cor 1:18-19). 

 Jesus Cristo é a fonte de toda luz, a ressurreição do Senhor dá sentido aos sofrimentos da paixão. Ao raciocínio huma-
no, a ressurreição é inexplicável, mas a nossa Fé nos permite experimentar, em nossa própria vida os efeitos que ilumina os 
mistérios de Jesus e da nossa existência, mesmo invisível aos nossos olhos o Senhor está e per-
manecerá presente em meio a nós. (“Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele 
que está vivo? Ele não está aqui! Ressuscitou.” Lc24:5-6).  

 A nossa quaresma termina com o ALELUIA, pois a vivemos com o coração na 
páscoa a passagem da morte para a vida, da tristeza para a alegria, do egoísmo para o 
amor. 

 Entra na tua quaresma interior e sobe até a montanha da páscoa. 

 Uma feliz e florida páscoa a todos. 

 Pré-postulante Maria de Lurdes  

(“Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele 
não está aqui! Ressuscitou.” Lc 24:5-6).  

         Eis-me aqui Senhor!  
   Faça-se! 

 
                 Agradeço a Deus por viver a missão da Semana Santa na zona rural com o seu povo. 
Foi divino, caminhei com o Cristo, refletindo também a missão do nosso fundador Padre Pierre Vigne, 
que, sempre levou Jesus nos lugares distantes às crianças, jovens, idosos a todos que tinham cede da pala-
vra de Deus e seus ensinamentos. 
                 Com essa experiência, deu para sentir a sede que o Padre Vigne tinha, o porquê o seu 
coração ardia no desejo de fazer Jesus mais Conhecido, Amado e Servido por todos. A missão continua, 
estou indo as terças e quartas-feiras à fazenda esperança (casa de repouso para idosos). Lá, dou um pouco 
do meu tempo e dos meus cuidados para todos e recebo muito mais do que dou, aprendo o significado das 
palavras de Jesus, quando disse: “Eu vim para servir”. 
    Senhor, continue conduzindo a minha vida dentro dos projetos e planos sonhados por Ti!. 
  
Aspirante: Clautide Alves de Souza  

Bem-aventurado Pierre Vigne 
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“Peregrinando ao encontro com o Ressuscitado” 
 
 Nesta Quaresma, busquei trilhar um caminho, que me levaria a verdadeira alegria do Ressuscitado, diante de  
tantas fontes que a Igreja nos proporciona, unida com as minhas irmãs de comunidade, caminhamos juntas, no entanto 
a experiência é feita individualmente. 
  Estando ansiosa para o encontro com o Ressuscitado e, ao mesmo tempo, receosa de não estar preparada, assim 
não reconhecê-lo como fez os discípulos de Emaús e Maria Madalena, porém querendo experimentar da mesma alegria 
que eles experimentaram, busquei beber desta fonte.  Caminhando com o povo de Deus nas Vias-Sacras, percebia o 
quanto o mistério da Paixão de Cristo ressoava dentro dos corações, o quanto era bela cada reflexão, fazendo-nos aden-
trar mais ainda neste Mistério. E a cada círculo bíblico nas casas das famílias, pude experimentar o amor fraterno e a 
ternura de cada encontro que me impulsionava a continuar trilhando o meu caminho. E, assim, na caminhada Penitencial 
experimentei de uma forma profunda o verdadeiro amor que nos uni como Igreja, vendo aquele mar de pessoas unidas 
em um só espírito, entoando cantos de perdão a Deus, e me recordava do povo de Deus que caminhava no deserto rumo à 
Terra Prometida. A cada olhar, percebia a alegria de estarmos ali, como Igreja unida“. Há,  portanto, muitos 
membros, mas um só corpo” ( 1 Cor 12, 20). 
  

 Não podendo me esquecer das práticas Quaresmais, sendo eles: Jejum, 
Esmola e Oração, fazendo um paralelo com o que Santo Antonio de Pádua 
vai nos dizer: “O jejum e a esmola devem ser feitas com alegria; a oração com 
a esperança da divina misericórdia’. Mergulhei nestas praticas e deixei ser con-
duzida por Deus, vivendo com esmero a liturgia da Quaresma até a Páscoa, 
podendo experimentar a alegria do encontro com o Ressuscitado, e assim aconte-
ce; a passagem da vida velha à nova, da sexta-feira da paixão à Ressurreição. 
 
 

 Aproveitando o tempo do perdão que a nossa congregação nos proporcio-
nou, tendo em vista o grande jubileu dos 300 anos de existência da mesma, pude unir a este tempo Quaresmal, sendo 
propício para pedir perdão a Deus por nossas faltas, e finalizando o tempo de perdão junto com a Quaresma, em uma 
bela celebração feita aqui em nossa comunidade, no ato de reconhecimento de nossas faltas. E  começando o tempo de 
render graças a Deus por tantas dádivas que nossas irmãs realizaram no decorrer destes 300 anos e continua realizando, 
especialmente pelo Sim do Padre Vigne e das nossas Primeiras Irmãs,  não poderiam  ter escolhido tempo melhor do 
que começar com a Páscoa unidas ao Ressuscitado, na certeza de quando abrimos o coração para o Senhor, como os 
primeiros discípulos, exalamos o perfume da alegria do Evangelho.  
 E, por fim, deixemos ser irradiados pela alegria do Ressuscitado, poder dizer como Maria no Magnificat: 
“meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador”. 
Cristo Ressuscitou! Agora, podemos dizer como o salmista, o grande exulta: ALELUIA! ALELUIA!   
 
Com carinho 
Flávia Ribeiro (Pré-Postulante)                                                                

“ Há,  portanto, muitos membros, mas um só corpo”. 
( 1 Cor 12, 20). 



 

 

SEMENTES QUE BROTAM  Página 5 

 

 
 

 

 

 

 

 

OLÁ, QUERIDOS LEITORES DO SEMENTES QUE BROTAM ! 

 Eu sou Cristina Gomes, tenho 19 anos de idade, sou da cidade de Vitória da Conquista- Bahia.Atualmente, estou 
morando em Amargosa, fazendo minha primeira experiência em uma comunidade religiosa. Aspirantado que quer dizer aspirar 
pela vida consagrada... Tempo de oração, discernimento e uma profunda escuta ao chamado de Deus a cada dia. 

 Aqui na comunidade moram comigo Clautide, Wiliana, Ir. Sheila, Ir. Ana Maria e Ir. Gertrudes. Todas as 
terças e quartas-feiras, outras duas jovens fazem um trabalho voluntário com os idosos na Fazenda Esperança, levando amor, 
carinho, palavra de conforto, alegria... No desejo de transmitir o Cristo a exemplo do nosso Bem-Aventurado Pierre Vigne. 

 É na alegria que a cada instante deixo-me ser guiada pelo BELO SOL DA IGREJA,  nas orações, no amadure-
cimento pessoal e, ao mesmo tempo, no caminhar e evangelizar o próximo nas missões.Sendo assim, uma experiência rica no 
AMOR e na SIMPLICIDADE de Jesus Cristo. 

 Neste período de Semana Santa, eu e a Ir. Eunides fizemos missão na comunidade do Cavaco, com pessoas acolhedo-
ras e que em meio as suas dificuldades transmitiam um lindo exemplo de fé. Deus em todos os momentos convida-me a dar um 
SIM sincero. Em virtude disso, esta música sempre me acompanha, dizendo-me:  

“Outra vez me vejo só, com meu Deus/Não consigo mais fugir, fugir de mim/Junto às águas deste mar vou lutar/Hoje quero 
me encontrar/Buscar o meu lugar/Vou navegar, nas águas deste mar/Navegar... eu quero me encontrar/Navegar... não posso 
mais fugir/Vou procurar, nas águas mais profundas/No mar... feliz eu vou seguir/Só amar, buscar o meu lugar/Sem dúvi-
das, sem medo de sonhar!” 

 O autoconhecimento de nós mesmas faz com que tenhamos a liberdade para viver. E também não podemos esquecer-nos 
do nosso maior exemplo de vocacionada que é a nossa mãe, Maria. 

Feliz Páscoa! 

Cristina  

Nos dias 03, 04 e 05 de Abril aconteceu o Retiro de Semana Santa, com o tema: “POR TUAS 
CHAGAS FOMOS CURADOS” (Is 53, 5), onde jovens da Diocese de Santíssima Conceição do 
Araguaia se encontraram em Xinguara-PA para vivenciarem o verdadeiro sentido da Semana Santa com os 
vários preceitos católicos, como o jejum, o silêncio, a oração, o testemunho. Jovens foram usados como caminho 
em Cristo na vida de outros jovens e tantos foram tocados com Jesus Cristo ressuscitado sendo adorado. Ao longo 
do retiro, tivemos alguns testemunhos, assim sendo, cada um com sua própria história de vida, ajudou a demons-
trar aos jovens que mesmo com erros e vacilos podemos voltar atrás e retornar aos braços do Pai.  

Porém, chamou mais atenção o testemunho de conversão de um servo que vivia no mundo das drogas, 
prostituição e perdeu seus bens, o que levou a cair, mas a oração de sua família e dos grupos de orações ajudara
-o a converter-se e deixar o querer de Deus acontecer na sua vida. Hoje, 
Cristo se faz presente em seu coração fortalecendo a sua fé a todo instan-
te, com estes momentos de aprendizados com a presença real de Jesus Cris-
to, os jovens renasceram e ressuscitaram suas vidas espiritualmente, renovan-
do cada vez mais seus laços de cristãos, sem temer. Quando nos é confiada 
uma missão devemos apenas confiar e entregar nossos medos a Jesus Cristo.  

Ele ressuscitou de verdade! Aleluia, Aleluia! 

Ir. Mônica Cruz 
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Venha fazer parte desta família! 

www.sacramentinasbrasil.com.br 
Casa de formação: Av. Leovigildo Figueiras , 211  Garcia   

CEP -  40100-000 -  Salvador -  Bahia                               

                                   Tel. (71) 3311 -  4002 

 

 Olá, abençoados leitores do Sementes que Brotam! 

 “ Imitai pois  nosso bom Salvador de quem as palavras, as ações, e todo exterior transpareciam 

uma humildade e doçura” (Pe. Vigne). 

 Meu nome é Wiliana Alves, atualmente estou morando em Amargosa-BA, onde fui bem recebida 

pelas irmãs Sacramentinas: Ir. Ana Maria, Ir. Sheila e Ir. Gertrudes. Também nos deram as boas vindas, o 

Sr. Bispo Dom João, padres Everaldo e José Filho, e toda comunidade da paróquia de Nossa Senhora do 

Bom Conselho. Ao decorrer dos dias fui me adaptando e conhecendo mais sobre a vida em comunidade: 

rotinas, orações e trabalhos, em geral. O aspirantado é uma etapa muito significativa para quem deseja 

almejar uma vida totalmente dedicada a Deus. A saudade é grande de minha família, mas o amor de Deus 

é bem maior! 

 Eu e minhas companheiras de aspirantado (Clautide e Cristina), vivemos novos aprendizados a 

cada dia. Através das orações, adoração ao Santíssimo Sacramento, grupos bíblicos, meditação da palavra 

de Deus e atividades diárias na vida em comunidade. Realizamos um trabalho voluntário com idosos na 

fazenda da Esperança, o qual é motivo de gratidão e belíssima experiência, além também das visitas aos 

doentes e comunidades carentes, levando assim a palavra de Deus e nosso carisma missionário.  

 Nesta Semana Santa, fiz uma experiência na roça, juntamente 

com Ir. Vilma Lúcia. Fomos muito bem recebidas pela comunidade Dió-

genes Sampaio, pequena porém de grande fé; relembramos e meditamos 

a paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

 Permaneço a longo deste ano, vivendo cada etapa de formação 

como se fosse a última, peço a todos que rezem por mim! Paz e Sabedo-

ria, com as graças de Deus e da Virgem Maria. 

“Virgem Maria, belo tabernáculo de 

Deus entre os homens” 

Bem-aventurado Pierre Vigne 

Pra todos nós, alunos Sacramentinos, o nosso Colégio é como uma segunda família, porque aqui nós 
nos sentimos acolhidos, amados e respeitados por todos os funcionários, professores e irmãs. Existem 
irmãs Sacramentinas por todo o mundo para educar as crianças. Como disse Pierre Vigne: " O 

fundamento de toda educação é o amor", todos nós temos que amar uns aos outros. 

O nosso aprendizado não é só de Matemática, Português...  Mas também aprender a viver. Assim 
como é o nosso lema: "Formação por toda a vida"! 

 
Anna Beatriz Lage Fernandes—5º ano C do Colégio Sacramentinas / Salvador—BA. 


