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A santidade nossa de cada dia

O Papa Francisco acaba de dar à Igreja mais uma pérola de sua 

sabedoria, uma Carta Apostólica que nos chama à santidade cujo 

objetivo, como diz o próprio documento, é "fazer ressoar mais uma 

vez a chamada à santidade, procurando encarná-la no contexto 

atual". A simplicidade, clareza e humildade de Papa Francisco 

sempre nos surpreende na sua maneira tão humana e tão próxima. 

Ele não faz um tratado sobre a santidade, somente quer nos animar 

a buscar a santidade a cada dia, em cada gesto e em cada atividade 

que desenvolvemos.

Santidade não é um ideal colocado apenas para um determinado 

grupo dentro da Igreja. A santidade é sim, o rosto mais bonito da 

Igreja, mas a santidade pode ser encontrada, inclusive, até mesmo 

fora da Igreja. Desse modo, as mais pequenas coisas e as tarefas 

mais cotidianas podem ser revestidas de santidade, pois os santos 

"estão à nossa porta":  "gosto de ver a santidade no povo paciente 

de Deus: nos pais que criam os seus filhos com tanto amor, nos 

homens e mulheres que trabalham a fim de trazer o pão para casa, 

nos doentes, nas consagradas idosas que continuam a sorrir"(n. 7). 

A santidade é para todos e cada um vai pelo seu próprio caminho. 

Ela vai crescendo em pequenos gestos. E o Papa exemplifica: "Uma 

senhora vai ao mercado fazer as compras, encontra uma vizinha, 

começam a falar e... surgem as críticas. Mas esta mulher diz para 

consigo: "Não! Não falarei mal de ninguém". Isto é um passo rumo 

à santidade. Depois, em casa, o seu filho reclama a atenção dela 

para falar das suas fantasias e ela, embora cansada, senta-se ao 

seu lado e escuta com paciência e carinho. Trata-se doutra oferta 

que santifica" (n. 16). Nesse caminho único e irrepetível de 

santidade a que o Senhor nos chama, chegaremos a perceber que 

nossa vida, apesar de sua fragilidade (ou  por causa dela) poderá 

se constituir como uma Palavra de Deus e o Papa parece desejar 

isso para cada um de nós: "Oxalá consigas, identificar a palavra, a 

mensagem de Jesus que Deus quer dizer ao mundo com a tua vida" 

(n 23). E arremata: "Deixa-te transformar, deixa-te renovar pelo 

Espírito para que isso seja possível, e assim a tua preciosa missão 

não fracassará’’.

O esforço para seguir na santidade não nos faz indiferentes aos 

problemas do mundo, antes nos insere nas dores dos irmãos e nos 

faz solidários. A santidade nos faz mais humanos, pois se trata de 

fazer aparecer na nossa vida, os traços da vida de Jesus, de quem 

somos amigos e companheiros. Sua causa é a causa de todos os 

santos e é a nossa causa. Santidade é a vivência radical de nosso 

batismo.

Pároco:
Pe. José dos Passos, SJ

Vigário Paroquial:
Pe. Cleomar Rabelo, SJ

Coordenação do 
Informativo:
Vinícius Figueira

Colaboradores:
Maria Elizabetty Mozer Valiatti;
Ir. Ismara Libardi, SDN;
Nilzete da Penha Cunha Marim;
Pe. José dos Passos;
Vinícius Figueira

Capa:
Imagem da Internet disponível 
para uso. 

Imagens: 
Arquivos da Paróquia
Imagens liberadas na Internet 

Impressão:
Gráfica Diocesana

Tiragem: 
1.400 exemplares



JOVEM DE ICONHA SE CONSAGRA

PÁG. 03

Ismara Cristina Libardi Rocha – que conheceu a 
Missão, o carisma e o trabalho das Irmãs de Notre 
Dame por meio do seu site vocacional – professou, 
neste domingo (15), os primeiros votos como 
religiosa da Congregação. IMG_6137 (Copy)A 
celebração Eucarística, realizada na Capela da Casa 
Santa Cruz, em Passo Fundo, reuniu as Irmãs de 
Notre Dame das Províncias da Santa Cruz e de Nossa 
Senhora Aparecida, a família da professanda e o 
Diácono Marcos Mongim, da Paróquia Santo Antônio 
de Pádua, localizada em de Iconha (ES) – terra natal 
de Irmã Ismara.

Embora tenha tido seu primeiro contato com a 
Congregação das Irmãs de Notre Dame através da 
in ternet ,  após  encontros ,  ent rev is tas  e 
aprofundamento da vocação pessoal, Irmã Ismara 
realizou experiência presencial em uma das 
comunidades religiosas. Depois, tornou-se 
postulante, concluindo a etapa com o pedido de 
ingresso no Noviciado – etapa da formação em que 
discerniu pela vocação à vida consagrada e conviveu 
diretamente com as Irmãs.

Na manhã de domingo, a jovem Irmã, então, 
solicitou publicamente à Superiora da Província da 
Santa Cruz, representando o Governo Geral da 
Congregação, Irmã Araci Maria Ludwig, o ingresso 
na Congregação das Irmãs de Notre Dame. “A 
experiência como noviça, me deu forças e a 
confirmação da minha decisão de seguir Jesus nesta 
Congregação. Por isso, peço permissão para fazer 
parte desta família religiosa, professando os 
conselhos evangélicos de castidade, pobreza e 
obediência”, justificou. 

Mensagem do Diácono Marcos (representante 
da paróquia na cerimônia)

(28) 3537-2793(28) 3537-1501

NA VIDA RELIGIOSA EM PASSO FUNDO (RS)  
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Por Vinícius Figueira (redação) 

‘‘O sim de Maria moveu o sim de Ismara Cristina 
Libardi Rocha. Nossa Paróquia está muito feliz com 
mais essa vocação de vida consagrada. Parabéns a 
Ismara e familiares e 

a g r a d e c e m o s  a 
comunidade das irmãs  
de NOTRE DAME por 
receber a filha de 
nossa Paróquia para 
u m a  m i s s ã o  t ã o 
importante em sua 
caminhada’’.
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PAPA: ‘‘ONDE NOSSA SENHORA É

Chegamos ao mês de Maio, tradicionalmente 
conhecido e devotado pela piedade popular como o 
mês de Maria. Neste sentido, recortamos para este 
mês alguns pensamentos do papa sobre Maria! 

No último, 28 de janeiro, o Papa Francisco presidiu a 
Eucaristia na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, 
por ocasião da festa da Trasladação da Sálus Pópuli 
Románi, o ícone de Nossa Senhora com o Menino 
Jesus no colo, em estilo bizantino, atribuído 
tradicionalmente ao Evangelista São Lucas, que era 
também pintor.

“Sálus Pópuli Románi” significa, em latim, “Salvação 
do Povo Romano”, no sentido de “Protetora” e não de 
“Redentora”, evidentemente. Esse ícone guarda 
semelhanças tipológicas com o de Nossa Senhora do

Perpétuo Socorro, sendo confundido com ele por 
muita gente, embora sejam ícones diferentes. É 
diante do ícone da Sálus Pópuli Románi que o Papa 
costuma rezar toda vez que parte e retorna de uma 
viagem internacional.  Em sua homilia neste 
domingo, o Papa Francisco fez afirmações poderosas 
sobre Nossa Senhora:

“A Mãe guarda a fé, protege as relações, salva nas 
intempéries e preserva do mal. Onde Nossa Senhora 
é de casa, o diabo não entra. Onde está a Mãe, a 
perturbação não prevalece, o medo não vence”.

Francisco refletiu sobre a oração mariana “Sob a 
vossa proteção”. Ele convidou os fiéis a se 
aproximarem de Maria nas horas de perigo: “Nos 
momentos turbulentos, precisamos nos recolher sob 
o manto da Santa Mãe de Deus, sempre aberto para 
nos acolher”.

Fonte: Aleteia

O Papa fez afirmações poderosas diante do mais tradicional ícone 
romano de Nossa Senhora.

(28) 3537-2847
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DE CASA, O DIABO NÃO ENTRA’’



“A Virgem Maria não demora, como ouvimos no 
Evangelho, onde ela leva imediatamente até Jesus a 
necessidade concreta daquelas pessoas: ‘Eles não 
têm mais vinho!’. Ela faz assim sempre que a 
invocamos: quando nos falta a esperança, quando 
escasseia a alegria, quando se esgotam as forças, 
quando a estrela da vida se esconde, a Mãe 
intervém.

Ela está atenta ao cansaço, sensível às turbulências, 
próxima do coração. E nunca, nunca despreza as 
nossas orações; não deixa que se perca nem uma 
sequer. É Mãe, nunca se envergonha de nós; ao 
contrário, só espera poder ajudar os seus filhos.

Quem, melhor do que ela, pode nos acompanhar no 
caminho?”.

05 ENSINAMENTOS DO PAPA SOBRE 
MARIA

1. Um cristão sem Maria está órfão. Também um 
cristão sem a Igreja é um órfão. Um cristão precisa 
destas duas mulheres, duas mulheres mães, duas 
mulheres virgens: a Igreja e a Mãe de Deus.

2. Maria faz precisamente isso conosco: nos ajuda a 
crescer humanamente e na fé, a ser fortes e a não 
ceder à tentação de ser homens e cristãos de uma 
m a n e i r a  s u p e r fi c i a l ,  m a s  a  v i v e r  c o m 
responsabilidade, a tender cada vez mais ao alto.

3. Ela é uma mãe que ajuda os filhos a crescerem, e 
quer que cresçam bem. Por isso, educa-os a não 
ceder à preguiça (que também deriva de certo bem-
estar), a não conformar-se com uma vida cômoda 
que se contenta somente com ter algumas coisas.

4. É a mãe que cuida dos seus filhos para que 
cresçam mais e mais, cresçam fortes, capazes de 
assumi r  r esponsab i l i dades ,  de  assumi r 
compromissos na vida, de tender a grandes ideais.

6. Maria é mãe, e uma mãe se preocupa sobretudo 
com a saúde dos seus filhos. A Virgem protege a 
nossa saúde. O que isso quer dizer? Penso 
sobretudo em três aspectos: Ela nos ajuda a crescer, 
a enfrentar a vida, a ser livres.

DICAS DE LIVRO
Para você ler neste mês de maio

PÁG. 05

“Gaudete et Exsultate’’ (Papa 
Francisco)

Na introdução, o Papa explica: “O Senhor pede 
tudo e, em troca, oferece a vida verdadeira, a 
felicidade para a qual fomos criados”. “Quer-nos 
santos e espera que não nos resignemos com 
uma vida medíocre, superficial e indecisa. Com 
efeito, a chamada à santidade está patente, de 
várias maneiras, desde as primeiras páginas da 
Bíblia; a Abraão, o Senhor propô-la nestes 
termos: ‘anda na minha presença e sê perfeito’”.

Francisco explica que “não se deve esperar aqui 
um tratado sobre a santidade, com muitas 
definições e distinções que poderiam enriquecer 
este tema importante ou com análises que se 
poder iam fazer  acerca  dos  meios  de 
santificação”.

Autor(a): Papa Francisco
Catálogo: Documentos 

da Igreja
Assunto: Papa Francisco
Acabamento: Brochura

Idioma: Português
Edição: 1ª

Número de Páginas: 88
Editora: PAULUS Editora

Preço: Por R$ 10,00
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ACONTECEU NA COMUNIDADE
PÁG. 06

Semana Santa: celebrações e 
procissões marcaram a semana 
mais importante do ano

Como sabido, a Semana Santa é a 
semana mais importante para os fiéis 
católicos, uma vez que se faz memória 
da paixão, morte e ressurreição do 
Senhor. Para marcar essa semana os 
católicos de Iconha participaram de 
celebrações penitenciais, caminhadas, 
procissões e celebrações solenidades 
que recordaram os últimos dia de Jesus 
no meio da humanidade e dos 
discípulos. 

Adolescentes de Jaracatiá recebem a 
Eucaristia pela primeira vez

No quarto Domingo da Páscoa (22), Domingo 
do Bom Pastor, Pe. Laércio, que se encontrava 
em visita a nossa Paróquia, presidiu a 
celebração distribuindo o sacramento do pão e 
do vinho para 03 adolescentes da comunidade. 

Os catequizandos, foram preparados pela 
catequista Fátima Parterlli Pinto, que com 
dedicação, apresentou o sentido real da 
eucaristia, comunhão com o Cristo.

Paróquia marca presença na Romaria 
Diocesana ao Convento da Penha

No Sábado dia 06 de abril, a paróquia de Iconha, 
como costume de todos os anos, se uniu a 
Diocese de Cachoeiro e se fez romeira da 
Senhora da Penha, padroeira do povo Capixaba.  
02 ônibus de nossa paróquia se fizeram 
presentes com representantes das 36 
comunidades. 

Ao chegar no Campinho do Convento, Dom 
Dario presidiu a eucaristia com uma multidão de 
fiéis devotos de todas as paróquias da Diocese. 

FALEM AS OBRAS MAIO
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Ingredientes:

2 batatas grandes cruas sem casca e cortadas em 
fatias finas;
1 lata de creme de leite com soro;
1 copo de requeijão cremoso;
1/2 cebola picada;
200 g de mussarela;
200 g de queijo suíço ou prato;
100 g de queijo cheddar;
100 g de queijo parmesão ralado;
ervas aromáticas (manjericão, tomilho, orégano);
pimenta-do-reino e sal a gosto;

Montagem:

Em um refratário untando com manteiga, faça uma 
camada com as fatias de batata. Lembre-se de 
escorrê-las antes de usar!

Despeje um pouco do molho branco. Em seguida, 
faça uma camada com fatias de queijo mussarela e 
queijo prato.

Faça outra camada com as batatas fatiadas, queijo 
suíço e molho branco. Repita esse processo 
também com o queijo suíço.

Faça camadas intercalando queijo, molho e batata 
até o final. Finalize com molho branco e queijo 
parmesão ralado.

Asse em forno preaquecido a 185º C por 45 
minutos.

V o c ê  p o d e  s e r v i r  a  l a s a n h a  c o m o 
acompanhamento para uma deliciosa picanha na 
manteiga ou um peito de frango grelhado.

Bom Apetite!

RECEITA DO MÊS: 

FALEM AS OBRAS MAIO

LASANHA DE BATATA

Modo de preparo:

Corte as batatas em rodelas bem finas. Em seguida, 
coloque-as de molho em água e sal e reserve 
enquanto você prepara o molho branco!

Aqueça uma panela com um fio de azeite e doure as 
cebolas picadas. Acrescente o creme de leite, metade 
do queijo ralado e o requeijão cremoso. Acerte o sal, 
adicione a pimenta-do-reino a gosto e as ervas. 
Misture bem até levantar fervura e o queijo derreter 
por completo.
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O VALOR DO SILÊNCIO (Parte II)
De fato, a Bíblia nos ensina que o deserto, enquanto 
lugar de silêncio, significa a oportunidade de um 
encontro do indivíduo consigo mesmo e com Deus, 
passagem obrigatória antes da chegada à terra 
prometida, parada fecunda onde acontece a 
conversão e a experiência das maravilhas de Deus. 
Também Jesus teve sua passagem pelo deserto, teve 
seu tempo de silêncio, teve seu encontro com o Pai 
antes de iniciar sua missão pelo Reino de Deus. E a 
história do cristianismo nos mostra como grandes 
vocações cristãs foram geradas no silêncio e no 
escondimento, que possibilitaram uma descida ao 
mais profundo da pessoa, onde esta se encontra 
consigo mesma em sua verdade última e, 
simultaneamente, com Deus, já que este é mais 
íntimo que o mais íntimo de cada um de nós, como 
afirmava Santo Agostinho.

Mas a vida prossegue e não podemos nos fixar no 
deserto. A realidade com toda sua complexidade 
espera por nós, nos interpela e nos provoca. 
Entretanto, a encaramos com outro olhar e a 
avaliarmos com outros critérios. Sentimo-nos mais 
firmes e consistentes diante dos desafios sociais e da

Pe. Mário França, sj

FALEM AS OBRAS MAIO

cultura atual. Em uma palavra, somos diferentes. O 
silêncio nos capacitou a olhar a vida em profundidade 
e nela descobrir seu encanto e sua beleza, 
inacessíveis às percepções superficiais presentes na 
sociedade e divulgadas pela mídia. O silêncio nos 
capacitou a reconhecer o efêmero e o transitório, 
garantindo nossa paz em meio às turbulências 
próprias da condição humana. O silêncio nos 
aproximou de nossos semelhantes tornando-nos 
mais sensíveis às suas carências e mais pacientes 
com suas falhas. Enfim, o silêncio nos fez mais 
cristãos.

A pastoral do silêncio, se assim podemos falar, não se 
encontra muito valorizada na Igreja. Para muitos a 
experiência de deserto é um luxo, reservado apenas 
a uma elite do cristianismo. Daí que toda nossa 
atenção se volta para o ensino da doutrina, da moral, 
das diversas pastorais, para a organização do culto e 
para as atividades assistenciais. E nada mais justo, 
pois tudo isto é necessário. Mas a finalidade de toda e 
qualquer pastoral é levar a pessoa a um encontro 
pessoal com Jesus Cristo, a uma experiência de 
Deus, a um encontro significativo e plenificante em 
sua existência.
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Dia Horário Evento Local
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4
5

6

7a10

11

12 

14
15 

16

17

18

19  

19/20
20
21 

22

23

26

Adoração ao Santíssimo
Visita Pastoral
Mil Aves Maria
Manhã de oração para pais e padrinhos dos 
Crismandos da comunidade Matriz que irão 
receber a Crisma este ano (17/06)
Festa da Polenta
Formação Permanente dos Presbíteros 
Capixabas
Visita da Coordenadora Nacional e Diocesana ao 
grupo de mães que oram pelos filhos
II Fórum de Comunicação
Formação da PPI (Pastoral da Pessoa Idosa)
Visita Pastoral
Reunião em preparação Semana da Família
Formação permanente p atuais Ministros da  
Eucaristia das comunidades dos setores 1 e 2
Formação permanente p atuais Ministros da  
Eucaristia das comunidades dos setores 3 e 4
Encontro de Funcionários das Paróquias
CPR (Conselho Pastoral Regional) Padres
CPP (Conselho Pastoral Paroquial)
Reunião Setor 1
Reunião Setor 7
Reunião Setor 4
Reunião Setor 6
Reunião Setor 5
Início do Tríduo em prep. à Festa de Santa Rita 
Vigília de Pentecostes (RCC)
Escola da Juventude
Assembleia Diocesana – Regional 1
Reunião Setor 2
Reunião Setor 3
Formação permanente p atuais Ministros da  
Eucaristia das comunidades do setor 5
Formação permanente p atuais Ministros da 
Eucaristia das comunidades do setor 6
Reunião Setor 8 
Padres da II Faixa Etária
Formação para novos Ministros da Palavra e 
Eucaristia de todos as comunidades
Reunião Geral Apostolado da Oração c/ Ofício 
Divino e Coroação à Maria
Formação para novos Ministros da Palavra e 
Eucaristia destinados  aos que não puderem na 
quarta feira (23/05)

Matriz
Alto Inhaúma
Matriz
Santa Luzia

Solidão
Santa Isabel

Matriz

Cachoeiro
Videoteca
Nova Esperança
S. Planejamento
Duas Barras

Monte Belo

Jer. Monteiro
Piúma
S.Planejamento
Inhaúma
Solidão
Pedra Lisa Baixa 
Paraíso
Pedra D`Água
Santa Rita
Matriz
CESPA -Anchieta
Itapemirim
São Caetano
Monte Belo
Bom Destino

Matriz

Morro da Palha

Bom Destino

Matriz/Videoteca

Salão Paroquial

18h30
9/17h
14h
08h/11h

19h 

08h
08h
9/17h
19h
19h

19h 

08h
19h
19h
19h
19h
19h
15h
19h
20h 

08h/13h
19h
19h
19h

19h

19h

19h

07h30 

08h
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Dia Horário Comunidade Celebrante
Duas Barras c/ Festa da Promessa de São 
José  
Itinga
Matriz - Missa de Devoção ao Sagrado 
Coração de Jesus 
Matriz c/ Matrimônio
Jardim da Ilha
Matriz
Campinho c/ 1ª Eucaristia
Santo Antônio
Matriz
Córrego da Cecília
Matriz c/ Matrimônio 
Ilha do Coco
Guaxuma
Matriz
Monte Belo
São Caetano c/ 1ª Eucaristia
Paraíso c/ Festa de Nossa Sra. de Fátima
Palmital c/ Batizado
Cachoeira do Meio
Matriz
Lar do Idoso
Novo Horizonte
Córrego da Areia
Santa Luzia c/ Batizados
Morro da Palha
Matriz
Crubixá c/ Batizado
Tocaia
Santa Rita (Celebração Festiva)
Jequitibá c/ Festa do Setor 4 "Divino 
Espírito Santo’’

Cleomar

Cleomar
Cleomar

Marcos
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Diác. Marcos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Passos
Passos
Passos
Cleomar
Passos
Marcos
Cleomar
Marcos
Cleomar

FALEM AS OBRAS MAIO

o seu corpo em equilíbrio

O lugar ideal para seu corpo
se beneficiar com o 

28 3537-2734 Dra. Bethânia Mattos

26

26/27
27
29

08h
19h 

08h/11h
19h

19h

19h

Formação para novos Acólitos
Coroação à Nossa Senhora organizada pelas 
Mães que oram pelos filhos
Retiro com Artes II - Magis 
Encontro de Famílias em Oração
Formação permanente para atuais Ministros da 
Eucaristia das comunidades do Setor 7
Formação permanente para atuais Ministros da 
Eucaristia dascomunidades do Setor 8
CPAE (Conselho Paroquial p/ Assuntos 

Matriz
Matriz

Iconha
Córrego do Lopes
Santa Rita

Morro da Palha

S. Planejamento

1 Quarta

4 Sexta

5 Sábado

6 Domingo

12 Sábado

13 Domingo

16 Quarta
17 Quinta
19 Sábado

20 Domingo

10h

19h
19h

18h
19h
07h
09h
12h
19h
17h
19h
19h
19h
07h
08h
09h
10h
11h
18h
19h
08h
19h
15h
19h
19h
07h
08h
08h
10h
11h
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Obs.: lembramos que diante de imprevistos, este calendário pode sofrer alterações de horário e celebrante. 
Para mais informações ligue para a Secretaria Paroquial: (28)3537-1135

Dia Horário Comunidade Celebrante

22 Terça
26 Sábado

27 Domingo

30 Quarta

31 Quinta
Corpus 
Christi

19h
19h
19h
17h
18h30
19h
19h
07h
08h
08h
11h
11h
11h
19h
16h

19h
19h
08h
08h
10h
10h
16h
18h

Pedra D`Água
Matriz
Santa Rita c/ Festa de Santa Rita 
Pedra Lisa Baixa
Duas Barras c/ Matrimônio 
Solidão c/ Batizado
São José
Matriz
Taquaral c/ 1ª Eucaristia
Bom Parto
Pedra Lisa Alta
Córrego do Lopes 
Venezuela
Matriz
Hospital e Maternidade Danilo Monteiro de 
Castro
Jaracatiá
Laranjeiras
Ilha do Coco
Inhaúma
Nova Esperança
Campinho c/ Festa de Corpus Christi
Bom Destino
Matriz 

Cleomar
Passos
Passos
Cleomar
Marcos
Cleomar
Passos
Marcos
Cleomar
Passos
Marcos
Passos
Cleomar
Passos
Passos

Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos
Cleomar
Passos

Proclamas Matrimoniais

Nesta Paróquia estão sendo proclamados os seguintes matrimônios neste mês de Junho e 
Julho de 2018.

MÊS DE JUNHO DE 2018:
1 – ANDRÉ GONÇALVES MARCHIORI E CLISIA APARECIDA TOSE  RAUTA
2 – TOBIAS FRANCE LAPA E JOSIMARA DA SILVA SANTOS LAPA



PÁG. 12

Segunda-
feira  

Horário: 
19h

Local: 
Bom 

Destino

FALEM AS OBRAS MAIO

Por Ir. Ismara C. Libardi Rocha, snd

Queridos amigos da Paróquia de Santo Antônio de 
Pádua, com muita alegria dirijo a vocês minhas 
saudações e agradecimentos pela comunhão e 
orações nesse momento tão especial em minha vida 
e vocação de seguimento a Jesus Cristo, como Irmã 
de Notre Dame!

Após crescer e sentir o chamado do Senhor para seu 
seguimento como religiosa consagrada, caminhei na 
identificação e vivência do carisma das Irmãs de 
Notre Dame, deixando-me formar por esse carisma 
ao longo dos anos e respondendo com liberdade e 
amor meu sim a Deus. Um caminho de alegrias e 
desafios, luzes e cruzes, como em qualquer caminho 
que nos dispomos a fazer. No entanto, faz-se 
diferente quando nos colocamos inteiramente nas 
mãos do bom Deus e confiamos na ação do Espírito 
Santo que realiza maravilhas aos nossos olhos! E 
nessa confiança e aprendizado com o Mestre 
respondo: eis-me aqui! No dia 15 de abril, então, 
celebramos minha Primeira Profissão Religiosa, 
ocasião na qual me comprometi com a missão de 
Jesus numa vida casta, pobre e obediente a esse 
Deus tão bom, cujo amor se antecipa a nós para nos 
surpreender com sua generosa providência. 

Como Irmã de Notre Dame assumo viver como Jesus 
Cristo, no jeito de Maria, na doação ao Reino de Deus, 
gerando e levando o próprio Jesus aos irmãos e irmãs 
para que todos possam fazer uma profunda 
experiência da bondade e do amor providente de 
Deus. 

Escolhi (que na verdade é Deus que nos inspira o 
apelo) como frase-força para o caminho o seguinte 
desejo do apóstolo Paulo dirigido a comunidade dos 
Gálatas: “...até que Cristo se forme em vós” (Gl ), 
pois sinto nesse desejo o desejo do próprio Jesus de 
encontrar espaço em mim e em nós para fazer crescer 
o amor misericordioso e generoso do Pai, revelado na 
pessoa do Filho, na ação do Espírito. 

Mais uma vez, então, agradeço a cada um de vocês 
que comungaram conosco desse momento, a minha 
família que tanto amo e se fez presente e Diác. 
Marcos Mongim que representou nossa paróquia, e 
aproveito, também, para informar que a partir dessa 
data, passo a trabalhar na missão do Colégio Notre 
Dame, em Passo Fundo/RS, e a fazer parte dessa 
comunidade de irmãs que se dedicam à causa da 
Educação, apostolado primeiro, dos inícios da 
congregação, surgido para atender às necessidades 
de formar crianças e jovens nos valores cristãos para 
a transformação da sociedade.

UM CAMINHO QUE NASCE DE UMA 
EXPERIÊNCIA DE DEUS


