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 Ele nos gravou e nos esculpiu! 

 Reflexão sobre nossa caminhada vocacional para os Votos Perpétuos 

 

 Dia 11 de dezembro de 2020, Irmã Elfrida, minha colega irmã desde os tempos de aspirante, e eu, 

Irmã M. Paulina recebemos uma carta-convite. A carta era da Secretaria do Centro de Espiritualidade Roncalli 

na cidade de Salatiga, Província de Java Central, Indonésia. Fomos convidadas a participar de um Curso em 

Preparação a Profissão Perpétua, que aconteceria de 10 de janeiro a 28 de fevereiro de 2021. Vimos nisso 

um dom especial de Deus. 

 No dia 10 de janeiro, nós duas viemos para Roncalli. Estávamos entre os 26 participantes de 13 

Congregações, formando uma comunidade e sendo acompanhados pelos formadores, incluindo a Irmã M. 

Virgo, SND, como membro da equipe de espiritualidade. Aproveitamos cada momento das aulas, partilhas, 

orações e recreações nesta comunidade. Como o Centro tinha um protocolo rígido durante o período da 

pandemia, usávamos máscaras, lavávamos as mãos com frequência e mantínhamos a distância necessária. 

 Foi uma alegria compartilhar o espírito SND. Como estamos juntas há anos e passamos por inúmeras 

alegrias e tristezas, crescemos no espírito de unidade como Irmãs de Notre Dame para cumprir a vontade 

de Deus em nossa jornada. Fizemos o possível para fortalecer-nos e apoiar-nos mutuamente para continuar 

amando a Deus por meio da Congregação. 

 Este foi, também, um tempo para relembrar e refletir sobre a nossa caminhada através de um diário. 

Durante a formação, escrever o diário era apenas um exercício de rotina. De alguma forma, agora, estávamos 

mais motivadas a reconhecer a presença de Deus em nossas experiências. Aprendemos mais sobre oração, 

vida comunitária, sexualidade, cura, história da vida consagrada e votos. Este aprendizado abriu nossa mente 

e coração para o amor de Deus e para a essência do chamado, que não foi por causa da nossa aparência ou 

da nossa capacidade, mas por uma única razão – por amor.  

Outra experiência maravilhosa foi o retiro de oito dias. Este foi como estar em férias com Deus, sendo 

prazeroso permanecer nele durante esse tempo abençoado. No entanto, percebemos que o amor de Deus 

vai além da nossa maneira de pensar e agir. Seu amor é mais do que qualquer outra coisa; seu amor não é 

apenas uma palavra. Nas experiências de consolação, lágrimas e alegria, ele nos esculpiu da forma melhor 

para nossa realização. Não importa qual seja a resposta, cremos que Ele nos ama. Soli Deo! 


