“O TODO PODEROSO FEZ EM MIM MARAVILHAS”
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No Sábado, dia 13 de Outubro de 2018, ano do
Senhor, na Paróquia de S. Tiago, Diocese do Sumbe, durante
a Missa Celebrada por Dom Luzizila Kiala, ordinário do
lugar, fiz a minha Profissão Perpétua como Franciscana
Missionária da Mãe do Divino Pastor, na presença de
várias

centenas

de

fiéis,

Sacerdotes,

Consagrados,

Consagradas da Diocese do Sumbe e das Dioceses vizinhas,
familiares, amigos e colaboradores. Ressalto a presença das
Madres: Geral, Provincial e Conselheira Geral, e bem assim, das
nossas irmãs em Angola.
Foi um dia de louvor e de gratidão a Deus rico em misericórdia, pela Sua
presença e fidelidade na minha história pessoal e vocacional. Pude neste dia sentir
com muita intensidade o amor de Deus na minha vida. Deus é amor como nos
lembra o evangelista São João. Embora de todo indigna, contudo, o Senhor na Sua
bondade e compaixão escolheu-me, chamou-me desde a minha realidade e
concedeu-me a graça de me consagrar definitivamente a Ele na Congregação das
Irmãs Franciscanas Missionárias da Mãe do Divino Pastor. Este dia foi uma
oportunidade única, em que pude contemplar e reconhecer as maravilhas que o
Senhor realizou em mim e como Maria, pude exclamar em alta voz: “Realmente o
Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, Santo é o Seu nome” (Lc1, 49 ). Te agradeço
Senhor, porque mesmo sendo débil e pequena me chamaste, obrigada pela
confiança que depositaste em mim!
Os sentimentos que inundam o meu ser não são outros senão os de gratidão
pelo dom da vida e da vocação. Porque a gratidão é memória do coração e
virtude das almas nobres, agradeço a congregação, por me ter acolhido nesta
família e posto à minha disposição todos os meios necessários para a minha
formação religiosa, humana, espiritual e académica.
Agradeço também às formadoras, que pacientemente me acompanharam e
ajudaram durante todo o processe formativo, a todas as irmãs, que directa ou

indirectamente serviram de estimulo e de apoio na caminha, digo que toda
realidade vivida incluindo as dificuldades, que não foram poucas, serviram de
ajuda e de fortaleza impulsionando-me a dar o meu sim definitivo. Agradeço às
comunidades onde passei e tudo o que aprendi, de modo particular as
comunidades de Portugal, Vallecas, Casa Madre, Santiago, Granolleres e Roma
que acolheram-nos durante a formação. Obrigada pelo vosso acolhimento e por
me darem a conhecer mais Jesus, por meio do vosso testemunho de vida e da
vivência do carisma congregacional. A equipa formadora, de preparação para a
profissão perpétua (PPP) do ano de 2015, por tudo quanto fizeram para a
realização do tempo formativo, de modo particular por me terem dado a
oportunidade de reavivar e intensificar a nossa identidade, por meio do
conhecimento das fontes da congregação, do carisma e aprofundamento da
nossa espiritualidade franciscana.
O meu agradecimento estende-se a todos, como fiz referência no discurso do
dia da minha profissão. Pois só o seu conjunto permitiu que a vivência deste dia
fosse mas plena.
Finalmente digo que, ao viver este acontecimento, simplesmente abro os olhos do
meu coração e comtemplo mais uma vez a fidelidade, a bondade e a misericórdia
de Deus na minha existência, Sua mão me sustentou e a sua graça sempre me
acompanhou. A minha Profissão Perpétua fez-me pensar nas palavras de São
Paulo : “Não que já tenha alcançado ou já seja perfeito; mas corro, para ver se alcanço”
(Fil 3,8-14 ). Aqui fica a minha Suplica ao Deus do amor, que me siga
acompanhando com a sua graça, para que eu possa permanecer fiel e perseverante
a esta aliança que acabo de fazer. Neste momento desejo apenas que o Espírito
d’Aquele que me chamou, continue a acompanhar-me e a assistir-me por todo
sempre.
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