Eis chegado o grande dia, da minha 1ª Profissão – 17/09/ 2011.
FÁTIMA (Portugal)
Em nome de Cristo, quero manifestar a minha gratidão.
Em primeiro lugar, a Deus que é a fonte da minha existência e criador
sobre todas as coisas. Aos meus pais, irmãos e parentes, que tanto
fizeram para que eu adquirisse os primeiros ensinamentos humanos e
cristãos, a minha gratidão. Aos meus formadores, professores e
benfeitores que dia e noite se sacrificaram pela minha formação e crescimento para ser
seguidora de Cristo. Aos meus amigos, colegas e conhecidos, que tanto me deram com as suas
palavras encorajadoras, tais como: força, coragem, avante, p’ra frente é que é o caminho,
perseverança, em Cristo nada é impossível. À minha Congregação de FMMDP, de que agora
faço parte, que atentas e generosamente me deram a conhecer a vida do Instituto e me foram
embebendo do Carisma, me comunicaram a riqueza da vivência em comunidade, a todas as
Irmãs, sem excepção, agradeço os esforços em prol da minha formação para chegar a ser uma
boa Franciscana a exemplo da Nossa Madre Fundadora, em Amor e Sacrifício, e de Francisco
de Assis viver na Paz e na Alegria.
Agradeço a Vossa dedicação e entusiasmo e o dom de cada uma, que num momento deixaram
a nossa Capela da casa Provincial de uma beleza genuína, que as palavras não sabem dizer, só
o coração sente e se extasia perante tanta beleza! E a todas que desde o primeiro dia me
ajudaram através das orações, dedicação e muito mais, a todas que colaboraram directa ou
indirectamente na preparação do evento. A minha gratidão
Aos celebrantes que me brindaram com riquíssimas e profundas palavras e partilharam a sua
alegria, a minha gratidão. Ao grupo coral que animou esta celebração unindo as vozes para o
louvor do Nosso Senhor e para sua maior glória. A minha gratidão.
Deus com o Seu amor, chama-me á vida, para ser sua colaboradora; chama-me a deixar tudo,
a tomar a minha cruz dia após dia para O seguir sem condições, como Maria a Virgem Santa
nossa Mãe e Mãe da Igreja. Que a presença de Deus seja para mim hoje o assombro que me
mata a sede.
Ai de mim se não anunciar o Evangelho! Quem anuncia a Palavra tem
o amor apaixonado pela humanidade a quem é enviado. A exemplo de
Maria Ana que fez da caridade o anúncio do Evangelho, que fez da fé a
luz para os seus passos, peço pela sua intercessão que guie também os
passos de cada uma das presentes e futuras, que venham a fazer parte
desta magna família e dar continuidade à obra começada. “Aperfeiçoai
Senhor, dai firmeza aos meus passos que comecei a dar no Vosso
serviço”.

Que Deus continue a derramar a Sua bênção sobre todas para sermos convocatória de novas
vocações para edificação da Sua Igreja. Conto com as vossas orações.
Merci, Tuapandula, Tuasakidila, Tutondele, Khanimambo, Takuta e Muito Obrigada.
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