
“Vocação: Graça e Missão” com corações ardentes e pés a caminho. 
“Jesus chamou e enviou os que ele mesmo quis” (cf. Mc 3, 13-19) 

Faço minhas estas lindas e profundas palavras do terceiro Ano vocacional do Brasil, para agradecer a Deus 
da minha vida, o todo bem, sumo bem, Deus protetor, misericordioso, bondoso-cuidador, amor 
incondicional, fiel na sua promessa e aliança, Ele  manifestou a min a sua preferência, me chamou por várias 
vezes como fez a  jovem Samuel e os discípulos, com ternura do pai- mãe sempre foi no meu encontro com 
a minha  realidade, acontecimentos, momentos, história, cultura, crenças... Ele me seduziu e Eu me deixei 
seduzir. 

Obrigada Deus fiel pela forca do teu Espirito Santo que me deste quando nos momentos mais difíceis e na 
noite escura da caminhada acendeste a luz da esperança, o ânimo e a coragem nunca faltaram para 
continuar e permanecer no teu amor e junto contigo. Por isso como salmista quero cantar eternamente o 
teu amor incondicional que eu senti e experimentei até neste dia inesquecível da minha vida, missão e 
consagração...Te peço, meu sumo bem, Todo bem, Deus misericordioso não cansais de chamar todas as 
vezes que queiras. Peco-vos Deus de bondade, faca   que meu pobre coração nunca deixa de arder por teu 
reino de amor, não permitíeis que meus frágeis pés se cansem para levar a boa nova donde sejam preciso 
ou necessária. Eis-me aqui senhor manda-me! E fazeis de min o que quiser. 

A toda minha família Religiosa das Irmãs Franciscanas Missionaria da   Mae do Divino Pastor o meu muito 
obrigada por tudo que desta família recebi, meu interno gratidão, si hoje Deus realizou em mim suas 
maravilhas a consagrar totalmente minha vida ao serviço do seu reino, graças a múltiplas formações de 
diferente dimensão recebi nesta família desde minha entrada como aspirante até hoje. Graças a cada uma 
de vos irmã, pelo testemunho da vida e missão que eu vivi, compartilhei no meu de vos e cada membro de 
nossa família carismática (AMAM) com que eu convivi. Cada um no seu gesto de ser e de servir a deus foi 
para min um estimulo, testemunha de vida e missão que me incentivou e me motivou de ser fmmdp... 

Sou orgulhosa de ser filha de Maria Ana mogas fundadora desta congregação das irmãs franciscanas 
missionarias da mãe do divino pastor a vida da beata, foi para min um grande exemplo: sua entrega aos 
pobres, o seu cuidado ao mais vulnerável, a luta pela vida e dignidade das pessoas, sua maneira de superar 
a diversidade da vida até das próprias religiosas fortificam o meu processo vocacional. Também os exemplos 
de São Francisco de Assis intensificam à minha maneira de ser irmã de todos/as sobretudo aos pobres e mais 
vulneráveis de nosso mundo. Dizia a fundadora: “ aos pobres não façam esperar”...  A todas as formadoras 
que me orientaram, me ajudaram como profeta Eli a descobrir a voz de Deus e todos os meus 
acompanhadores/as meu muito obrigada pelo o testemunho da vida e entrega ao serviço da formação que 
Deus rico de bondade recompense e paga a cada um/a de vos. A sua dedicação, entrega e formação 
sobretudo o que transmitiram em mim. 

 A cada comunidade onde eu passei, convivi e partilhei a missão e experiência: 

- Angola (Luanda/ Sumbe) 

-Portugal (Fatima/ Abrantes/ Porto...) 

-Espanha (Madrid, Barcelona, Benavides, Laredo, Santiago de Compostela)  

 Hoje aqui nesta fronteira, na terra de macuxi nesta bela missão. 

-Brasil.  Meu muito obrigada para aprender com cada uma de você o sentido de sermos família e entregar a 
vida pelo reino de Deus e seu povo. 

A minha querida comunidade presente:  a vos querida irmã Sofia e Yolanda, juntas cada dia que passa 
tentamos com forca de espirito santo, fazer realidades o lema da nova família caridade, caridade verdadeira 
amor e sacrifício. ....  Obrigada pelo dom de cada uma de vos e faca minha a palavra do são Francisco ao 



irmão Leo, “O senhor me deu irmã”...  A toda nossa família carismática AMAM desta comunidade, meu 
muito obrigada por tudo, a vossa presencia missionaria me ajuda a entregar-me sem reserva. O vosso 
carinho, aproximação e vosso espirito de trabalhar juntos conosco me motiva dia a dia. 

A Madre Rosário e todo governo geral também  Madre Imaculada ( ex-provincial da Província Ibérica) Meu 
interno gratidão obrigada por tudo, pela sua ternura materna e confiança depositaste em mim quando tudo 
parecia que não adianta nada de continuar neste família ,tiveste paciência comigo  de esperar que nasce 
novo dia, salvaste a minha vocação até a minha saúde física, o teu  coração materno  não salvou só a mim a 
muitas irmãs hoje  a sua paciência testemunha este sim definitivo, está entrega generosa ao serviço da 
Iglesia e missão da congregação... Continua querida Madre e toda família carismática rezar por mim  e que 
a Maria mulher fiel a Divina pastora seja o meu modelo de fidelidade e de fazer o que o seu filho Jesus Divino 
pastor me dirá todos os dias. 

A toda minha família biológica no congo e em toda parte do mundo o meu muito obrigada pelo o presente 
que é cada um de você. Obrigada papa e mamã para colaborar com Deus na obra da criação. Obrigada 
querida avo Venancia para ser o meu profeta Eli e o sábio Simeão, sempre despertou a mim O fazer a 
vontade de Deus, amar lhe em cima de tudo porque Ele é Amor incondicional, e a fazer o bem mesmo aos 
que te quer mal. Continua a rezar para min que posso ser fiel a Deus. Querida família, obrigada por tudo que 
aprendi desde o seio familiar, obrigada por ensinar-me os valores cristãos vivendo desde vos e vai 
madurando na vida cada dia: a fé, a pratica da caridade, o cuidado da próxima, a compaixão, a bondade, 
paciência, tolerância, a determinação, a proteção, a união, a simplicidade, a autonomia, e a coragem de 
enfrentar a vida com suas realidades e aprender com elas.   Obrigada pela educação crista e catequese, pela 
orientação ao caminho de Deus, foi um privilégio para min conhecer Deus desde infância graças a vos, ao 
vosso exemplo e testemunho de vida. 

Queridos amigos /as, vocês são meus heróis  que no calor  e na estrada da vida de longe ou de  perto  as  
vossas palavras  amigas de ânimo me ajudaram, a subir as escalas mais altas  com cabeça erguida e buscar 
sempre o motivo para superar e seguir a frente com fé, amor  e esperança .Nunca caminhei sozinha, vossas  
humildes orações eram as chamas que iluminavam minhas noites escuras, e vossas alegrias eram forças na 
caminhada donde o coração nunca parou de arder para servir e amar a Deus nos irmãos, como missionaria, 
consagrada com os pés débil no caminho sem parar e acreditar no mundo melhor  e no Deus de amor. 

A todos missionários, religiosos, leigos sacerdotes desta diocese, o meu muito obrigada pelo vosso 
testemunho, entrega, vida e missão com o povo Deus. É impressionante o empenho de cada um nesta 
querida Iglesias de Roraima ao serviço do reino. Obrigada por estar aqui hoje e acompanhar me neste dia 
importante, peco e conto com as vossas orações. Que este Ano Vocacional ajude cada um de nós a acolher 
o chamado de Jesus como graça e que seja uma oportunidade para que mais e mais corações ardam e que 
os pés se ponham a caminho em saída missionária. ” A vos minhas colegas da UNIP (Universidade Paulista), 
o meu muito obrigada para partilhar e acompanhar-me neste dia que Deus vos abençoe. 

A toda comunidade crista da área missionário são João batista, pelo empenho e colaboração desta 
celebração, muito obrigada .... Aos padres desta Área missionaria Bento e Fred, grupo Coral, todas as 
organizações meu muito obrigada.  

 


