ESCUTE

VENHA

Escute a Palavra de
Deus ...

Para ver quem
somos, como
vivemos.
Deseja aprofundar
nossa proposta
de vocação?
Deseja nos
conhecer
pessoalmente?
Estamos à sua
disposição.
Ligue-nos,
escreva-nos ou
venha
nos visitar.

Escute o silêncio ...
Escute a vida ...
Ouça algumas
pessoas mais adiante
na fé e que se tornam
companheiros de
viagem ...

dada

Escute seu sonho ...
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O

QUE
VOCÊ
QUER
QUE EU
FAÇA POR
VOCÊ?
LUCAS 18,41

IRMÃS DA SAGRADA FAMILIA

O

chamado do Senhor não
é uma interferência de Deus em nossa
liberdade; não é uma “gaiola” ou um peso
que é carregado sobre nós. Pelo
contrário, é a iniciativa amorosa com a
qual Deus vem nos encontrar e nos convida
a entrar em um grande projeto, do qual
ele quer nos fazer participar, dando-nos
o horizonte de um mar mais amplo.
O Senhor não quer que nos resignemos
a viver dia após dia, pensando que, afinal,
não há nada que valha a pena
se comprometer com paixão e se desligar a
inquietação interior de procurar novas
rotas para a nossa navegação. Não há
alegria maior do que arriscar
sua vida pelo Senhor!
Em particular para vocês, jovens,
gostaria de dizer: não sejam surdos ao
chamado do Senhor! Se Ele te chama
assim, não puxe os remos no barco
e confie Nele.
Papa Francesco

CADA VIDA
E’ UM
cHAMADO

V

amos lá! Siga-me!
(Marcos 10,21)
Dois verbos de movimento que indicam uma
direção a seguir.
Cada um traz a pergunta: quem sou eu? o
que eu faço da minha vida? Qual é o meu
sonho?
A vida é o que temos de mais bonito e não
pode ser desperdiçada com bobagens.
Vejamos quem está à nossa frente e quem
está olhando para nós com amor e respondemos: “Senhor, o que você quer que eu faça?”
Cada um tem sua própria vocação e nenhum
é mais importante ou prestigioso que outro.
Nossa Fundadora, Leopoldina Naudet, ensina que a infinita misericórdia e bondade do
Senhor nos chamou à mesma vocação, nos
reuniu à sombra da Sagrada Família.
As Irmãs da Sagrada Família sabem que o

QUEM

SOMOS

A

s Irmãs da Sagrada Família
sabem que o melhor convite para as jovens adotarem
o ideal da vida religiosa em
nossa Congregação é a sua
vida humilde e trabalhadora,
vivida com alegria interior, no
espírito de boas-vindas e caridade em um ambiente de
família.

NÓS
Irmãs da Sagrada Família,
fiéis ao que transmitiu nossa
fundadora Beata Leopoldina
nos dedicamos à formação
humana e espiritual dos jovens,
jovens e adultos, com especial
atenção às mulheres.

