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PROFISSÃ O PERPÉ TUA 

Irmã Valdina Maria Pereira dos Santos 

 

Na festa da Epifania do Senhor, a Província Nossa Senhora Aparecida 
celebrou a oferta da própria vida pela Profissão religiosa da Ir. Valdina Maria. 

Na alegria de seguirmos a luz que aponta para Jesus, nascido em Belém, 
testemunhamos o SIM generoso e definitivo de nossa Irmã que, inspirada pela 
luz divina, respondeu, de forma definitiva ao chamado do bom Deus. 

 
"Tornar-se religiosa não é antes de tudo uma escolha nossa, mas uma 

escolha divina, é resposta a um chamado de amor, porque Deus diz: você é 
importante para mim, eu te quero bem, conto contigo.  

Hoje, diante da comunidade reunida, deste generosamente teu sim 
definitivo, consagrando tua vida a Deus. Com tal gesto, você se compromete em 
viver, para sempre, no empenho cotidiano de tuas forças, o carisma e a missão 
Notre Dame. 

Pela profissão perpétua você, definitivamente, faz parte da família Notre 
Dame. O sim incondicional ao chamado de Deus a torna herdeira do carisma 
congregacional e comprometida em tornar visível, no mundo, a bondade de Deus 
e seu amor providente. Lembra-te que a vida consagrada precisa ser fecunda, 
ser sinal de vida e de esperança para a Igreja e para o mundo. 

Com o lema: Vós sois o sal da terra e a luz do mundo, você busca 
responder de forma criativa ao chamado do Senhor. O sal dá sabor, gosto ao 
paladar, conserva os alimentos. Como o sal, precisamos dar sentido à vida, 
significado à nossa existência, fidelidade ao compromisso e isso só é possível 
na fé. É  na fé que seremos luz para o mundo, sentinelas do Reino, sinais do 
amor do bom e providente Deus. 
 Parabéns pela resposta livre, profética, definitiva e obediente ao projeto 
do Pai. Que Maria, nossa mãe, seja a força e o modelo na entrega diária ao 
chamado sempre novo do Senhor". (Palavras de nossa Superiora Provincial Irmã 
Vania Maria Dalla Vecchia).  

 
 
Canoas, 03 de janeiro de 2016 
     Irmã Márcia Mª, SND 


