


















   

OlÁ LEITORES DO NAVEGANDO

Sou Isabelly Carvalho Feitosa, tenho 12 

a n o s ,  s o u  d a  c i d a d e  d e  N o v o 

Aripuanã/AM, e sou sobrinha da Ir. Silvana 

Carvalho. Desde os meus 8 anos de idade, quando 

minha tia me ligava ou vinha nos visitar, eu dizia 

que queria ser igual a ela, ser freira, mas até então 

eu não entendia muito o que era mesmo ser freira. 

Na celebração dos Votos Definitivos da tia Silvana, 

fui convidada para ler as preces e fiquei muito feliz 

em participar desse momento lindo da vida da 

minha tia.

 Neste ano, por causa da Pandemia tivemos que estudar pela TV, então tia 

Silvana me convidou para passar um tempo na casa das Irmãs, e essa foi a 

oportunidade de conviver com as Irmãs por quatro meses, no Careiro da 

Várzea/AM.  Nesse período de convivência, aprendi a fazer crochê, ajudava 

nos trabalhos e fui vendo a importância de aprender fazer as coisas.  Rezava 

junto com elas. Gostei de ler os textos bíblicos, conheci a vida de Madre Clara, 

fundadora da Congregação, e me encantou seu modo de viver, vindo de uma 

família grande, a qual ela ajudava muito. Nesse período, também fiz catequese 

com Irmã Maria do Carmo, que me introduziu sobre a vida Cristã; aprendi sobre 

a pessoa de Jesus Cristo; ainda estou no processo de ser catequizada, pois não 

sou batizada na Igreja Católica porque meus pais são Evangélicos. Mas eu 

venho fazendo o discernimento da minha vocação, buscando descobrir o que 

Deus quer de mim. Meu desejo é continuar sendo acompanhada pelas Irmãs. 

Jovens vale a pena  conhecer as Irmãs. Eu gostei muito, vocês também vão 

gostar.                                                         Isabelly Carvalho Feitosa09
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Olá! Chamo-me Katiane de Souza Costa, natural de 

Pacaraima/RR, mas atualmente resido na capital 

Boa Vista/RR com meus pais e minha irmã. Venho 

aqui contar a minha experiência com as Irmãs Franciscanas 

de Nossa Senhora Aparecida. Passei a conhecê-las através do 

Frei Luís Fernando, quem primeiramente apresentou-me 

Irmã Andréia, que posteriormente apresentou-me irmã Célia. 

Esta veio até Boa Vista, nos conhecemos no fim do ano de 

2019. Em sua visita a minha casa, tivemos uma boa conversa 

falamos um pouco sobre a vocação e ela apresentou-me o 

trabalho feito pelas irmãs e contou-me um pouco de suas 

aventuras, que viveu durante a caminhada como irmã Franciscana.  Fiquei 

encantada! Recebi alguns materiais enviados pela Ir. Andréia, um deles, o 

bilhetinho, guardo até hoje dentro da minha bíblia com muito carinho. Durante 

essa caminhada, que está sendo virtual, aprendi que o companheirismo, o 

diálogo e o amor ao próximo nos tornam mais fortes e unidos.  Ir. Andréia tem 

sido muito especial, pois a cada conversa, sinto-me bem e em paz. Gosto da 

forma como nos trata, não nos obriga a fazer ou a ser o que não queremos ser, 

mas nos convida a participar do chamado, para que juntas possamos ser 

verdadeiramente FELIZES ao lado de quem nos AMOU primeiro, que é Cristo 

Jesus e Nossa Senhora.  durante a pandemia passei por momentos difíceis e 

decisivos, mas Deus, a cada decisão e escolha, tem me dado forças, sabedoria e 

orientação para que eu pudesse fazer escolhas sãs. Espero visitar as irmãs, 

participar de algum retiro e permanecer em harmonia e CONTATO para o resto 

dos meus dias; sou e serei eternamente grata pela acolhida e recepção. Aaah! 

Mais uma coisa: amo os animais e a natureza, essas tem sido minha terapia em 

todo esse período de isolamento social e foram nestas dádivas que também sinto 

a presença de Deus e dos anjos.  Ajudava na Comunidade que participava: sou 

catequista de pré-adolescentes entre 11 a 13 anos na preparação para a Primeira 

Eucaristia na Comunidade São Bento, da Diaconia Missionária da 

Diocese de Roraima.                                       Katiane de Souza Costa

DESCOBRINDO A VOCAÇÃO







“Eis aqui a serva do Senhor! Faça-se em mim a 
Sua vontade.” (Lc 1,38).

Na alegria do Chamado, Consagradas e Enviadas, rogamos 
ao Espírito Santo que conceda à Ir. Josane dos Santos 

Garcia e Ir. Keila Maria da Silva Barbosa, a graça de viver 
cada dia sua vocação, na paz e na esperança, que ultrapassa 

fracassos e sofrimentos. Com elas rezemos:

Como Jesus, em sua missão (cf Lc 4,1-19), unge-nos, ilumina-
nos, sustenta-nos, confirma-nos na fé, na vocação, na escuta 
da Palavra, na obediência à Sua vontade, na comunhão, na 
fidelidade à tua Igreja e no amor pelo teu povo. Que sejamos 
simples, alegres, humildes, despojadas, corajosas, generosas 
e disponíveis para servir. Purifica, ó Senhor, nossos 
pensamentos, desejos, sentimentos, atitudes, gestos e 
palavras, para que, o nosso ser e nossas ações sejam sinais do 
seu Amor, da sua misericórdia e compaixão, especialmente 
pelos mais fracos, sofredores e abandonados. Peçamos à 
Maria, serva fiel e testemunha da Palavra: 

Senhora da Conceição Aparecida, abençoai o vosso Brasil, a 
Guiné, a Bolívia e a vossa Congregação. Assim seja!

“Eis-nos aqui, envia-nos! ” (Is 6, 8), 

Oração em preparação aos 
Votos Perpétuos Ir. Josane e Ir. Keila




