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SERVIR, É REALIZAR-SE 
 

Ir. Marenilda Alves de Oliveira 
 

“Até meus 16 anos de idade, 
eu pensava que nascíamos para 
casar ou ficar solteiro. Devido à 
situação econômica, minha 
família migrou do interior para 
Salvador. Chegando lá fomos 
morar vizinhos de uma 
Congregação de Religiosas.  

A convivência com as irmãs 
me fez descobrir que além do 
casamento ou ficar solteira, 
existiam outros caminhos de ser 
feliz. A realidade do povo da rua 
de Salvador e o trabalho que as 
irmãs faziam com os mais 
excluídos começaram a mexer 
comigo e na convivência com 
elas, um dia, fiz esta reflexão: 
“Elas vivem esta vida de doação 
aos mais excluídos porque 
seguem a Jesus; eu também 
gostaria de fazer esta 
experiência”.  Falei do meu 
desejo, e algum tempo depois, 
entrei na congregação.  

Passei 8 anos e saí. Mas, no 
meu coração continuava o desejo 
de seguir Jesus na vida religiosa.  

Então, Ana Roy, uma irmã da 
Congregação que estou agora, me 
orientou para que eu fosse me 
encontrar com irmã Marie-Jô para 
fazer um discernimento e 
descobrir qual o caminho Deus 
tinha reservado para mim.  

Passei 3 anos fazendo esse 
discernimento e o Senhor conti-
nuava me chamando para a vida 
religiosa. Então pedi a Marie-Jô 
que me desse algo que falasse 
sobre a sua Congregação. Eu li 
sobre os lugares e as pessoas com 
quem as Auxiliares realizavam 
um serviço de pastoral, isso 
mexeu com meu coração e senti o 
desejo de entrar nesta 
Congregação.  

Foi assim que, no dia 5 de 
março de 2001, comecei o 
caminho com as Auxiliares do 
Sacerdócio.  
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No início, o que me atraiu na 
Congregação é que não tem obras 
próprias, pois a obra é o Reino de 
Deus que abrange todas as 
realidades humanas, princi-
palmente os mais marginalizados 
e excluídos de nossa sociedade.  

Hoje, o que me atrai, me 
identifica, me faz dizer ‘sim’ para 
viver com as minhas irmãs esta 
vida apostólica e comunitária, é a 
espiritualidade de Jesus Sacer-
dote, o amor que levou o Cristo a 
doar-se e entregar-se totalmente 
pela salvação da humanidade.  

Pois o que mais quero e 
desejo a cada dia é doar e entregar 
toda a minha vida ao Senhor, 
sendo cada vez mais livre, para 
melhor amar e servir o Reino e 
assim glorificar a Deus Pai.  

Sinto-me feliz e realizada vi-
vendo uma vida de profunda inti-
midade com a Trindade Santa, 
através da oração pessoal, comu-
nitária e eclesial, esforçando-me 
para crescer nas minhas 
limitações humanas vencendo as 
dificuldades e as tentações que 
fazem parte da caminhada, 
colocando-me a serviço dos 
irmãos, principalmente os mais 
excluídos e marginalizados.  

Outro desejo profundo que 
tenho, é que todos os jovens do 
mundo pudessem encontrar, assim 
como eu encontrei, pessoas que os 
ajudassem a descobrir a sua 
verdadeira vocação, pois não a 
descobrimos sozinhos, pois a 
vontade de Deus revela-se pelas 
mediações humanas”. 

 

 
 


