
 - 21 - 

O QUE ACONTECEU... 
Ir Dilma dos Santos Barbosa 

 
��FEVEREIRO de 2004: 

Marenilda (Mare) faz seus 
primeiros votos para a vida 
religiosa com as Auxiliares do 
Sacerdócio. Todas as irmãs 
estavam presentes; ficamos 
muito alegres com a presença 
do povo da Igreja da Trindade, 
com Henrique Peregrino; foi 
bonito...  

��MARÇO: Cecília fez um 
estágio em Brasília para 
aprender a língua portuguesa, 
uma vez que ela estava 
chegando para morar no Brasil. 
Todas as irmãs que chegam 
para viver uma experiência no 
Brasil passam por este estágio 
que tem a duração de três 
meses. 

��ABRIL: Vilma, Dilma e Mare, 
junioristas, mais Catarina, sua 
formadora, participam do 
‘Juninter’ em Salvador  com a 
Ir. Annette. O tema foi ‘Os 
estágios da fé’. 
- Marie-Thê e Mare chegam 
para se juntar à  comunidade  de 
Valença. Ana Roy se junta à 
comunidade de Salvador. 

��MAIO: Vilma e Dilma reno-
vam os seus votos em Salvador, 
com todas as irmãs presentes. 

��JUNHO: Partiram para a 
França: Renata, Ana e Marie-
Thê. Lá elas participam 
também da assembléia da 
congregação e do retiro... 
Nossas irmãs Francesas vão de 
dois em dois anos para França 
para um tempo de encontros, e 
reuniões na Congregação e de 
férias em suas famílias. 

��JULHO: Celebramos com a 
comunidade de Valença o dia 
de Santo Inácio, foi uma 
celebração bonita, presidida 
pelo padre Marcos um dos 
padres Saletinos da paróquia. 
 - Tivemos, nos dias 1º a 4, um 
encontro vocacional em 
Guaibim, praia de Valença, 
onde refletimos sobre a 
vocação humana. Foi animado 
por Vilma, Dilma, Mare e 
Lene. No segundo dia desse 
encontro, dia 02 de julho, dia 
da independência da Bahia, 
tivemos a triste notícia do 
falecimento da nossa irmã 
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Elisabete Moreaux, mulher de 
fibra, sensível no mais 
profundo possível às necessi-
dades do povo mais sofrido. 
Estava na França há quatro 
anos. Deixou-nos um vazio 
grande. 

��AGOSTO: Helena, Cecília, 
Catarina, Vilma, Dilma e Mare 
participaram de um retiro 
inaciano, de oito dias, em Mar 
Grande, sendo pregadores, Pe. 
Miguel e Pe. Jackson, jesuítas. 
Enquanto isso Marie-Jô fez o 
seu retiro e participou do 
primeiro Congresso Inaciano 
em São Paulo. 

��SETEMBRO: Irmã Françoise 
Vernochet veio para participar 
da Assembléia dos Religiosos 
de Bahia e Sergipe em Salvador 
e visitar as nossas comunidades 
do Brasil. Esta visita acontece 
de dois em dois anos, para a 
Conselheira e para a Superiora 
Geral; isso quer dizer que, 
todos os anos, temos a visita de 
uma das duas. É um momento 
forte de releitura e de discerni-
mento; com visitas em cada 
comunidade e escuta personali-
zada...  

��OUTUBRO: Do dia 8 até 12, 
tivemos nossa Assembléia em 
Salvador, onde trabalhamos um 
projeto da Congregação no 
Brasil.  
- Dilma e Mare participaram do 
Juninter em Salvador sobre 
“Consciência crítica”. Muito 
bom... Quem assessorou foi 
padre Manoel Filho da Diocese 
de Salvador.  
- Catarina e Mare participaram 
das missões na paróquia de 
Mutuípe. 

��DEZEMBRO: Cecília, junto 
com sua irmã Anne, fez uma 
viagem para a Amazônia. 
Helena, também, com seus 
parentes, viajaram para o Ceará 
e o Maranhão.  
- Enquanto isso as outras irmãs 
se encontraram para a virada do 
ano em Valença e deram uma 
volta pelas ilhas da região  
- As junioristas partiram para 
viver a virada do ano com seus 
familiares dando continuidade à 
convivência familiar, o que 
para nós é muito importante. 
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��JANEIRO de 2005: Catarina 
terminou o percurso de 
catequese da diocese de 
Amargosa, juntamente com 
uma equipe de leigas, 
seminaristas e o padre formador 
dos mesmos. 
- Ana Roy teve uma 
participação no Fórum Social, 
assessorando uma oficina: “A 
contribuição da Vida religosa 
na construção de um novo 
mundo possível”.  
- As mais jovens Vilma, Dilma, 
Mare e Lene animaram um 
encontro vocacional com 19 
jovens no Guaibim. Momento 
forte de partilha e de 
entrosamento como, também, 
descoberta da nossa própria 
vocação. 

- Marie Jô representou os 
Missionários franceses num 
encontro no Equador.  
- Lene e Márcia participaram 
das missões nos acampamentos 
dos sem-terra em Wagner, na 
Chapada Diamantina. 

��FEVEREIRO: Todas nós, nos 
encontramos em Salvador para 
avaliar o encontro vocacional, 
trabalhar a nossa Pastoral 
Vocacional e estudar a proposta 
de formação permanente da 
Congregação. Sem esquecer de 
apreciar um pouquinho do 
Carnaval, uma verdadeira folia!  
- Lene entrou no Noviciado e 
Márcia no Postulantado. 
 
O caminho vai se fazendo...  
tocando em frente...” 

 


