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Irmãs de São Camilo recebem jovens de Serranos
Nos dias 29 e 30 de julho, as irmãs de São
Camilo, responsáveis pelo Hospital Dr. Cândido
Junqueira receberam oito jovens da cidade mineira
de Serranos, que vieram conhecer a vida e a rotina
das religiosas.
Para trazerem as meninas a Cruzília foi
realizado um trabalho entre o pároco de Cruzília,
Padre Dehon Vicente Ferreira e as irmãs de São
Camilo na cidade, na comunidade do Córrego Fundo
Nossa Senhora Aparecida. “Primeiro nós
conhecemos as jovens e depois nós as convidamos
para passar um dia conosco no hospital para
conhecer o nosso trabalho e o nosso dia-a-dia”, diz a
irmã Edineide.
Marcelle Moraes Ramos comenta que a visita
que fez as irmãs só fez aumentar o desejo que tem
de seguir a vida religiosa. “Desde os 9 anos sinto em
mim o desejo de ser irmã de São Camilo,
principalmente por dedicar a minha vida a Deus e
poder ajudar os doentes que precisam”, relata.
As jovens que desejam conhecer a vida
religiosa podem vir ao hospital e conversar com as
irmãs e passar finais de semana junto delas. “Nós
abrimos um espaço para as meninas que têm
vontade de conhecer ou seguir a vida religiosa”,
afirma a irmã Edineide. Ainda de acordo com ela, o
ideal e que as jovens passem também um tempo não
pensionato de São Camilo, na cidade de São Paulo.
“Lá elas serão atuantes, poderão ajudar diretamente
os doentes e conhecer melhor o trabalho realizado
pelas irmãs filhas de São Camilo”, diz.
Agora as irmãs vão se preparar para conhecer
a família das jovens. “ O contato com a família e o
apoio delas são fundamentais principalmente para
as meninas no momento de decidirem seguir ou não
a vida religiosa, relata a irmã Edineide.

As jovens conheceram o dia-a-dia das irmãs.

As jovens que desejam conhecer a vida religiosa podem vir ao
hospital e conversar com as irmãs e passar finais de semana junto delas.
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