MINHA HISTÓRIA VOCACIONAL
O meu nome é Irmã Eva da Esperança Jonas, nasci no dia 20 de Junho de
1994 em Furancungo - Macanga, Província de Tete - Moçambique, numa
família cristã. Os meus pais desde pequena lavavam-me à Igreja, onde
em Moçambique, quando nasci, as crianças participavam na Missa
mesmo à frente do altar.
Nasci numa família de 8 irmãos, atualmente somos 6 Irmãos, eu sou a
quarta filha do casal Abílio Jonas e de Maria Betânia Narcisio.
Fui batizada no dia 25 de Setembro de 1994 na Paróquia de Chilitse - Furancungo. Fiz a Primeira
Comunhão no dia 25 de Abril de 2009 na Paróquia de Cristo Rei – Furancungo - Macanga e fui
Crismada no dia 30 de Dezembro de 2012 na Paróquia de S. Francisco Xavier da Missão de Lifidzi Angónia.
Fui sempre dançarina na paróquia de Cristo Rei, isto fazia parte de um grupo de crianças e
adolescentes que animava a Eucaristia através da dança e fui participando no grupo de jovens.
Dentro dessas ocupações senti o apelo do Senhor, que me chamou à vida religiosa, ao serviço dos
Irmãos.
Comecei a fazer parte no grupo vocacional da minha paróquia, onde tive oportunidade de conhecer
algumas Congregações Religiosas e seus carismas. No entanto na altura eu não ligava muito ou não
me interessava muito, ouvir ou conhecer os carismas das Congregações. Queria ser freira porque
para mim tudo era bom, só queria servir a Jesus por este caminho. Observava qual delas tinha o
hábito bonito, para eu um dia vestir, que se identifica-se com a minha linda vocação.
As Irmãs de S José de Cluny, eram uma das que iam aos nossos encontros Vocacionais. Uma Irmã
muito simples falava connosco e eu gostava da sua simplicidade e da sua maneira de ser. Pensava
que se um dia fosse freira seria como ela. Não conhecia o nome da sua Congregação, apenas sabia
que vivia em Lifidzi. Por esse motivo acabei por responder ao convite do Senhor na Congregação
das Irmãs de S. José de Cluny.
No dia 13 de Janeiro de 2013 iniciei o Aspirantado na Missão de Lifidzi - Angónia, só a partir daqui é
que comecei a conhecer melhor a Congregação e as obras da nossa fundadora. Durante esses anos
de Aspirantado, fui tomando maior consciência de que o chamamento de Deus para mim era a vida
religiosa. Foi também durante estes anos em que vivi a experiência de luta interior, pois comecei a
desejar casar e ter filhos e sentia muita dificuldade em escutar o Senhor e perceber qual o

verdadeiro caminho a que Ele me chamava. Fui crescendo e amadurecendo a minha decisão até que
decidi dar mais um passo na minha formação.
No dia 19 de Março entrei no Postulantado em Maputo. Foi o momento de interiorizar melhor a
espiritualidade de Ana Maria e de conhecer um pouco melhor o nosso carisma. Terminei esta etapa
de formação em Alcobaça - Portugal com a entrada no Noviciado, a 8 de Setembro de 2016 em
Torres Novas.
O Noviciado durou dois anos, o primeiro ano foi para mim o momento em que eu experimentei
viver em ambiente de recolhimento e em clima de oração, confiança, paz interior, abertura e
alegria. Aprofundei também as exigências da vida religiosa.
Depois de 17 meses de uma formação contínua no Noviciado, fui fazer o meu estágio em Alcobaça,
onde fui progressivamente experimentando viver a unidade de vida. Aprendi a encontrar Deus em
todos os momentos, na oração e silêncio bem como no trabalho, segundo a Vontade de Deus. No
dia a dia fui fazendo a experiência de vida fraterna na partilha e de vida apostólica nas atividades
quotidianas. Este estágio durou 3 meses.
Nos últimos meses do meu Noviciado voltamos para a casa de Formação, onde a minha Mestra me
fez relembrar muito do que já tinha aprendido e principalmente ajudou-me a compreender melhor
a importância do compromisso para que estava a preparar-me para assumir livremente no dia da
minha primeira Profissão Religiosa.
Terminei o noviciado no dia 8 de Setembro de 2018 e dei o meu sim a Deus, entregando-me
livremente ao serviço da Igreja, na Congregação.
O que é para mim a Profissão Religiosa?
Professar é entregar-me totalmente a Deus, renunciando a tudo o que tenho, principalmente à
minha vontade para procurar unicamente fazer a Vontade de Deus. É a minha resposta diária ao
Seu amor incessante e fidelíssimo. Os conselhos evangélicos de obediência, castidade e pobreza,
que professo, são os meios que me unem mais intimamente a Cristo no seu Mistério de Amor.
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