
Abrir mão da vida profissional, por que vale a pena?  

Na adolescência, no sétimo ano do ensino fundamental, tive um professor de ciências que 

estimulou aos alunos a fazerem cursos técnicos, no colegial, assim já se profissionalizaria cedo, 

podendo trabalhar e cursar uma faculdade. 

Assim segui sua orientação, pois queria trabalhar para ajudar em casa, os pais e familiares.  

Naquela ocasião o Ministério da Educação já havia lançado a proposta da profissionalização 

precoce, no Ensino Médio. Pesquisei e encontrei uma ótima escola. Mas tive dúvidas qual curso 

escolher, gostei de muitos. Foi aí que minha mãe me aconselhou a pedir à Nossa Senhora. Ela 

cuidaria de me conduzir ao melhor curso. Rezamos o terço e decidi fazer o Colegial Técnico em 

Enfermagem.  

Foi o primeiro ano que o Colégio oferecia este curso. Tivemos ótimos professores e locais de 

estágios. Assim, no dia da Colação de Grau e Santa Missa de Ação de Graças, dia 10 de dezembro 

(dia da Coroação de nossa MTA, no Santuário Original) iniciei o trabalho em um hospital, como 

responsável por uma unidade de enfermagem. Fiquei um mês neste hospital e recebi outra 

proposta de trabalho, num hospital mais próximo de minha casa. Iniciei o trabalho no dia 20 de 

janeiro e assumi a função de organizar e montar uma Unidade de Terapia Intensiva, pois o hospital 

ainda não tinha. Naquela ocasião, década de 70, só tinha uma Enfermeira no hospital e eu era a 

única técnica em enfermagem, poucos auxiliares de enfermagem e na sua grande maioria eram 

atendentes em enfermagem. Era a realidade da época.  

Com a confiança da direção organizei a unidade e treinei a equipe de enfermagem. Para a nossa 

alegria, no dia 12 de maio (dia da Enfermeira) do mesmo ano foi inaugurada Unidade de Terapia 

Intensiva e já atendendo os pacientes. 

Atingi meu objetivo em trabalhar e colaborar na família. 

Ao lado do trabalho fiz alguns cursos para o aprimoramento profissional.  

Eu gostava muito do que fazia no hospital, era respeitada por todos e procurava desenvolver o 

trabalho com muita responsabilidade. Desenvolvi diversas atividades, como: Responsável da 

enfermagem na UTI e organizei com uma colega o Serviço de Educação Continuada para a equipe 

de enfermagem. Nesta ocasião me preparava para o vestibular. 

No mesmo ano conheci Schoenstatt e no ano seguinte ingressei na Liga Apostólica Feminina de 

Schoenstatt. Participando das atividades do Santuário, na Vila Mariana, com reuniões mensais, 

encontros e congressos, fui conhecendo o Movimento e me aprofundando na espiritualidade. 

Convidei minha irmã mais nova a participar comigo nas reuniões e assim o fez.  

Minha irmã, também trabalhava e estava se preparando para fazer o vestibular, como o fez, mas 

decidiu-se ser Irmã de Maria de Schoenstatt. 

Também senti o chamado para seguir a Cristo, como Irmã de Maria de Schoenstatt. Tinha claro 

o que Deus queria de mim, mas o difícil foi conciliar a família. Como eu ajudava em casa foi 

muito difícil tomar a decisão.  

Mas confiei na Providência Divina que conduziria tudo e uma Irmã me disse: “ao sairmos de casa 

e seguir a vontade de Deus, o seu chamado, a Mãe de Deus fica em nosso lugar e cuida de nossa 

família.” 

Isto me deu forças, pois confiava na Mãe e Rainha com quem selei a Aliança de Amor no dia 08 

de dezembro, ano que antecedeu a decisão final. 



Conversando com minha mãe, com meu pai, tomando a decisão, falando com meus irmãos tive a 

força de deixar tudo para seguir o Maior, a Deus, como Irmã de Maria de Schoenstatt. 

Pedi demissão do hospital, com muito respeito conversei com a chefia de enfermagem e com a 

administradora, que me deram total apoio. Me despedi dos colegas de trabalho. Todos se 

admiravam por’ tal coragem’ de deixar tudo e seguir o chamado à vida consagrada.  

Hoje se passaram 40 anos e vejo como valeu a pena tomar a decisão, por mais difícil que foi, mas 

seguir o chamado de Deus, que para mim foi muito claro. 

Para a minha surpresa fui designada a atuar na enfermagem, ainda como noviça, por seis meses, 

em um pequeno hospital, no interior do Paraná e  surpresa maior foi a oportunidade de estudar 

enfermagem, na Universidade Estadual de Londrina, atuando na Santa Casa da cidade  por de 35 

anos, que se passaram num piscar de olhos. 

Vejam como Deus nos surpreende, ele me deu duas vocações: a enfermagem e a Vida Consagrada. 

Realizar sua vontade onde Ele indicar, é o caminho da felicidade. Pude continuar a atividade que 

tanto gostava, a enfermagem e atualmente no apostolado com a União de Mães de Schoenstatt. 

Posso aplicar os conhecimentos adquiridos em Schoenstatt e na trajetória da vida. 

Agradeço a Deus, à MTA, ao Pai e Fundador e às Irmãs de Maria de Schoenstatt por tudo o que 

pude desdobrar ao longo destes 40 anos de vida de Irmã de Maria, mas sobretudo as pessoas que 

me foi presenteado o convívio tanto no trabalho, nos estudos e nas atividades pastorais. 

Com o salmista posso dizer: A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em 

Deus, meu Salvador ... (Lc 1, 46-47) 

 

Testemunho de Ir. Elvira Maria Perides Lawand 
Instituto Secular das Irmãs de Maria de Schoenstatt 
Província Schoenstatt Tabor  


