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Para aproximar jovens da fé, freira 
publica vídeo patinando no TikTok
Irmã Giuliane Ciniciato protagoniza projeto do Unisagrado que objetiva desmistificar o estilo de vida das religiosas

“Queremos mostrar que so-
mos felizes com nossa es-
colha e aproximar as pes-

soas do nosso estilo de vida”. 
O relato é da irmã Giuliane Ci-
niciato Gonçalves dos Santos, 
de 36 anos, que chamou a aten-
ção na Internet ao aparecer em 
um vídeo do TikTok patinando 
dentro do câmpus do Centro 
Universitário Sagrado Coração 
(Unisagrado). A publicação já 
conta com mais de 650 visua-
lizações no perfil da instituição 
na rede social e, segundo a frei-
ra, um dos objetivos do vídeo 
é justamente aproximar os jo-
vens da vida religiosa.

A escolha da protagonista 
não foi por acaso. A irmã Giu-
liane conta que, desde a infân-
cia, gosta de andar de patins e 

LARISSA BASTOS de bicicleta. “Também tenho 
muita facilidade com a parte de 
comunicação. Em junho deste 
ano, por exemplo, usei os patins 
para fazer a chamada de uma 
live da Congregação. Como a 
repercussão foi bastante posi-
tiva, tiveram a ideia de conti-
nuar usando isso”, explica.

Ela ainda destaca que o ob-
jetivo é desmistificar o estilo de 
vida das freiras e mostrar que 
elas podem se divertir e reali-
zar atividades comuns do dia a 
dia. “Nós somos normais, tam-

bém temos emoções, dias bons 
e ruins, usamos redes sociais. A 
diferença é que temos um com-
promisso com Deus”, avalia. 

CONTINUIDADE
A ideia da instituição, con-

forme descreve a irmã Giulia-
ne, é continuar publicando ví-
deos descontraídos, em que as 
freiras participam. “Ainda vou 
aparecer bastante andando de 
patins, também mostrando os 
novos laboratórios do Unisa-
grado, toda a estrutura, para re-
duzir essa distância que existe 
entre nós e os jovens”.

A irmã Giuliane relata que 
nasceu em Bauru, é de família 
católica e, desde cedo, enten-
deu sua vocação. Aos 14 anos, 
identificou-se com a missão da 
Madre Clélia Merloni até que, 
aos 21 anos, após o período for-
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Para assistir ao vídeo, 
basta acessar www.

tiktok.com/@unisagrado 

mativo, fez seus primeiros votos 
religiosos e optou pela Congre-
gação Instituto das Apóstolas do 
Sagrado Coração de Jesus (IAS-
CJ). Atualmente, ela é coorde-
nadora da Pastoral Universitá-
ria no centro universitário.

Para assistir este e ou-
tros vídeos publicados pelo 
Unisagrado no TikTok, basta 
acessar o link: www.tiktok.
com/@unisagrado.

Irmã Giuliane, que 
aparece patinando, 
conta ter facilidade 
com vídeos para as 
redes sociais
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