Instituto das Religiosas do Sagrado Coração de Maria

CELEBRAÇÃO CENTENTENÁRIA
17.06.1920 a 17.06.2020

No dia dezassete de junho de dois mil e
vinte, Genoveva de Jesus Dias, a Irmã
Escolástica, celebrou 100 anos de Vida.
Uma vida longa e feliz, verdadeira
bênção para todas nós!
Foram muitas as Irmãs e os amigos
que

se

telefone,

associaram
outros

através

vieram

do

mesmo

visitá-la e trazer-lhe presentes.
A festa tinha sido programada para que a família pudesse estar presente, assim como a
Equipa Provincial, as irmãs que tivessem gosto em estar, as pessoas do bairro e a
comunidade.
Devido ao Covid-19, tivemos de mudar os planos, tudo teve de ser diferente.
Optamos por uma Celebração Comunitária, na qual estiveram presentes a Irmã Mª
Teresa Nogueira e a Irmã Conceição Pereira, a representar a Província.

A Eucaristia, celebrada pelo Padre
Jesuíta Rafael Mourão – antigo aluno
do pré-escolar do Colégio na Covilhã foi um momento forte de Ação de
Graças por uma Vida abençoada por
Deus. Esta celebração correspondeu
ao desejo da Irmã Escolástica, visto
que ela queria que tudo fosse simples,
embora goste muito de estar com as
pessoas.

No final da celebração, seguiu-se o
almoço de Festa, uma apresentação
PowerPoint alusiva à sua história e os
Parabéns

à Vida, mesmo

Vida em

abundância!
Quem convive com a Irmã Escolástica,
admira

a

sua

lucidez,

a

sua

disponibilidade, o seu interesse pelas
pessoas e por tudo o que a rodeia. Tudo
isto é fruto de uma relação profunda com Deus, de uma vida interior centrada no
Essencial.
Procura sempre estar informada. Lê muito; não só
livros de espiritualidade, mas também os jornais e
outras notícias … está sempre atenta ao telejornal e a
outros programas de interesse e gosta de conversar
sobre os problemas do mundo. Passa horas do seu dia
a falar com as flores e a cuidar delas, ou a ajudar
noutras tarefas da casa. No inverno, limpa a lareira, vai
buscar lenha e acende-a. Ainda prepara o seu dia de
oração de Vésperas, acrescentando alguns cânticos
que gosta, tudo isto com uma voz muito afinada.
Na tarde do dia da festa, o Pároco Padre Luís
Miguel

Pardal,

entregar-lhe

um

veio

cumprimentá-la

bonito

ramo

de

e

flores

variadas, como representante das pessoas da
Paróquia. Tirou uma fotografia com ela, que
depois colocou no Facebook e muitas pessoas
da Paróquia e não só, escreveram mensagens.
O Padre Luís Miguel é Diretor do Jornal Notícias
da Covilhã, quis também entrevistar a irmã
Escolástica e publicou um artigo no jornal.

Foi, certamente, um dia bastante
cansativo, porque o telefone tocou
até

muito

tarde,

mas

a

Irmã

Escolástica esteve sempre muito
feliz

e

atendeu

todos

os

telefonemas, conversando com as
pessoas.
Sentimo-nos muito enriquecidas
por podermos partilhar da sua vida e
beleza do seu testemunho.
Assim vale a pena Viver!
A Irmã Escolástica
com a sua comunidade da Covilhã,
agradecem a todas as Irmãs
as orações, mensagens e presenças de Amizade.
Muito obrigada!

Pela Comunidade
Ir Mª Helena de Jesus Silva, rscm

