VISITA DE D. ÍLIDIO BISPO DE Viseu
Ano da Vida Consagrada 2015

Residência e Centro Social Jesus Maria José

Comunidades: Residência e Lar Escola de Santo António
A visita do Senhor Bispo da Diocese de Viseu; D. Ilídio Pinto Leandro aconteceu no dia 7 de abril, no
decorrer das vivências eclesiais, do ano da Vida Consagrada: Fica registado, O Senhor Bispo vinha
acompanhado com o Diácono Permanente, Dr. Felisberto, na qualidade de repórter do Jornal da Beira.
O Sr. Bispo foi recebido pelas irmãs à entrada da Instituição, e foi acompanhado às instalações do ATL,
onde foi cumprimentado pelas colaboradoras e crianças presentes. Em grupo todos se dirigiram ao salão
polivalente do Infantário, aqui foi saudado por todas as crianças, colaboradores e alguns pais presentes
neste momento.
Foram cantadas algumas canções e o hino da Beata Rita Amada de Jesus, ao som de viola pelo professor
de música. Em seguida uma criança do Infantário e do ATL respetivamente, ofereceram um cartão de
mensagem e um ramo, aos quais o Sr. Bispo agradeceu com gratidão a todos este gesto.
Na sequência foi visitar a creche e o pré-escolar, onde manifestou gestos de carinho e admiração pelo
trabalho que desenvolvemos.
Depois seguiu em direção à sala de pessoal, onde dirigiu palavras de incentivo e despertou o diálogo de
ocasião com as colaboradoras das três respostas socias: Creche, Pré-Escolar e ATL.
Em seguida, tomou um lanche e foi para a sala de Comunidade, onde estavam todas as irmãs, das
comunidades da Residência e do Santo António. O Sr. D. Ilídio iniciou a sua comunicação com um breve
questionário de pesquisa. Depois leu e comentou a carta do Papa Francisco, na abertura do ano da Vida
Consagrada, dirigida aos consagrados, onde salientou:
Os objetivos: viver a gratidão do passado, viver o presente com paixão e viver o futuro com esperança.
As expetativas para o Ano da Vida Consagrada: Sermos testemunhas da alegria, profetas de um mundo em
renovação e a prática da comunhão, trabalhar a serio o ideal da fraternidade. Na vocação da cada uma, interrogar-se;
o que é que Deus e a humanidade nos pedem hoje?

Os horizontes do Ano da Vida Consagrada: O Papa apela à Igreja universal a viverem este ano, o dom da Vida
Consagrada, no mundo e ao longo da história da humanidade.
A importância da coincidência do ano da VC e o Sínodo sobre a família, são vocações portadoras de riqueza e graça
para todos e lugares de evangelização.
Após a conferência de reflexão e diálogo, o Senhor Bispo, disponibilizou-se a atender as Irmãs em particular, ate à
hora da Eucaristia.
A Eucaristia iniciou com um cântico pascal, a liturgia propõe-nos um tempo favorável, nesta oitava da Páscoa, a
alegria de Cristo Ressuscitado. O Sr. D. Ilídio, dirigiu-nos palavras de esperança, e amor no desafio vocacional, no
Instituto Jesus Maria José, seguidoras do Carisma e Espiritualidade, de Beata Rita Amada de Jesus, aqui presente
nos seus restos mortais, a sermos testemunhas, profetas e veículos da caridade fraterna. A visita do Senhor Bispo
terminou com o jantar, de confraternização, pelas 21h.30. As Irmãs das duas comunidades; Residência e Lar Escola
de Santo António, agradecemos este gesto de amizade e proximidade do nosso Prelado que a todas nos enriqueceu,
neste ano de grande significado para nós e para a Igreja.

(Irmã Maria Salete Lourenço Pereira)

