Festa da vida
Um dia, uma semana, um mês, um ano, cem anos. Uma vida cheia de dons,
recebidos de graça e gratuitamente entregues ao serviço de Deus e dos homens.
A Irmã Rosália festejou cem anos, motivo de ação de graças numa Eucaristia, na
Capela do Colégio de Nossa Senhora da Assunção, Anadia. À volta da Palavra do vinho
e pão, juntaram-se Irmãs, familiares e amigos na mesma comunhão. A beleza das flores,
a harmonia das cores e a melodia dos cânticos, ajudaram a viver este sublime momento.
Porque a Eucaristia se prolonga na vida, os gestos de carinho, presença e amizade,
continuaram nos corredores até à cantina do Colégio.
É delicioso apreciar o banquete preparado, desde a comida à doçaria,
devidamente organizado. Agora, já com todos à volta da mesa, é proferida pela Ir Maria
do Carmo, uma palavra de gratidão aos presentes e congratulações à Irmã Rosália.
Depois segue-se um cântico para iniciar a refeição ambulante proporcionando o
convívio relacional. É interessante os «ajuntamentos», por afinidades, idades, laços
familiares, grupos de profissão e amizades, com especial destaque à volta da festejada.
Importa referir o recheio da mesa, que para além de variado e colorido, oferecia sabores
especiais e diversificados para todos os paladares e olhares. Os sorrisos e os vaivéns às
mesas da comida, bebida e doçaria, atestavam a delícia e a satisfação dos presentes.
Uma breve alusão à mesa do bolo da festa. Esta estava próxima de um cantinho
harmoniosamente arranjado, com orquídeas brancas e tecidos coloridos, conjugados
com cartazes e dizeres à altura. Lá bem no centro estava um delicioso bolo com as velas
a anunciar os cem anos, um conjunto artístico, digno de um quadro de parede.
Depois de alimentados e saciados, chegou o momento de cantar os parabéns à Ir
Rosália. O canto fez soar por todos os lados a melodia da vida, verdadeiramente
espelhada no sorriso sempre aberto da festejada. O bolo foi partido e repartido pelos
convivas, como o corolário de uma refeição tão saborosa quanto fraterna.
Após este momento as pessoas começaram a despedir-se com palavras de
gratidão, satisfação e amizade.
Assim se celebrou em família, em Congregação e em Igreja, uma longa vida,
cheia a transbordar. Bendito seja Deus, pelo dom da vida na Irmã Rosália e por todas as
vidas vividas e a viverem-se no aqui e agora da Congregação e do Mundo.
Bem- haja a todos os que tornaram este dia mais especial e mais gracioso.
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