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Il giorno 21 settembre 2015 è deceduta nell’Ospedale Santa Marcelina a São Paulo/SP
(Brasile)

la Consorella

SUOR MARIA JOSÉ HILÁRIA DA SILVA
José Hilária
Nata a Prados Minas Geraisil 19 marzo 1935
aveva 80 anni di età e 52 di Professione Religiosa
Apparteneva alla Provincia “N. S. Aparecida” – Brasile
“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le collochi
colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue preci vai ripetendo
che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la terra della speranza in cui la
Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si celebrerà una
Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).

Sr M. Gemma Monceri
Segretaria generale

SUOR MARIA JOSÉ HILÁRIA DA SILVA

Comum se ouvir dizer que as pessoas depois que morrem são boas.Graças a Deus eu não posso
dizer o mesmo da Ir. Maria José. É verdade que todos nós sem exceção temos nosso lado sombrio
mais não é dele que me refiro em se tratando da Zezé, como carinhosamente é conhecida entre
nós. Me refiro a mulher forte , decidida, e sobretudo prestativa, que tantas vezes de auxiliou em
momento difíceis, me lembro em 2004 , na doença da Ir.Rosana, ela foi um braço direito e que
durante os quase quarenta dias , ela permaneceu ao lado da Ir. Todos os dias durante o período
diurno, dando nos a oportunidade de repensarmos o plantão noturno, sem falar tantas situações
complicadas com as crianças daquela obra. A ela sou eternamente agradecida. Pra mim foi uma
amiga, companheira e parque não? Confidente. Sempre sabia dizer : “ tenha paciência.” Em tempos
difíceis , ela também foi meu apoio. já sinto saudade de nossas conversas , da sua companhia e
também de nossas piadas as vezes sem graças que a gente rachava de dar risadas e que só a
gente entendia.Muito obrigada por me deixar faze parte de sua vida e sua história. Descanse em Paz
!
Ir. Fátima Rocha
Irmã Maria Jose Hilário muito simples, de caráter forte porém sincera, decidida, disponível e que nos
deu exemplo de modo especial na doença que aos poucos foi tirando sua força mais com fé e
confiança Ela foi aceitando com serenidade seu sofrimento de modo especial nos últimos que ela
possa agora descansar em paz no Senhor ao qual se entregou e foi fiel ate o fim .

