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Fundação, em 12/04/1918
Alusiva ao acto - Palavra do Provedor – Abertura ao Acontecimento
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Acontecimento, desta importância: pela sua grandeza em Voluntariado e Amor,
despendidos por homens e mulheres, no decorrer de 1918 – dois mil e dezoito – cem
anos. Tudo faz merecer uma Celebração. – Então, o quê Celebrar?
Celebrar é realizar uma ação sagrada, no amor a Deus e no testemunho da fé perante os
olhares do mundo e, mostrando nossa presença participativa, de homens e mulheres, a
construir um marco, na História desta Instituição.
- Assim, chamados somos a colocar-nos diante de Deus, numa Celebração, cujo
“Acontecimento” carrega, sobre si: cem anos de idade.
- Vamos, então, Prestar Louvor e Dar Graças a Deus, em tom festivo pelo tudo, de Amor
com que amou muitos homens e mulheres, que serviram a Instituição; eles, membros
Dirigentes, como ainda, os Servidores naquelas Respostas Sociais, que vieram encher, de
caridade sua, os utentes desta Instituição; e foi, nessa caridade exercida, que os
confortaram, de Bem e Paz; souberam concretizar os cuidados a eles prestados; os
fizeram e encheram, de ações misericordiosas, nascidas do Amor Divino; e, nascidas,
também, das Bem- aventuranças que, todos aqueles que se dispuseram a servir na fé, as
souberam viver.
Porventura e de qualquer maneira, que possamos estar, nos dias de hoje: - disponhamonos a servir, velando por todos e, não esqueçamos quem mais precisa.
E, façamo-lo, sem nunca deixarmos de garantir a Deus o nosso comprometido e
empenhado reconhecimento, perante Sua Bondade e Proteção sobre nós; pois, tudo o
que somos o devemos a Ele, em Louvor e Gratidão.
- Vamos Fazer Memória de muitos que, repartidos em “alguém”: foram humanas
pessoas que já passaram e, não voltam mais; nos legaram muito de sua vida e que, junto
de nós e connosco – deixaram um testemunho, que o tempo não deixa esquecer; outras
entre nós – capazes de muito beneficiarem desta Festa – eu lhes digo:
- Sintam-se honrados e agradecidos, em virtude do bem que prestaram.
- Vamos Todos estar juntos: em Festa de família, com caráter religioso: prontos a
participar, a louvar e agradecer e, a registar a Memória Institucional, em honra e proveito
da Santa Casa da Misericórdia de Cerva – um século de existência – em Celebração, a
14/04/2018.
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