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Boletim Especial da Esperança e Amor 

“... sim, quantos anos algumas pessoas podem existir, até que sejam permitidas serem livres” Bob Dylan 

Estas palavras  escritas por  Marilena Pacheco( Diretora da ENUFBA) nos humaniza diante da dor, da 

esperança da fé, do amor e da celebração da vida. A 

morte é, a celebração da vida! Da vida eterna para os que 

crêem , da vida humana para os que choram a morte, da 

dor que é vida! 

Na Capela do Antigo Colégio Marista, o Padre Gilson 

Magno dos Santos, celebrou nos dias 05 e 06/12/12, 

missas de Esperança e Amor.  A Pró-Reitora Iracema 

Veloso, a Diretora da ENUFBA Marilena Pacheco 

professores, alunos e familiares estiveram presentes 

neste ato de humanização das ações acadêmicas da 

ENUFBA, todos em um só sentimento de pesar por: 

Professora Angeolina Rossi Ferreira e a discente 

Verônica Pires. 

 

Prece: 

“Pela Mestre Angeolina Rossi Ferreira, que foi um exemplo de dedicação na formação dos Nutricionistas, 

colocando-se, não apenas como professora, mas, principalmente, como orientadora e companheira;” 

“Senhor que o seu exemplo, não permaneça apenas no reconhecimento das palavras, e sim na 

perspectiva de cada um buscar aproximar-se dos seus feitos, nós Vos pedimos.” 

Pela aluna Verônica Maria Azevedo Pires, pelo amor, fé e esperança que  demonstrava para suas 

colegas de nutrição e pela sua incansável luta pela vida e amor por seus familiares, oremos ao Senhor! 

“... o fardo pesado que levas, deságua na força que tens. Teu lar é no reino divino, limpinho cheirando a 

alecrim” ( Maria Gadú) Este é um trecho de uma das homenagens das colegas de Verônica Pires. 

Que este ato que nos uniu em torno da vida e da morte, do amor e da dor, da fé e da esperança, das 

lágrimas e dos abraços fraternos, possa nos conduzir ao amor de Deus e que possamos com Seu 

exemplo de amor por todos nós, “...porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu filho 



unigênito, Jesus, para que todo aquele que Nele crê, não pereça mas tenha a vida eterna” (João 3:16),  , 

nutrirmos o mundo com amor. (Profª Linda Susan) 

 

 

Fotos: Missa em Memória à  ProfªAngeolina Rossi Ferreira 

 

Fotos: Missa em Memória à Verônica Maria Azevedo Pires 
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