Berita Dukacita

SUSTER MARIA AMELIA

ND 5165

(Dahulu Suster Maria Susete)
Amelia SCOPEL
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brazil
Tanggal dan Tempat Lahir:
Tanggal dan Tempat Profesi:
Tanggal dan Tempat Meninggal:
Tanggal dan Tempat Pemakaman:

24 September 1936 Carazinho, RS
12 Februari 1957 Passo Fundo, RS
13 Februari 2022 Casa Betânia, NMT
14 Februari 2022 Passo Fundo, RS

“Tuhan, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau menunjukkan bahwa kerajaan cinta-Mu
sudah dekat.
Seperti Engkau, kamipun ingin mencintai mereka yang sakit dan merawat kehidupan dan
kesehatan semua orang”.
Bait lagu diatas mengungkapkan dengan baik dari kehidupan dan pelayanan Suster M. Amelia;
pribadi yang selalu sibuk dan peduli dengan kesejahteraan orang lain, terutama mereka yang
sakit, dan mengabdikan sebagian besar hidupnya bagi mereka.
Amelia Scopel adalah anak bungsu dari sembilan bersaudara yang lahir dari Natal dan Leopoldina
Kummer Scopel, seorang petani. Pada usia 18 tahun, Amelia bergabung dengan Kongregasi
Suster-suster Notre Dame di Passo Fundo dan diberi nama Suster Maria Susete. Kemudian, dia
menggunakan kembali nama baptisnya. Tahun 2022 ini, Suster akan merayakan Pesta Besi-nya,
yang ke 65 tahun hidup membiara.
Suster M. Amelia dilatih sebagai Teknisi Keperawatan dan belajar Administrasi Rumah Sakit,
Sepanjang hidup religiusnya, sebagian besar Suster melayani di rumah sakit dan di panti jompo.
Ketika Suster memulai kehidupan profesionalnya, pada tahun 1956, kondisi di rumah sakit sangat
buruk terutama dalam hal organisasi, perawatan pasien, peran profesional, penggunaan peralatan
dan bahkan pengetahuan tentang bidang perawatan kesehatan itu sendiri. Akibatnya, para dokter
sendiri mengajar staf pendukung. Dengan cara ini Suster M. Amelia memenuhi pelayanannya
kepada orang sakit dan sebagai Koordinator Keperawatan. Pada saat yang sama Suster melayani
sebagai koordinator lokal untuk komunitas SND yang berbeda dan sebagai penyambut peserta
dalam pertemuan Provinsi yang lebih besar. Antusiasme dan kegembiraannya meluap selama
pertemuan itu, terutama ketika dia bercerita dan berbagi pengalamannya.
Suster M. Amelia adalah pribadi yang aktif, selalu menemukan cara untuk berpartisipasi dan
membantu di mana pun ia dibutuhkan. Dia memiliki karunia khusus untuk menanam tanaman,
sayuran, dan memangkas pohon buah-buahan. Seringkali, para suster dari berbagai komunitas
SND mengundangnya untuk mengunjungi kebun dan ia mengajari mereka tentang bagaimana
merawat pohon dengan lebih baik agar dapat memanen lebih banyak dengan buah-buahan yang
lezat, sebuah pelayanan yang dilakukan Suster dengan penuh sukacita. Di Espumoso, komunitas
terakhir di mana dia tinggal sebelum pindah ke Casa Betânia, dia bergabung dengan kelompok
Pastoral Perawatan Kesehatan, Pastoral Bereavement dan doa keluarga, selain menjadi Pelayan
Ekaristi Luar Biasa.
Setelah lama dirawat dan menderita kanker, Suster kembali menghadap Tuhan. Di sana dia akan
menikmati istirahat yang layak dan penghargaan atas pengabdiannya yang tak kenal lelah demi
saudara-saudarinya yang sakit serta mereka yang tersentuh oleh pelayanannya.
Beristirahatlah dengan damai!

