Aviso de Falecimento

IRMÃ MARIA LORACY

ND 7031

Loracy LEMOS
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS – Brasil
Data e lugar de nascimento:
Data e lugar da profissão:
Data e lugar do falecimento:
Data e lugar do sepultamento:

23 de maio de 1944
10 de fevereiro de 1970
22 de setembro de 2020
23 de setembro de 2020

Ernestina, RS
Passo Fundo, RS
Hosp. São Vicente de Paulo, P.Fundo, RS

Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS

“Fazei tudo o que Ele vos disser!” (Jo 2,5)
Loracy Lemos era a terceira entre seis irmãos, filha de Turino e Alfredina Werner Lemos. O pai
era construtor e a mãe cuidava dos afazeres domésticos. Após concluir o Ensino Fundamental em sua
cidade natal, fez curso de corte, costura e bordado em Espumoso. Em seguida, por seis anos,
trabalhou numa família onde pode aplicar seus conhecimentos práticos no cuidado da casa e também
amadurecer o seu chamado à vida religiosa. Mais tarde, frequentou o Curso Normal em Passo Fundo
e licenciou-se em Artes Práticas e Economia Doméstica pela Universidade de Passo Fundo. Prestou
concurso público para professora e trabalhou na educação por toda a sua vida.
Loracy fez o postulantado e o noviciado em Passo Fundo. Responsabilidade e dedicação foram
suas características desde o início da vida religiosa e profissional. Exerceu sua missão apostólica como
superiora local, professora, vice-diretora e diretora de escola em diversas cidades do Brasil. Por vários
anos, trabalhou na formação de candidatas para a vida religiosa, sendo presença e apoio para as
jovens, auxiliando-as a superar as dificuldades iniciais da vida em comum, dos afazeres escolares e
domésticos e preparando-as para dar o próximo passo na formação inicial. Hoje, temos várias Irmãs
de Notre Dame que fizeram parte destes grupos e, com a Irmã Maria Loracy, cultivaram as virtudes do
desprendimento, da ascese e do amor ao próximo. Além disso, em todas as localidades onde exerceu
o apostolado, Irmã M. Loracy aplicava seus conhecimentos e talentos culinários, de costura e bordado,
bem como, no cultivo da horta e do jardim.
De 2009 a 2020, a Irmã fez um maravilhoso trabalho junto as crianças da Educação Infantil do
Colégio Notre Dame Aparecida em Carazinho, onde partilhou seus dons de liderança e acessibilidade,
procurando engajar os pais no desenvolvimento de seus pequenos tesouros. As coirmãs testemunham
o seu incansável empenho em consertar e arrumar os brinquedos infantis, especialmente as bonecas,
para que as crianças tivessem o máximo de alegria e aprendizagem. Irmã M. Loracy preocupava-se
com o bem-estar de todos que conviviam com ela. Sua frase-força lhe era inspiração na vivência diária
da sua missão apostólica. A Mãe de Jesus lhe foi “modelo na entrega diária ao chamado sempre novo
do Senhor!” (Const. Art.12)
Sua relação com a família foi sempre muito intensa e harmoniosa e seus familiares estiveram
muito presentes durante este tempo de maior fragilidade da Irmã M. Loracy. Há algum tempo, a Irmã
não estava se sentindo bem. Algumas intervenções cardíacas já haviam sido feitas em 2019 e, neste
ano jubilar, o coração não lhe deu trégua. Por alguns dias, ficou internada no Hospital Notre Dame de
Não-Me-Toque e depois, foi internada no CTI do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo.
Infelizmente, os médicos não conseguiram reverter o caso, porque as artérias estavam calcificadas.
Na tarde do dia 22 de setembro, Irmã M. Dirce, superiora provincial, a visitou, levando conforto
e dando-lhe a bênção. À s 21 horas deste mesmo dia, Irmã M. Loracy voltou para a casa do Pai. Que
a Irmã M. Loracy interceda por nossas escolas, crianças e futuras vocações.

