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Irmã Leda Pereira Rodrigues

Congregação das Irmãs Agostinianas

Nós, as Irmãs da Congregação de Nossa Senhora, vivemos em comunidade, em torno
de Jesus Cristo vivo e presente entre nós!
A missão educativa de todas nós é uma construção sólida sob a qual São Pedro
Fourier e Madre Alix Le Clerc colocaram os fundamentos de uma visão apostólica unindo
contemplação e ação. Com a Igreja, a Congregação caminhou!... caminhou!...
A vida religiosa de Ir. Leda Pereira Rodrigues foi sempre a de colaborar como outras
milhares de educadoras, Cônegas de Santo Agostinho, que por quatro séculos asseguram a
estabilidade e a elevação de todas as obras. Cada uma de nós coloca seu tijolo para que o
edifício cresça ao longo de nossas vidas, conscientes de que somente Deus fecunda a nossa
missão apostólica.
À Irmã Leda podemos rezar: “Os que tiverem ensinado a muitos o caminho da
justiça resplandecerão como estrelas por toda a eternidade.” (Dan. 12, 3).
Quantos dentre nós, ao longo destes últimos 70 anos de sua vida consagrada – seja
junto à família, às Irmãs, ex-alunos, Faculdade Sedes Sapientiae, Pontifícia Universidade
Católica de SP, colegas de magistério, funcionários, amigos de todos os momentos... – todos
vimos emergir virtudes difíceis, mas verdadeiras: solidariedade, amizade, participação nas
decisões comunitárias, lealdade diante de soluções definidas, capacidade de ver além dos
imediatismos, trabalhando por uma sociedade futura bem melhor!
Nesta querida cidade paulistana que ela tanto amou, quantos milhares de brasileiros
ela “fez crescer”. Este lema da Congregação de Nossa Senhora tornou-se o sinal específico de
nossa vocação: “Fazer Jesus crescer na criança, no jovem, no adulto é sempre o processo
evangelizador e missionário de todos os batizados. Irmã Leda, nestas reflexões, falava pouco,
mas ouvia atentamente com um sorriso de aprovação nos lábios e no olhar, porque partilhava
destas convicções.
Como educadora, Ir. Leda imprimiu em nós, seus alunos, o imperativo de nos tornarmos, com ela, co-autores da própria educação humana e acadêmica. Era orientadora, ponte, e
não executora. Ensinava, mas esperava que déssemos os frutos! Assim é o verdadeiro Mestre!
Um último reflexo de nossa admiração pela religiosa que deixou marcas naqueles
que a conheceram bem, não importa em que idade: “discreta, mas atenta aos irmãos todos,

Revista Cordis: Revista Eletrônica de História Social da Cidade

2

www.pucsp.br/revistacordis
viveu o amor exigente da partilha do ter e do saber, do amor e do serviço, é luz do critério das
bem-aventuranças.” Amém.
Na vida de Ir. Leda sempre emergiram virtudes difíceis mas reais: solidariedade,
participação nas decisões comunitárias, lealdade para com as soluções definidas, capacidade
de ver além dos imediatismos, trabalhando por uma sociedade futura, melhor. De todas estas
qualidades beneficiou-se nossa Congregação, sua família, a PUC de SP, a cidade que ela tanto
amou.
Como última prece na oração dos fiéis: Todos: Fazei Senhor, que o exemplo de Ir.
Leda amanheça para toda a humanidade, a hora da justiça e o dia da libertação, quando o povo
terá realmente participação ativa e consciente na história que constrói. Amém.
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