Doutor Waldir de Almeida Ribas: No repouso iluminado!

Duas Marcas: Amor à família e à Gouveia.

Doutor Waldir, “na mão de Deus, na sua mão
direita”.
No dia 3 de junho, foi postada no sítio WWW.afagouveia.org.br a
seguinte mensagem:
“DOUTOR WALDIR, NA CASA DO PAI. Faleceu, ontem, dia 2
de junho, no Hospital Mater Dei, nosso querido fundador da
AFAGO. O sepultamento será hoje, 3 de junho, às 16:00 horas, no
cemitério da PAZ, avenida Carlos Luz. O momento é de silêncio,
espírito concentrado em Deus.” José Moreira de Souza
A programação da seção de mensagem acusou imediatamente o
equívoco: “04/06/2011”. De fato, o “ontem” e o amanhã estavam
defasados em um dia. O certo é que nosso querido /doutor Waldir
havia se despedido de nós às 19:00 horas da sexta feira, 3 de
junho, e que o sepultamento ocorreria no sábado, dia 4 de junho.
Parece que essa falha de redação impediu pelo menos que um
amigo comparecesse à despedida. Porém, inúmeras mensagens
foram postadas na mesma data da comunicação sem questionar a
falha:
¾

Estimando tio, amigo e irmão, nos unimos
aos familiares de nosso irmão Waldir neste seu
passamento, rezemos ao Pai que acolha a sua
alma entre os resplendores da luz perpetua.

pe silvim 4 junho (Santo Antônio do Itambé, MG)
¾

“Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê,
ainda que esteja morto, viverá.” (Jo 11,25)
Estimados amigos e conterrâneos da AFAGO,
hoje nos solidarizamos com os familiares de
nosso irmão, Sr. Dr. Waldir, chamado à casa do
Pai. Deixamos aqui as palavras objetivas do
salmista, “para os que crêm a vida não foi

tirada mas transformada em Deus”. E ainda
nos assevera o livro da Sabedoria, “ A vida dos
justos esta nas mãos de Deus, nenhum tormento
os atingira”. Que Deus no seu consolo
paternal aqueça o coração dos familiares e
parentes deste nosso irmão. Deus abençoe a
todos. Pe Silvio Moreira.
¾

Profundamente consternada com a notícia
do falecimento do Dr. Waldir, idealizador de
AFAGO, com D. Helena, sua esposa, seus
irmãos, todos os seus familiares, assim como
com toda a Comunidade Gouveiana, comungo
da mesma dor por tão irreparável perda. A Dr.
Waldir, a nossa eterna gratidão, por seu
exemplo de vida. A ele, também, a nossa
promessa e determinação de levarmos a nossa
Associação adiante, até o dia em que nos
encontraremos no PARAÍSO, irmanados pela
AFAGO CELESTIAL que, tenho certeza, ele
criará para todos os gouveianos falecidos!

Maria Auxiliadora de Paula Ribeiro. Curvelo,
MG
¾

Tamanho impacto é mil vezes maior do que
imaginara sentir.

Laços conterrâneos amigos se mesclam a laços de
orgulho pelo médico e conterrâneo ilustre, deixandome pasma, diante tanta dor!
Como dói a infausta notícia de tão irreparável perda!
Angustiante saber que o nosso conterrâneo brilhante,
primogênito do Sr Antônio de Almeida/ D. Zenília,
deixou-nos!

Que sentimento enorme de orfandade, conscientizar-me
de que o conterrâneo, o amigo, o aluno exemplar de
minha mãe, o pediatra de minha filha Aline, o
fundador da AFAGO partiu para sempre!
Foi o primeiro irmão da familia a partir...
Que vontade de estar presente em Belo Horizonte, para
com a sua esposa Helena e com seus irmãos: Geraldo,
Maria do Rosário (Zazá) Maria José (Zezé), Maria de
Jesus, Maria Antônia, Gilberto e Eustáquio
chorarmos, enquanto reciprocamente enxugássemos as
lágrimas!
Que força tenho de fazer para conter esse grito: - Por
que partiste, Dr. Waldir, logo agora , que reunidos
por ti, nós, os gouveianos, estreitamos nossos laços e
formamos uma grande família, através da tua, da
nossa AFAGO ?
Como lidar com o fato de que dentre nós, na nossa
ASSOCIAÇÃO estará faltando, o criador?
Como estará Gouveia, nesse momento?
Por que nos deixaste, assim?
Mas...
Sei não me escutarás e se escutasses me dirias:
- Conterrânea, mister se faz que eu ouça o chamado
do PAI.
Não me peças para ficar!
A terra é, apenas, uma passagem para que nos
preparemos para a nossa Eterna Moradia!

Aqui me preparei.
Aqui cumpri fiel e orgulhosamente a minha missão.
Lá também cumprirei as tarefas que a mim o SENHOR
da VIDA reservar !
Prometo-te formar com todos os falecidos gouveianos
uma AFAGO CELESTIAL!
Não lamentes tanto!
Não podes ver, entretanto saibas que os meus pais e os
teus, juntamente com teus irmãos que partiram,
liderados por Noel, que com você formava uma parte
viva de Gouveia, estão à minha espera, às portas do
PARAÍSO!
Tua mãe, D. Antônia, que me alfabetizou, já estende os
braços para me receber!
Não me tardes mais!
Então, dentre amargas lágrimas de meu sincero pranto
e gemidos sufocados para não perturbar o silêncio que
impera nesse momento, recolho-me, calo-me e oro a
Deus esta prece:
-Obrigada, Senhor da Vida, que nos emprestaste,
temporariamente o Dr. Waldir!
Que minhas lágrimas e as lágrimas da família dele,
bem como de toda a Comunidade Gouveiana, cujo solo
lhe serviu de berço natal, se transformem em hosanas
pela sua chegada no Céu!
Perdoa a nossa fraqueza e o nosso egoísmo em querêlo, apenas para nós !

Dr. Waldir é teu e que ele encontre em teus braços, a
recompensa do ETERNO DESCANSO que só reservas
aos BONS!
Auxiliadora – 4 de junho
¾

Lamentavelmente perdemos o grande
motivador da AFAGO. Estou sem intenet,
momentaneamente, na roça e só vi seu e-mail
agora, às 19 horas, quando cheguei à casa de
Palua, minha filha, aqui em BH. No inventário
dos valores cultivados por Doutor Waldir, com
toda certeza, vamos encontrar o que concerne
ao amor de um grande gouveiano por sua
terra. Que Deus o tenha! Abraços de Gil e
Maria do Carmo. (Mateus Leme, MG)

¾

Estou chegando em casa neste instante ,10
hs (da noite) e vendo seu é-mail.pois não
recebí nenhuma comunicação.Realmente não
posso saber o que aconteceu.Só estou feliz por
tê-lo conhecido e aprendido tanto com a beleza
de sua alma.Nos últimos encontros quando eu o
levava para casa e subia dado a mão
comigo,via toda sua beleza e especialidade.SÓ
tenho então que agradecer por Deus ter
enviado a terra ser tão especial.ab dingo (Belo
Horizonte, MG)

¾

A AFAGO, fruto do esforço e objeto do
carinho de Dr. Waldir, por sua Diretoria e
Associados, lamenta seu passamento. Sob sua
direção compartilhamos de seu ideal, do amor a
Gouveia. De onde ele está, sabe que não nos
sentimos órfãos, pois seus objetivos continuam

em pauta. Deixamos aos familiares não os
pêsames, mas a certeza da ressurreição. Guido
Araújo (Belo Horizonte, MG)
Manifestações do dia 05 de junho
¾
¾

Adilson do Nascimento - Belo Horizonte
Interessante e intrigante como algumas
pessoas marcam a vida da gente. Pessoalmente
eu não conhecia o Dr. Waldir. Sabia dele por
ser gouveano, por ser médico, por ser filho de
Antônio de Almeida e, principalmente, por ser
irmão dos meus amigos Gilberto e Taquinho.
Em uma noite próxima ao final do ano de 2.006
eu fui surpreendido com um telefonema dele
dizendo-se meu conterrâneo, contemporâneo
do “Aurélio Pires” do meu pai Quinzinho e
convidando-me para participar da Assembléia
Geral de Criação da Afago e, se possível,
compor a sua primeira diretoria. Aceitos os
convites passamos a ter uma convivência
estreita que me proporcionou conhecer uma
figura humana, humilde e solidária sem igual.
“Gaiato”, no trato com os amigos, tinha uma
veia humorística que poucos conheciam e que
eu jamais poderia imaginar que fosse tão
veemente. Em um dos nossos primeiros
encontros eu lhe disse solenemente: Doutor
Waldir, o Senhor teria o telefone do Zé de Flora
para mim? E ele categórico: Tenho não!
Quando eu já me afastava ele emendou: eu
tenho aqui o número do telefone dele. Serve? E
assim era sempre. Nas reuniões ele se mantinha
quieto e calado até que um assunto o
incomodasse, principalmente quando ele
percebia que estava caminhando para a beira

do desgaste entre os membros, ou houvesse
alguma dificuldade para o desenvolvimento de
um projeto cuja finalidade fosse beneficiar
Gouveia. Sempre foi adepto dos encontros de
confraternização mais amiúde e ficava
angustiado quando era informado de que a
Afago não teria condições financeiras para
bancar o evento e que os sócios haveriam de
contribuir. De uma simplicidade incomum ao
final de toda reunião ele agradecia aos
presentes como se nós, seus colegas, tivéssemos
prestado a ele algum benefício particular. E foi
essa figura ímpar que ontem eu vi pela última
vez quedado em seu leito mortuário, com um
semblante calmo, sereno, próprio daqueles que
passaram por essa vida e a viveram na
plenitude da sua existência. Acredito que nós
seus amigos, seus conterrâneos, seus familiares
haveremos de lhe render uma significativa
homenagem redobrando nossos esforços para
manter viva a SUA Afago, pela qual ele tanto
lutou e o destino lhe tolheu a oportunidade de
vê-la na plenitude do seu ideal. Como disse a
Auxiliadora ele apenas mudou seu endereço de
Belo Horizonte para o PARAÍSO.
¾

Maria Auxiliadora de Paula Ribeiro – Curvelo

¾

Homenagem Póstuma a Dr. Waldir de Almeida,
fundador de AFAGO! Já não mais posso vê-lo. Já
não mais posso sabê-lo junto de nós. O senhor
partiu e agora habita outra DIMENSÃO,
inacessível aos nossos olhos e ouvidos terrenos.
Não mais escutaremos a sua voz, mas seus
ensinamentos continuarão vivos em cada
gouveiano que teve no senhor o guia, o conselheiro,

o entusiasta pelas coisas de nossa terra natal, que
hoje chora a sua perda! Jamais esquecerei as três
vezes que o vi adentrando a minha casa, com sua
esposa, D. Helena, num convite caloroso para a
criação de uma associação que congregasse
gouveianos ausentes e presentes, elo a resgatar a
nossa cidadania distante, os nossos costumes, a
nossa crença e a nossa saudade. Com que alegria
o senhor presidiu a primeira reunião de AFAGO
(Associação de Filhos e Amigos de Gouveianos
Ausentes) assistida por inúmeros conterrâneos,
dentre eles meu irmão, Noel, que ora o tem por
companheiro lá no Paraíso! Com que entusiasmo,
Noel me relatou a festa e com que ternura me
contou a sua menção ao nome de nossa mãe, D.
Antônia Fernandes de Paula, sua primeira
professora a alfabetizar na criança de 07 anos, o
cidadão de que muito nos orgulharíamos no futuro!
Como disse, não posso mais vê-lo, mas a distância
que nos separa agora não impedirá que eu lhe
destine os meus monólogos. Acreditando na
ressurreição hoje, no domingo da ASCENSÃO de
Cristo aos Céus, me conscientizo de que o senhor
se ascendeu pelo espírito e espiritualmente está me
ouvindo! Então... Seco o meu pranto. Esboço um
sorriso. Despojo-me da tristeza pela sua perda
terrena, para lhe comunicar algo, que nos seus
últimos dias entre nós, não poderia assimilar. Esse
algo é que estou muito feliz por me ter sagrado
detentora de um Prêmio Internacional de
Literatura em Portugal. E... Ao senhor, que criando
AFAGO me permitiu ser descoberta, dedico todas
as emoções deste momento. Receba, pois, a minha
felicidade e, compartilhando–a com meus pais Sr.
Manoel/ D.Antônia, meus irmãos que também
partiram, com os seus pais, Sr. Antônio/ D. Zenília

que muito me acarinharam a infância, diga:Proporcionei à menina Dora, através de AFAGO,
tão bem entregue ao atual presidente Dr.
Raimundo Nonato, a coragem de se expor,
escrevendo e, inconscientemente, se preparando
para esse Concurso, que ela tímida que sempre foi,
ousou participar! Receba, pois, através de minha
premiação, o prêmio da semente que o senhor fez
germinar, brotar e se agigantar na vida de sua
conterrânea! Sei que já sentiu que enquanto
choramos na Terra a sua ausência, há festa no
Céu pela sua chegada! Descanse em paz, Dr.
Waldir!
¾
¾

Geralda Antônia - China - Sete Lagoas
Foi com grande tristeza que recebi por e-mail,a
noticia do falecimento de Dr. Waldir.Fui conhecê-lo
pessoalmente no final do ano passado,na
confraternização da AFAGO.Em Gouveia, além de
minha família ser amiga da familia do Sr.Antonio
de Almeida, era também cliente, pois nossas
compras eram feitas em seu armazém.Quando eu
morava em Curvelo recebi grande apoio de Dona
Zenília e sua filha Jesus por ocasião do falecimento
de minha tia Zezé.Que Deus dê força a famila
enlutada para amenizar esta grande perda na
certeza dele estar junto do pai.

Manifestações do dia 05 de junho
¾

Manoel Luiz F. Miranda-diretor AFAGO 06.06.11- Belo Horizonte-

¾

Á D.Helena,filhos e irmãos de nosso ilustre e
querido presidente da afago, dr. Waldir.
Impossibilitado comparecer funerais de nosso

grande amigo, formulamos nossas homenagens
póstumas e lembramos aos seus familiares que os
exemplos de grandeza e princípios deixados por ele
somente dará orgulho aos seus por várias
gerações.
¾Obrigado pela informação de falecimento do nosso
conterrâneo Dr.Waldir, infelizmente só fiquei
sabendo dia 04, gostaria de saber se terá missa, me
informando hora e local para prestar as minhas
homenagens ao Dr.Waldir. Abraços. Fabiano 6
junho (Geraldo Fabiano Chaves)
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