
 

 
 
“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 
para além dos umbrais da morte...”. 

                                                (RdV 24) 
 

 
 
 
 

Hoje, 22 de outubro de 2020, às 14h10m, 
na comunidade de Negrar (VR),  

retornou à casa do Pai a nossa irmã 
AGNESE Ir. M. SPERANZA LEONARDI 
de 89 anos de idade e 62 de vida religiosa. 

 
 

Nas palavras do salmista da liturgia de hoje: Ó justos, alegrai-vos no Senhor! Aos retos 
fica bem glorificá-lo, podemos ver sintetizado o caminho de fé e de generosidade, 
vivenciado por Ir. Agnese; uma vida doada feita canto de louvor ao bom Pastor que ela amou 
e seguiu com alegria.  

Agnese, segunda de onze filhos, nasceu em 10 de abril de 1931, em Fiorano 
Modenese (MO) e foi batizada no dia seguinte, na paróquia de S. João Evangelista em 
Spezzano (MO). Entrou na Congregação, na comunidade de Albano Laziale – Casa Mãe, aos 
08 de junho de 1955, e no noviciado em 02 de setembro de 1957. Emitiu a primeira 
profissão aos 03 de setembro de 1958, e a profissão perpétua no dia 03 de setembro de 
1963.  

Ir. Agnese realizou o seu ministério pastoral nas seguintes comunidades: de 1958 a 
1961 em Paullo Reggiano (RE), e em 1962 em Ferrere d'Asti (AT), onde assumiu também o 
serviço de superiora. De 1963 a 1976 exerceu o ministério educacional com as crianças do 
Jardim da Infância, em Bovara di Trevi (PG), e de 1977 a 1988, em Medolla (MO). Viveu o ano 
de 1989 na comunidade de Tor San Lorenzo (RM), para um tempo sabático. Em 1990 voltou 
à comunidade de Medolla, colocando-se a serviço das várias necessidades comunitárias e 
apostólicas e em 1997, foi transferida para Negrar (VR) para um outro ano sabático. De 1998 
a 2010, fez parte da comunidade formativa de Mogliano Veneto (TV) e de 2011 a 2013, da 
comunidade de Verona – Borgo Nuovo. Em 2014, por causa da precariedade da sua saúde, 
foi acolhida na comunidade de Negrar, onde viveu até hoje.  

Ir. Agnese é descrita como uma irmã de oração, de bom caráter, de poucas palavras e 
de profunda interioridade. Uma pessoa sábia, humilde, simples, gratuita e capaz de 



desdramatizar as situações. Incansável na doação de si mesma, estava sempre pronta para 
qualquer necessidade. 

Nutria um grande amor pela Família Paulina, à qual pertencem outros seus 
familiares: Ir. Cecília, FSP; Ir. M. Grazia, PDDM e Francesco do Instituto São Gabriel Arcanjo. 
As irmãs que com ela viveram na comunidade formativa de Mogliano Veneto, testemunham 
que Ir. Agnese foi um ponto de referência para as jovens, para as irmãs da comunidade, para 
os mais necessitados e idosos, os quais visitava regularmente. 

Ir. Agnese viveu a enfermidade na fé, na serenidade e na oferta cotidiana do seu 
sofrimento. Agradecemos as irmãs da comunidade de Negrar que dela cuidaram com tanto 
amor durante o longo tempo da sua enfermidade.  

Por ocasião de uma visita canônica, ela assim se expressava: Com a vocação cristã 
religiosa me foi confiada a missão do ministério pastoral, que me estimula e me compromete 
a amar e a doar tempo, fadigas, súplicas pelos nossos irmãos. Jesus Bom Pastor mantém o 
seu olhar sobre mim e me sustenta no seu seguimento, passo a passo, até o fim.  

Confiando Ir. Agnese à misericórdia do Pai, peçamos a sua intercessão pelo Ano 
Bíblico que viveremos como Família Paulina, “Para que a Palavra do Senhor se espalhe 
rapidamente” através da nossa vida e da missão paulina no mundo.  

 

 

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 
 
Roma, 22 de outubro de 2020 
São João Paulo II  


