
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

para além dos umbrais da morte...”. 
                                                (RdV 24)   

 

 
 

 
 

 
Hoje, 09 de março de 2021, às 06h00, 

no Hospital de Negrar di Valpolicella (VR),  

retornou à casa do Pai a nossa irmã 

ANNA MARIA, Ir. ANGÉLICA MALFATTO  

de 91 anos de idade e 68 de vida religiosa. 

 
“Guia-me com tua verdade e ensina-me, pois tu és o meu Deus salvador”. Ao confiar à 

Misericórdia do Pai a nossa irmã Angélica, podemos sentir nas palavras do salmista da liturgia de 
hoje, o desejo de fidelidade que a animou como Pastorinha e a sua confiança na salvação do 
Senhor. 

Anna Maria, nasceu aos 22 de setembro de 1929, em Lendinara (RO), sendo quarta de 
cinco filhos. Foi batizada em 06 de outubro de 1929, sempre em Lendinara, na Paróquia de Santa 
Sofia. 

Entrou na congregação em 22 de agosto de 1947, em Genzano (RM). Aos 07 de outubro de 
1953, em Massa Martana (PG), após os Exercícios Espirituais, Anna Maria juntamente com o grupo 
das primeiras Pastorinhas, emitiu os votos simples e públicos nas mãos do Bem-Aventurado 
Alberione, permanecendo, porém, válida a data dos primeiros votos emitidos em Capoliveri (LI), 
aos 12 de junho de 1953. Com a profissão religiosa, assumiu o nome de Ir. Angélica. Fez a 
profissão perpétua em 02 de agosto de 1958, em Albano Laziale – Casa Mãe. 

Ir. Angélica é descrita como uma irmã sorridente, alegre e jovial com todos. Uma pessoa 
generosa e pontual nos seus compromissos, que procurava dar o melhor de si em tudo o que fazia, 
ainda que o seu caráter, bastante franco, criasse alguma dificuldade de relação. No apostolado, 
amava muito dedicar-se às crianças do jardim de infância, sendo capaz de se tornar “criança” com 
elas. A visita às famílias e a atenção aos enfermos, foram âmbitos pastorais que privilegiou, como 
uma oportunidade para partilhar a alegria da sua pertença a Jesus Bom Pastor. Com a bicicleta ia 
até aos lugares mais distantes da Paróquia, para levar a Eucaristia, manifestando solicitude para 
com os idosos e doentes e fazendo-lhes sentir a sua proximidade.  

Ir. Angélica, realizou o seu apostolado particularmente através do ensinamento no jardim 
de infância nas seguintes comunidades: 1948, em Marciana Alta (LI); 1949 Transacqua (TN); 1950 



Tonadico (TN); 1951 Cardinale (CZ); 1953, novamente em Capoliveri e em Transacqua; 1961 Polpet 
(BL); 1965 Vicenza – Sant’Agostino; 1969 Novoledo (VI). Em 1973, permaneceu em Albano Laziale 
– Casa Mãe, para estudar e em 1974, foi para Diano S. Pietro (IM) como estagiária do jardim de 
infância. Retomou o ensinamento em 1975, em Civè di Correzzola (PD); 1976 Adria (RO); 1977 
Cesano Maderno (MI); 1978 Bonavigo (VR); 1987 Corbola (RO). Em 1995, permaneceu em Negrar, 
para viver um ano sabático. Em 1996, fez parte da comunidade de Vicenza – S. Agostino, 
assumindo várias tarefas; 1997 Negrar; 1998 Sestri Levante (GE). Retornou definitivamente para 
Negrar, em 2013. 

Nestes dias, a Covid-19 chegou na nossa comunidade de Negrar e Ir. Angélica foi 
contagiada. Não obstante os tratamentos feitos, na comunidade de Negrar e sucessivamente no 
Hospital, ela veio a falecer. Agradecemos ao Bom Pastor, por todos estes anos de fidelidade da Ir. 
Angélica, à vida e missão de Pastorinha e confiamos à sua intercessão, a campanha de vacinação 
no mundo inteiro, para que seja feita na solidariedade entre os povos e no respeito dos mais 
vulneráveis.  

 
 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 
Roma, 09 de março de 2021 
Santa Francisca Romana 


