
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 

 
 

 
Hoje, 10 de junho de 2021, às 10h30m, 

no Hospital de Negrar di Valpolicella (VR), 

retornou à casa do Pai a nossa irmã 

FERNANDA, Ir. M. ANGELINA ZAMPINI, 

de 83 anos de idade e 59 de vida religiosa. 

 

No dia em que rezamos com a antífona da comunhão da celebração eucarística: Senhor, minha 
rocha, minha força, meu libertador, meu Deus, rochedo que me abriga, a nossa irmã Fernanda retornou à 
Casa do Pai, serena e em paz. Ir. Fernanda, durante os seus quase sessenta anos de generosa doação como 
Pastorinha, depôs a sua segurança no Senhor, o Bom Pastor, sua rocha, força e abrigo. 

Fernanda nasceu aos 25 de setembro de 1937, em Verona, sendo batizada na Igreja de Santa 
Úrsula, em 28 de setembro de 1937, na mesma cidade. Entrou na Congregação aos 02 de setembro de 
1958, em Albano Laziale – Casa Mãe, e no noviciado aos 02 de setembro de 1960. Emitiu a primeira 
profissão em 03 de setembro de 1961, permanecendo em Albano Laziale, como responsável da catequese 
da Diocese. Emitiu a profissão perpétua aos 03 de setembro de 1966. No seu pedido de admissão aos votos 
perpétuos, assim se expressava: Estou certa de ter sido chamada por Deus a esta Congregação, que amo, 
estimo profundamente e à qual quero doar-me totalmente. Nela, estou segura, é bem traçado o caminho 
da santidade e os meios para alcançá-la são abundantes.  

Ir. Fernanda possuía um caráter terno, era dócil, generosa, alegre, simples, bondosa, sociável, 
diligente, amante da vida comunitária, portadora de uma santa alegria. Nutria grande amor à Congregação 
e era generosa no apostolado. As irmãs testemunham, dizendo: Nutria grande amor pela sua vocação de 
Pastorinha. Nos longos anos em que colaborou no serviço do governo, tanto em nível geral como provincial, 
foi sempre disponível na busca do bem para todas, aberta em apoiar novas vias para caminhar no espírito 
do Bem-Aventurado Alberione, sempre disponível à colaboração e ao confronto.  

Além de ter sido assistente das noviças de 1961-1971, assumiu com generosidade e dedicação 
serviços no Governo Geral. Foi secretária Geral de 1969 a 1975, em Albano Laziale – Casa Mãe e 
Conselheira Geral por dois mandatos, de 1975 a 1987; o primeiro sexênio em Albano Laziale – Casa Mãe e o 
segundo em  Roma – Eur Mostacciano.  

Após longos anos de serviço em nível geral, viveu um ano sabático, em 1987, em Roma – Axa. Em 
seguida inseriu-se no ministério pastoral, nas comunidades da província de Udine: 1988 em Peonis di 



Trasaghis; 1993 em Manzinello di Manzano; 2000 em Oleis di Manzano; nessas duas últimas foi também 
Superiora da Comunidade. As irmãs que com ela partilharam o ministério pastoral, testemunham que 
nessas paróquias da Diocese de Udine, a sua generosa colaboração se caracterizava sobretudo pelo 
empenho na formação dos leigos, em particular, no campo da liturgia. Graças ao dom de uma linda voz, 
procurava fazer com que as celebrações fossem participadas e bonitas. Ir. Fernanda era muito lembrada 
por numerosos agentes de pastoral da Diocese, visto que por vários anos cooperou nos cursos de formação 
para leigos, organizados pelo teólogo Padre Dino Pezzetta, em Gemona (UD) e na abadia de Rosazzo (UD). 
Para ela era vital estreitar relações com as pessoas e as famílias. Durante a sua enfermidade, na 
comunidade de Negrar, para onde tinha se transferido no mês de novembro passado, seguia através dos 
MCS as várias iniciativas, mantendo a comunicação com as pessoas até os últimos dias, transmitindo a 
esperança e a consciência de que se aproximava o seu encontro com o Bom Pastor.  

No ano 2000, disponibilizou-se para fazer parte da Comissão Econômica Congregacional, que viu 
nascer, em 2004, o Projeto Econômico Geral, do qual, em seguida, derivaram os projetos das 
Circunscrições. Ir. Fernanda deu a sua contribuição de reflexão, experiência e capacidade de trabalhar em 
grupo.  

De 2001 a 2009 foi transferida para Verona – na sede provincial ICN-MZ, tendo sido nomeada 
conselheira provincial por dois mandatos. À conclusão deste intenso tempo de serviço à Província, em 2009 
viveu um ano sabático em Tor San Lorenzo (RM). Retomou, depois, a atividade pastoral, ocupando-se 
principalmente da formação dos agentes de pastoral: em 2010 em Fratta di Romans D’Isonzo (GO); 2011 
em Brazzano di Cormons (GO), onde desde 2016 era a Superiora da Comunidade. Viveu, na diocese de 
Gorizia uma dedicação contínua à pastoral. Testemunha o pároco, Padre Paolo Nutarelli: o seu sorriso e a 
sua delicadeza lhe permitiram entrar nos corações de tantas pessoas e famílias. Nunca se poupou na sua 
atividade pastoral e, até quando as suas forças lhe permitiram, dedicou-se totalmente à missão pastoral 
nas nossas Paróquias.  

Em novembro de 2020, já enferma, passou a integrar a comunidade de Negrar; em breve tempo se 
manifestou a gravidade da sua situação. Agradecemos a comunidade de Negrar, todas as irmãs e pessoal 
da saúde, que neste tempo cuidaram da Ir. Fernanda com amor e dedicação. Ir. Fernanda viveu a sua 
enfermidade na fé do encontro com o Bom Pastor e na oferta do seu sofrimento para as necessidades da 
Congregação e da Igreja.  

Ir. Fernanda, ao confiar-lhe à Misericórdia do Pai, agradecemos pelo seu testemunho de 
Pastorinha, profundamente apaixonada pelo Bom Pastor e pelo seu Povo, que serviu até o fim com amor 
indiviso e com alegria. Confiamos à sua intercessão o caminho da “recém-nascida” Província Itália-Albânia-
Moçambique e as vocações para a Igreja e para a nossa Família Paulina.  

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

   

 

Roma, 10 de junho de 2021.  


