
 

 
 
“A fé na ressurreição  
nos abre à comunhão fraterna  
que vai além dos umbrais da morte…” 
                                                 (RdV 24) 
 

 

 
 

Hoje, 16 de janeiro de 2017, à 01h30m 

na comunidade de Negrar (VR),  

retornou à casa do Pai a nossa irmã 

MARIA LUCIA Ir. METILDE DELLAI 
de 85 anos de idade e 58 de vida religiosa 

 
 
 

 “Cantarei para sempre o amor do Senhor!” Com estas palavras do Salmo 88, a nossa 
Irmã Lucia respondeu ao chamado do Pai, sendo levada a Ele por Jesus Bom Pastor, que a 
procurou e a amou ao longo de toda a sua vida. 

 Maria Lucia nasceu no dia 26 de outubro de 1931 em Longa di Schiavon (VI) e 
recebeu o Batismo no dia 08 de novembro do mesmo ano. Foi educada de maneira cristã, 
em uma família numerosa, composta por três irmãos e quatro irmãs, que participavam 
ativamente na vida da comunidade paroquial, sinal de uma fé profunda. Em 1944, ainda 
adolescente, Maria – como era chamada em família – recebeu da Diocese de Vicenza um 
certificado de qualificação para ensinar a doutrina cristã. Nos anos da sua juventude foi 
também presidente da Ação Católica feminina. Em 30 de maio de 1954, foi aberta na sua 
cidade uma comunidade das Irmãs Pastorinhas e Maria, com pouco mais de 20 vinte anos, 
sentiu-se atraída pela vida e pelo ministério delas, maturando a opção de entrar na 
Congregação. 

No dia 12 de setembro de 1955, iniciou o seu caminho formativo em Albano Laziale 
(RM), Casa Mãe. Aos 12 de setembro de 1957, entrou no noviciado e no ano sucessivo, em 
03 de setembro, emitiu a Primeira Profissão Religiosa, recebendo o nome de Ir. Metilde, 
sendo porém sempre chamada de Ir. Lucia. 

Depois da profissão foi enviada ao apostolado, em S. Lucia di Fiamignano (RI), onde 
permaneceu por quatro anos e depois em Polpet (BL), por um ano, dedicando-se à 
catequese e às visitas às famílias, até a sua Profissão Perpétua, emitida na Casa Madre. em 
Albano, no dia 03 de setembro de 1963. Nesta ocasião, assim escreveu: “O meu grande 
desejo é ser para sempre toda do Senhor e poder fazer parte do grupo de suas filhas (...) 
confiante nas graças do Senhor”. 



Assim Ir. Lucia consumiu toda a sua vida de Pastorinha: doou-se com alegria, zelando 
muito pela oração, trabalho, apostolado, estudo. Amava a vida fraterna, era de poucas 
palavras, contentava-se facilmente com tudo, vivia com sobriedade, era serena e boa para 
com todas as irmãs. Virtuosa e com bom espírito religioso, amava a Congregação e desejava 
constantemente progredir no caminho de santificação. Organizada no cuidado com a casa e 
com a Igreja, dedicava-se ao ministério pastoral com boa vontade e desejo de buscar em 
tudo a Jesus Bom Pastor e a salvação das pessoas. às quais era enviada. 

De 1963 foi transferida para a comunidade de Valbona (PD), onde permaneceu até 
1973, realizando sua atividade pastoral, sobretudo no Jardim da Infância e com a juventude. 
Depois de uma pausa na Casa Mãe, para conseguir a habilitação em magistério, foi enviada a 
Adria (RO), como professora do Jardim da Infância: dedicou-se com alegria a este serviço 
educativo, zelando pelas crianças e suas famílias. 

De 1980 a 1985 esteve em Civé di Correzzola (PD), como educadora no Jardim da 
Infância, além de uma dedicação especial à visita às famílias, sobretudo aos doentes. 

De 1985 a 2003 inseriu-se na comunidade de Saliceto Cuneo (CN), dedicando-se 
sempre ao ensino no Jardim da Infância, além de realizar o serviço de superiora da 
comunidade por oito anos. 

Em 2004, Ir. Lucia esteve em Negrar, na comunidade Maria Mãe do Bom Pastor, para 
um tempo de pausa, que a permitiu depois retomar, com renovada energia o seu ministério, 
sobretudo na pastoral familiar, em Romans D’Isonzo (GO), onde permaneceu até 2011, ano 
em que, por motivos de saúde, teve que se retirar definitivamente em Negrar. 

Irmã Lucia viveu os últimos anos de sua vida em oração, silêncio e colaboração nas 
pequenas necessidades da vida cotidiana da comunidade, até que as forças lhe permitiram. 
Já insegura para caminhar, nos últimos dias Irmã Lucia sofreu uma fratura no fêmur e foi 
submetida a uma cirurgia, após a qual não conseguiu mais se recuperar e serenamente se 
confiou ao Bom Pastor 

Entregamos ao Senhor Ir. Lucia, enquanto agradecemos pela sua vida doada no 
ministério de cura pastoral e lhe pedimos que interceda por todas as Pastorinhas, para que 
tenhamos um amor sempre mais forte por “Jesus Cristo, Caminho, Verdade e Vida: que é a 
maior riqueza do mundo” (Alberione, PrP VI, 1953, p. 178). 

Reza por nós, Ir. Lucia, e juntamente com as outras Pastorinhas do Céu, interceda 
para que possamos viver a preparação para o nosso 9ºCG, na escuta do Espírito e em 
comunhão sempre mais profunda entre nós. 

 

 

Ir. Marta Finotelli 
Superiora Geral 

 

Roma, 16 de Janeiro de 2017 


