
  
 
“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 
para além dos umbrais da morte...”. 
                                                (RdV 24)  

 
 

Ontem, 15 de julho de 2018 às 13:45 
no hospital Regina Apostolorum em Albano Laziale (RM),  

retornou à casa do Pai a nossa irmã   

ADDOLORATA Ir. MARIA ROSA PALMA 
de 86 anos de idade e 68 de vida religiosa 

 

Neste XV Domingo do Tempo Comum, quando com o salmista invocamos a misericórdia 
do Senhor a nossa irmã Maria Rosa retornou à casa do Pai.  

Addolorata, terceira de sete irmãos, nasceu em Veroli na província de Frosinone, aos 02 de 
novembro de 1931 e, no mesmo ano, no dia da solenidade da Imaculada Conceição da Bem-
aventurada Virgem Maria, foi batizada em Sant’Angelo in Villa (FR) na paróquia de São Miguel 
Arcanjo. Entrou na Congregação aos 16 de novembro de 1945 em Genzano (RM) e depois de cinco 
anos, em 14 de agosto, entrou no noviciado em San Pietro alle Acque (PG).  

No ano seguinte, foi enviada a Lusia (RO) como professora de bordado, manifestando uma 
particular inclinação para esta arte. No dia 7 de outubro de 1953, em Massa Martana, após ter feito 
os Exercícios Espirituais, Ir. Maria Rosa, juntamente com o grupo das primeiras Irmãs Pastorinhas, 
emitiu os votos temporários e públicos, permanecendo válida a data dos primeiros votos privados 
emitidos em 15 de agosto de 1951, em San Pietro alle Acque, nas mãos do Bem-aventurado Pe. 
Tiago Alberione. Aos 10 de agosto de 1956, em Albano Laziale, na Casa Mãe, emitiu a profissão 
perpétua. Desde os primeiros anos de formação, Ir. Maria Rosa demonstrou o seu amor para com o 
Instituto e o apostolado pastoral que realizava, fazendo-se particularmente próxima das pessoas e 
cuidando das relações. É descrita como uma pessoa de coração bondoso e gentil, sorridente e 
acolhedora, com talento para a música.   

De 1956 a 1966 realizou o ministério pastoral na comunidade de Cassina De' Pecchi  (MI), 
Medolla (MO),  Longa (VI) e Avellino como professora de jardim de infância. Em 1965 e em 1975 
retornou em Albano Laziale – Casa Mãe como estudante, para se capacitar, primeiro, como 
professora e depois, como enfermeira geral. A partir de 1967, por alguns anos, prestou o seu serviço 
como superiora da comunidade de Rossano Calabro (CS). De 1978 a 1994 dedicou-se tanto ao 
ensino no jardim da infância, quanto à pastoral familiar em diversas localidades: Cittaducale (RI); 
Capoliveri (LI); Castellammare (NA).  



Ir. Maria Rosa, já há mais de vinte anos sofria de hepatite crônica e, consequentemente, de 
cirrose hepática, mas, não obstante a precariedade da sua saúde, continuou a realizar o seu 
ministério apostólico em Pannarano (BN), Pieve di Campo (PG), Napoli e Pescara. Neste último 
tempo, por causa do agravamento da sua condição física, teve que deixar a comunidade de Pescara e 
transferir-se para a comunidade ‘Maria Madre del Divin Pastore’, em Albano Laziale, para receber 
melhores cuidados médicos. Visto o estado avançado da cirrose hepática e outros graves problemas 
de saúde, teve que ser internada no hospital. Um bloqueio renal comprometeu ainda mais a sua 
situação, levando-a a óbito. Consciente da gravidade do seu estado, mas serena, antes de ser 
internada, afim de preparar-se à entrega definitiva a Deus, Ir. Maria Rosa pediu e recebeu a Unção 
dos Enfermos.  

Agradecemos a Deus pela vida desta nossa Irmã e lhe confiamos o caminho da Igreja e da 
nossa Congregação, que tanto serviu e amou com alegria. Agradecemos também as Irmãs de 
Albano pelo cuidado amoroso que tiveram para com a Ir. Maria Rosa. 

 

 
Ir. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora Geral 
 
 

Sung Yang – China 16 de julho de 2018. 
 

 

 

 

 

 

 


