
 

 
 

““A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 
 
 

Hoje, 22 de julho de 2019 às 04:22 (hora local), 

em Imus – Cavite (Filipinas) 

retornou à casa do Pai a nossa irmã 

FELISA Ir. MARY EDWARD PARCERO  

de 82 anos de idade e 51 anos de vida religiosa. 

 
No dia em que com a Igreja celebramos a memória de santa Maria Madalena, o Pai 

chamou a si, nas primeiras horas do amanhecer, a nossa irmã Mary Edward. Do mesmo 
modo em que rezamos no salmo 62, pensamos na nossa irmã, que agora vive plenamente 
aquilo que tantas vezes clamou: Ó Deus, tu és o meu Deus, desde a aurora eu te procuro. E 
ainda: A minha alma se une estreitamente a ti: a tua direita me sustenta.  

 
Felisa, primeira de cinco filhos, nasceu em Imus – Cavite aos 27 de abril de 1937 e foi 

batizada na Paróquia de Nossa Senhora do Pilar, também em Imus, aos 08 de fevereiro de 
1955. Entrou na Congregação em 10 de outubro de 1966 em Imus – Cavite, onde transcorreu 
os primeiros anos de formação, sendo que em 28 de junho de 1967 entrou no noviciado, o 
primeiro organizado nas Filipinas. Aos 29 de junho de 1968 emitiu a sua primeira profissão 
em Pasay City, na capela das Paulinas, recebendo o nome de Ir. Mary Edward e em 23 de 
junho de 1973, a profissão perpétua em Imus.  

 
Ir. Mary Edward já era professora de escola primária antes de entrar na Congregação, 

uma habilidade que lhe permitiu, desde o início da missão pastoral, empenha-se no âmbito 
educativo, dedicando-se em diversos serviços em Imus – Cavite: de 1968 a 1971, professora 
na escola; e em dois períodos distintos, de 1971 a 1973, e, sucessivamente, de 1976 a 1981, 
diretora da escola primária.  

 
Em 1974, em Mendez – Cavite, foi nomeada superiora da comunidade; e de 1983 a 1986 

em Tondo – Manila, exerceu o serviço de Vigária Regional das Filipinas, trabalhando 
contemporaneamente na pastoral social e caritativa. Viveu alguns períodos nos USA (1986-
1992; 1994-1996) para cuidar da sua mãe enferma, alternando-se com a sua irmã, também 
religiosa, da congregação Blessed Sacrament Sisters. 

 
De 1992-1993 e de 1997-2003, ocupou-se de modo particular da Pastoral Familiar e da 

animação das Comunidades de Base em Tanza. Em 2003 retornou a Imus – Cavite, onde foi 
nomeada superiora de 2005 a 2009. 
 
 



Ir. Mary Edward era descrita pelas suas formadoras como uma pessoa de profunda vida 
interior, generosa, responsável, sincera, laboriosa, ponderada nas considerações e de 
caráter forte. As irmãs que viveram com ela a recordam como uma pessoa reta e alegre, 
engenhosa, determinada e responsável. Sendo natural de Imus, onde a nossa Congregação 
moveu os primeiros passos nas Filipinas, muito trabalhou para este início.  
 

Desde o início do declínio da sua saúde, no final de 2018, Ir. Mary Edward foi cuidada e 
acompanhada com muito amor, pelas irmãs da comunidade de Imus. Ao longo da sua 
enfermidade, manteve o olhar sereno, agradecendo cada visita, cada presença e cada gesto 
de bondade a ela manifestados. Ir. Mary Edward se despediu na serenidade e na paz, 
deixando às irmãs um testemunho de fé e de abandono ao Senhor.   

 
Bendizemos ao Pai pelo dom desta irmã e agradecemos a todas as irmãs que neste 

tempo de enfermidade cuidaram de Ir. Mary Edward com ternura e gratuidade. Confiamos à 
intercessão de Ir. Mary Edward a celebração do Ano Vocacional Paulino, para que possamos 
alcançar a graça de “Reavivar o dom Deus”, recebido como Família Paulina, para 
testemunhar uma vida religiosa Paulina que viva e anuncie ao mundo, Jesus Mestre e Pastor 
Caminho, Verdade e Vida. 

 
 

 
Ir. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora Geral 
 

 
Mutuca (Brasil), 22 de julho de 2019 
Memória de Santa Maria Madalena 


