
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 
 

 
 

Hoje, 14 de janeiro de 2021, às 15h30m, 

no Hospital Pompeia de Caxias do Sul/RS (Brasil), 

retornou à casa do Pai a nossa 

Irmã NAIR MANTOAN  
de 79 anos de idade e 56 de vida religiosa. 

 
 

“Ele é o nosso Deus, e nós somos o seu povo, o rebanho que ele conduz”. Estas palavras do 
salmista, na liturgia de hoje, resumem a pertença de Ir. Nair a Jesus Bom Pastor, que ela amou e 
seguiu com amor.  

 
Nair nasceu em Presidente Prudente/SP, aos 03 de setembro de 1941, e foi batizada em 18 

de outubro de 1941, na Catedral da mesma diocese, que tem por patrono São Sebastião.  
 
Entrou na Congregação aos 24 de outubro de 1958, em São Paulo – Jabaquara, onde viveu 

o primeiro tempo da sua formação. Entrou no Noviciado em Caxias do Sul – Av. S. Leopoldo em 1º 
de fevereiro de 1964; emitiu a Primeira Profissão aos 02 de fevereiro de 1965, recebendo o nome 
de Ir. Emanuela e, sempre em Caxias do Sul, emitiu a Profissão Perpétua aos 02 de fevereiro de 
1970. 

 
Ir. Nair é descrita como uma irmã de oração, ativa, alegre, franca, generosa, aberta, firme 

e, ao mesmo tempo, afável. Gostava de ter tudo em ordem e de fazer bem as coisas; era criativa e 
tinha um grande coração apostólico. Entre as diversas expressões do ministério pastoral, 
distinguiu-se, em particular, pela dedicação no cuidado da vida das crianças, por meio das curas 
alternativas da medicina natural. Partilhava os conhecimentos adquiridos da medicina alternativa, 
através de cursos que privilegiavam os mais pobres. Viveu com amor o dom de acompanhar as 
pessoas nos momentos de luto, levando-lhes a consolação da fé. De 1965 a 1975 assumiu o 
serviço de motorista, na comunidade de Caxias do Sul e na escola, com generosidade e 
responsabilidade. 

 
Ir. Nair viveu o seu ministério pastoral nas seguintes comunidades: após a profissão 

perpétua em Caxias do Sul; 1975 em Canela; 1980 em Porto Alegre para um tempo de estudo. Em 
1981 retornou para Caxias do Sul, Av. S. Leopoldo. Em 1982 em Vera Cruz do Oeste; 1984 viveu na 
Terceira Légua um tempo de descanso; 1985 em Porto Alegre – Murialdo e em 1986 em Cascavel.  

 



Nos anos seguintes Ir. Nair ocupou-se da formação dos agentes de pastoral em: Pinhais 
(1992-1994); Porto Alegre (1995); Correia Pinto (1996–2000); Santana do Livramento (2001-2003); 
Cascavel (2004-2005). De 2006 a 2009 fez parte da comunidade de Campo Belo do Sul, lugar de 
missão com os nossos irmãos caboclos, descendentes dos índios araucanos. De 2010 a 2016 viveu 
em Santana do Livramento e de 2017 a 2018 em Campo Grande. Em 2019 fez parte da 
Comunidade “Divina Pastora”, na Terceira Légua, onde ocupou-se de diversas tarefas, colocando à 
disposição a sua competência em medicina alternativa. No ano de 2020, pela precariedade do seu 
estado de saúde, estava na comunidade “Betânia”, onde enfrentou com fé e coragem os 
tratamentos para combater o câncer.  

 
Agradecemos as irmãs que neste tempo manifestaram um amoroso cuidado para com a Ir. 

Nair, apoiando-a para que pudesse enfrentar com serenidade as quimioterapias e tudo o que 
comportava a luta contra a sua enfermidade.  

 
Agradecemos a Deus pela vida da Ir. Nair como Pastorinha e a confiamos à misericórdia do 

Pai. Pedimos a intercessão dessa nossa irmã, particularmente sensível ao cuidado da vida, para 
que a medicina e as vacinas para debelar a Covid-19, possam progredir sem delongas e sejam 
disponíveis para todos os povos da terra.   

 

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 
 
Roma, 14 de janeiro de 2021. 


