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

 
 

Segunda-feira, 31 de dezembro de 2018 às 10h30m, 
no hospital de Negrar (VR),  

retornou à casa do Pai a nossa irmã   

ROSANNA Ir. M. ILARIA BENEDETTI 
de 79 anos de idade e 55 de vida religiosa. 

 
Com as palavras da oração da Coleta: “Deus eterno e todo-poderoso, que estabelecestes o 

princípio e a plenitude de toda a fé na encarnação do vosso Filho, acolhei-nos como membros de 
Cristo”, confiamos à misericórdia do Pai a nossa Irmã Rosanna, que neste último dia do ano foi 
chamada a contemplar “face a face” o rosto do bom Pastor que sempre buscou e amou.   

 

Por seu explícito desejo, delineamos o essencial do perfil de Ir. Rosanna. Ela nasceu no dia 
30 de maio de 1939, em Verona, a primeira de três irmãos, e foi batizada no dia 08 de junho do 
mesmo ano, na Catedral de Santa Maria Assunta em Verona. Entrou na Congregação aos 22 anos de 
idade, em 02 de setembro de 1961, em Albano Laziale – Casa Mãe, após receber o diploma de 
técnico comercial. Em Albano transcorreu o primeiro ano de formação, iniciando o noviciado aos 
02 de setembro de 1962. No dia 03 de setembro do ano seguinte, emitiu a sua primeira profissão, 
recebendo nome de Ir. M. Ilária. Após a profissão permaneceu em Albano como professora interna, 
para ajudar na preparação das Irmãs da Congregação e, contemporaneamente, conseguiu o diploma 
de Magistério em Ciências Religiosas. Aos 26 de setembro de 1972, Ir. Rosanna partiu para a 
Austrália, em Thornbury, e em 1974 foi para Thomastown, para ocupar-se da pastoral dos 
migrantes italianos. 

 

Em 1975, nomeada Secretária Geral, voltou novamente para Albano até 1980, passando 
depois para nova sede da Casa Geral em Roma – EUR Mostacciano. Em 1981 passou a fazer parte 
da comunidade de Saliceto Panaro (MO); em 1984 foi nomeada Conselheira Provincial e exerceu 
este serviço permanecendo na comunidade apostólica de Florença. Entre os anos 1981-1987, Ir. 
Rosanna colaborou com o Movimento Eclesial para um Mundo Melhor e de 1987 a 1999 exerceu o 
serviço de Conselheira Geral. De 1999 a 2001 viveu na casa de Tor san Lorenzo (RM), o último ano 
como superiora da comunidade. Em seguida inseriu-se em várias comunidades: 2001 Bettola di 
Peschiera Borromeo (MI); 2003 Vicenza – S. Agostino como superiora da comunidade; em 2013 
devendo exercer ainda a missão tanto de Conselheira quanto de Secretária Provincial, residiu em 
Verona – Sede Provincial. Em 2017, concluindo o seu serviço no Governo Provincial passou a fazer 



parte da comunidade de Negrar (VR) para poder receber os cuidados necessários, dada a 
precariedade da sua saúde.   

Ir. Rosanna amou e serviu a Congregação em diversos modos, como também a Vida 
Consagrada, colaborando na preparação e condução dos Capítulos Gerais de vários Institutos 
Religiosos. Escreveu alguns textos úteis para as peregrinações da Família Paulina, dando, além 
disso, a sua valiosa contribuição por diversos anos à revista ‘Il Cooperatore Paolino’. 
 

Neste último tempo Ir. Rosanna me confiou e me autorizou a partilhar quanto segue: “Sinto 
uma alegria profunda, porque neste período de enfermidade celebrei intensamente os sacramentos 
da Reconciliação e da Unção dos enfermos em Comunidade. Sinto uma alegria profunda e 
indescritível em viver como “pessoa reconciliada” e faço votos a cada Pastorinha e a cada pessoa 
de poder experimentar esta grande alegria que é “viver como pessoas reconciliadas”; isso é dom 
de Deus”.   
 

Agradecemos a todas as Irmãs, os médicos e enfermeiras que neste tempo de particular 
provação cuidaram da Ir. Rosanna com ternura e gratuidade. Confiamos à Ir. Rosanna as intenções 
do Papa Francisco, assim como o novo ano de graça que nos será dado como Congregação em 
caminho com a humanidade do nosso tempo.  
      

 
                Ir. Aminta Sarmiento Puentes 

                             Superiora Geral 

 
Roma, 31 de dezembro de 2018 
Oitava de Natal 

 
 
 

 

 

 

 

 


