
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 

 
 

Hoje, 09 de dezembro de 2019, às 22h00 (hora local), 
em Caxias do Sul/RS (Brasil),  

retornou à casa do Pai a nossa Irmã  
SOELI TEREZINHA BRANCO 

de 67 anos de idade e 38 de vida religiosa. 
 

 
Ao fim deste dia, enquanto a Igreja rezava o Ofício das Completas, o Bom Pastor chamou a si a 

nossa Irmã Soeli, e as palavras do Responsório breve “Deus da Verdade, Vós me redimistes, em vossas 
mãos, Senhor, entrego o meu espírito”, cumpriram-se no ato de abandono desta nossa Irmã nos braços 
do Pai Misericordioso, a quem ela sempre buscou, com coração sincero.  

Soeli era filha de Osvaldino e Ecilda, nata em São José do Cerrito – Santa Catarina- (Brasil), no dia 
11 de abril de 1952. Aos 03 de maio do mesmo ano, recebeu o batismo na Catedral de Lages – Nossa 
Senhora dos Prazeres. Era a primeira de cinco filhos: dois homens e três mulheres.  

Entrou na Congregação em 21 de fevereiro de 1971, em Caxias do Sul – Av. São Leopoldo, onde 
aos 06 de fevereiro de 1979, iniciou o noviciado e aos 02 de fevereiro de 1981, emitiu a Primeira 
Profissão Religiosa. Desde o tempo de Juniorato, Ir. Soeli era responsável da Catequese Paroquial em 
Porto Alegre/RS e dos Agentes de Pastoral em Getúlio Vargas/RS. Emitiu a Profissão Perpétua em 15 de 
janeiro de 1089, sempre em Caxias do Sul – Av. São Leopoldo.  

DE 1989 a 1994, na comunidade de Campo Grande/MS, ocupava-se da formação das aspirantes, 
organizava as comunidades locais e era responsável do grupo ecumênico, trabalhando ainda com os 
menores das favelas.  

Ir. Soeli é assim descrita no testemunho das Irmãs: “Uma pessoa apaixonada por Cristo e por seu 
Reino de Amor, por isso mesmo apaixonada pela vida, tornando seu o sonho do Bom Pastor ‘eu vim para 
que todos tenham vida e a tenham em abundância’. (Jo 10,10). Por onde passou buscou semear vida, 
repartir vida, lutar pela vida, sobretudo dos pequeninos e marginalizados. Abominava todo tipo de 
injustiça em qualquer âmbito, sobretudo com os pobres e indefesos; Apaixonada pelo Fundador, Pe. 
Tiago Alberione, procurava como ele, no dia a dia, fazer de tudo objeto de oração e meditação diante do 
Senhor; sempre repetia ter aprendido de sua mestra de noviças a viver ‘a obediência à vida’; Zelosa e 
uma verdadeira mãe espiritual, se destacava por seu amor para com todas as irmãs, o forte espírito de 
pertença à família religiosa; sem deixar de cultivar um sadio relacionamento com sua família de sangue, 
sendo também ali exemplo de amor e humanidade1.  

A partir de 1995, Ir. Soeli viveu um tempo de formação em Roma, na Comunidade da Via 
Traversari, participando do segundo biênio do Curso do Carisma, organizado pelas Pastorinhas, em nível 

 
1 O texto completo segue em anexo.  



interno, frequentando contemporaneamente a Universidade Gregoriana, onde formou-se em Teologia 
Dogmática. Foi uma experiência internacional forte, de Família Paulina e de Igreja, que a impulsionou a 
empenhar-se muito, vivendo intensamente este tempo de Graça.  

Quando retornou no Brasil, em 1999, foi enviada à comunidade de Correia Pinto/SC. Onde 
assumiu especialmente a formação dos Agentes de Pastoral. Em 2001 foi nomeada Conselheira e 
Secretária Provincial, motivo pelo qual retornou a Caxias do Sul – Bairro Cinquentenário. Nos 
quadriênios sucessivos (2005-2012) foi nomeada Superiora Provincial por dois mandatos consecutivos. 
Neste Serviço de Governo, Ir. Soeli viveu profundamente a sua maternidade e sororidade para com as 
Irmãs. Neste período de serviço, não obstante lhe tenha sido diagnosticado um câncer, ela continuou o 
seu Ministério de Governo, enfrentando com grande coragem os diversos tratamentos necessários.  

As Irmãs testemunham o modo com que ela viveu a provação da doença: “Destacamos também 
a fortaleza de Ir. Soeli, sustentada pela graça de Deus. Em todos estes anos que lutou contra o câncer, 
sempre demonstrou muita força de vontade, empenho, amor a vida e luta por ela até o fim.  Sempre 
dizia, mesmo nas dores ‘estou bem, isso passa’. A doença não era empecilho para que desenvolvesse sua 
missão, fazendo sempre o que lhe era possível a serviço da Província, congregação. Nunca se poupou a si 
mesma, mas se desgastou pela missão”.  

Em 2014 Ir. Soeli reprendeu a atividade pastoral em Campo Grande/MS, na Comunidade 
Vocacional, ocupando-se da Juventude. Dedicou-se com grande zelo à formação dos Cooperadores 
Paulinos Amigos de Jesus Bom Pastor e no mês de maio de 2018, apesar da precariedade da sua saúde, 
acompanhou-os a Roma para a Celebração do Jubileu, organizado pela Família Paulina. Em 2016, em 
Campo Belo do Sul/SC, ocupava-se da formação dos Agentes de Pastoral. Por causa da piora do seu 
estado de saúde, de 2017 a 2019, viveu em Caxias do Sul – Terceira Légua, onde coordenava a 
Comunidade Jesus Bom Pastor e continuava a ser responsável pelos Cooperadores Paulinos AJBP, os 
quais formava e acompanhava com grande amor, até o último momento, além de ser membro da 
Equipe de Reflexão sobre o Carisma.  

 
Ir. Soeli, com a sua grande força interior e com zelo apostólico, não obstante a doença, 

permaneceu ativa até o fim, oferecendo a sua competência pastoral e também realizando serviços 
comunitários empenhativos. Agradecemos às Irmãs que, durante todo o tempo da doença ampararam 
Ir. Soeli com amorosos cuidados maternos, favorecendo-lhe todas as terapias médicas possíveis, 
agradecemos também aos familiares que a acompanharam amorosamente no hospital nos últimos dias 
de sua vida. Agradecemos a todas as Irmãs da Congregação que se uniram na oração confiante, pedindo, 
pela intercessão do Bem-Aventurado Tiago Alberione, o dom da saúde de Ir. Soeli. 

Elevamos o nosso agradecimento ao Bom Pastor pelo dom da vida e da vocação de Ir. Soeli, por 
tudo aquilo que Ele realizou nela e através dela, na nossa Família Religiosa e na Missão Pastoral. Ao 
mesmo tempo em que a confiamos à Misericórdia do Pai, pedimos a sua intercessão, neste Ano 
Vocacional da Família Paulina, para que tenhamos “boas e santas” vocações e confiando-lhe, em modo 
particular, o caminho dos Cooperadores Paulinos Amigos de Jesus Bom Pastor.  

 
Ir. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora Geral 
 

 
Roma, 09 de dezembro de 2019. 


