
 

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

(RdV 24) 
 

 
 
 

Hoje, 07 de fevereiro de 2020, às 01h10m (hora local). 

no hospital de Caxias do Sul/RS (Brasil), 

retornou à casa do Pai a nossa Irmã 

YOLANDA ANNA THEREZA PIVA 

de 92 anos de idade e 63 de vida religiosa. 

 

Enquanto a liturgia hodierna proclamava no canto ao Evangelho: Bem-aventurados aqueles 
que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a Palavra e dão fruto pela perseverança, 
o Pai chamou para si a nossa Irmã Yolanda, a qual acolheu a “Palavra feita carne”, respondendo ao 
chamado do Bom Pastor, e vivendo com perseverança e alegria os seus 63 anos de fecunda doação 
como Pastorinha.  

Yolanda, quarta de seis filhos, nasceu aos 05 de fevereiro de 1928, em Caxias do Sul/RS e foi 
batizada em 03 de junho do mesmo ano, sempre em Caxias do Sul. Entrou na Congregação na 
Terceira Légua – Caxias do Sul, em 14 de março de 1954 e no noviciado aos 05 de janeiro de 1956. 
Emitiu a primeira profissão religiosa aos 06 de janeiro de 1957, em Caxias do Sul, e a profissão 
perpétua em 06 de janeiro de 1962. Ir. Yolanda fez parte do primeiro grupo de noviciado da 
Congregação no Brasil, assim descrito no Boletim Interno: “No dia 06 de janeiro de 1957, dez Irmãs 
emitiram a primeiros votos, foram as primeiras noviças do Brasil”.  

Ir. Yolanda pode frequentar diversos cursos, visando melhor se preparar para servir a 
Congregação e o Povo de Deus: Teologia Pastoral, aprofundamentos bíblicos e carismáticos, cursos 
em nível administrativo e de assistente social. De fato, ela assumiu o serviço da contabilidade com 
generosidade, competência e precisão.  

Diversos testemunhos falam da gratuidade e alegria desta nossa Irmã, que fez frutificar todos 
os dons recebidos por natureza, graça e cultura. É descrita como uma pessoa atenta e honesta, que 
jamais levantava o tom de voz e nunca falava mal de alguém, respeitando as relações com todas as 
Irmãs. Uma pessoa de oração, silêncio, doação a Deus e de serviço aos irmãos e às irmãs na 



cotidianidade. Ir. Yolanda, além disso, é muito delicada, testemunhando o valor da obediência na 
Vida Consagrada, não se importando com a idade da superiora da comunidade.  

Ela viveu o apostolado pastoral em diversas localidades do Brasil, empenhada, sobretudo, 
na coordenação pastoral, catequese, animação litúrgica, visita às famílias, trabalho de secretaria 
paroquial e serviço de assistência social: Pirataba/RS (1957 – 1958); Murialdo – Porto Alegre/RS 
(1958 – 1960); Fagundes Varela/RS (1960 – 1963), Iepê/SP (1963 – 1965); Jabaquara/SP (1965 – 
1966); Getúlio Vargas/RS (1966 – 1974). Realizou também o serviço de Superiora de Comunidade 
em Fagundes Varela/RS, Iepê/SP e Getúlio Vargas/RS. Em seguida Ir. Yolanda se disponibilizou para 
trabalhar tanto no setor escolástico quando no âmbito econômico: Jabaquara/SP (1974 – 1980); São 
Leopoldo – Caxias do Sul (1982 -1997); Caxias do Sul, Comunidade Jesus Bom Pastor (1997 – 2000); 
Caxias do Sul, Comunidade Jesus Mestre Pastor (2001); Caxias do Sul, Comunidade Santíssima 
Trindade (2002 – 2014). Nestes lugares, a recordam pelo seu amor para com os leigos e 
Cooperadores Paulinos AJBP, pela sua presença silenciosa e orante, durante os encontros. Em 2015 
foi transferida para a Comunidade Betânia, em Caxias do Sul, para poder receber os tratamentos 
adequados à sua saúde.  

Louvemos o Pai pelo dom da vida desta mostra Irmã, que viveu o Mistério da Cruz, na 
serenidade e no abandono à vontade de Deus, mesmo na doença. Agradecemos às Irmãs que, com 
afeto materno apoiaram Ir. Yolanda, oferecendo-lhe todos os tratamentos necessários. 
Agradecemos também os familiares, que sempre a acompanharam, sobretudo nos dias vividos no 
hospital. Confiamos à intercessão desta nossa Irmã, o caminho da Congregação e, de modo especial, 
a preparação do 8º Intercapítulo, para que seja segundo o coração do Bom Pastor.  

 

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 
Roma, 07 de fevereiro de 2020 
 


