
 

 

“A fé na ressurreição 

nos abre à comunhão fraterna 

que vai além dos umbrais da morte …” (RdV 24) 

 

 

 

Hoje, 28 de junho de 2016, às 8h00 (hora filipina) 

no “Bethany Hospital” de San Fernando, La Union (Filipinas) 

retornou a casa do Pai a nossa irmã  

SHIRLEY TORRENTE 

Aos 55 anos de idade e 22 de vida religiosa 

 

 

No 51° aniversário de presença pastoral nas Filipinas e na vigília da Solenidade dos 

Santos Apóstolos Pedro e Paulo, Jesus Bom Pastor visita a Província Filipinas-Austrália-Saipan-

Taiwan para levar ao Pai, a nossa irmã Shirley, a primeira irmã filipina a chegar na 

comunidade das Pastorinhas do Céu. 

Hoje, durante a oração da comunidade, Ir. Shirley enquanto animava os cantos, 

escutou mais fortemente a voz de Jesus Bom Pastor, que lhe chamava a pronunciar o último 

sim ao Seu Amor. 

Agora, Ir. Shirley pode cantar com plena confiança o versículo do Aleluia que a liturgia 

hodierna nos propunha: “O Senhor é o meu sentinela, me vigia, está à minha destra: não 

deixará vacilar o meu pé”. 

Shirley nasceu no dia 25 setembro de 1960, em Cavite City, nas Filipinas e foi batizada 

no dia de Natal do mesmo ano. Era a terceira de quatro filhos, educada na fé cristã, desde sua 

adolescência, participava com entusiasmo da vida paroquial, onde maturou a vocação 

religiosa. Entrou na Congregação no dia 28 de maio de 1991 em Imus, Cavite, atraída pelo 

apostolado das Pastorinhas, após ter se formado em Economia e Comércio e vivido uma 

experiência de trabalho por alguns anos. 

Entrou no Noviciado no dia 15 de maio de 1992, em Quezon City e dois anos depois, 

no dia 15 de maio de 1994, emitiu a sua Primeira Profissão Religiosa. Durante o tempo do 

Juniorato, foi enviada por um ano à comunidade de San Fernando, La Union, para dedicar-se à 

pastoral juvenil paroquial. Manifestava uma boa sensibilidade para com a juventude, e, 

portanto, foi enviada à comunidade Parañaque, para dedicar-se ao acompanhamento dos 

jovens e a catequese para os estudantes das escolas estaduais, ali permanecendo de 1995 a 

1997. 

De 1997 a 1998 coordenou a catequese na comunidade de Tanza. No ano seguinte foi 

para a comunidade formativa de Quezon City para preparar-se à Profissão Perpétua, a qual 

emitiu no dia 15 de maio de 1999. Naquela ocasião assim escreveu: “Impulsionada pelo 



espírito de amor por Deus e o serviço à Igreja, desejo ser admitida à Profissão Perpétua, para 

poder dedicar-me à sequela de Jesus Bom Pastor por toda a vida. Confio-me totalmente ao 

Senhor através da guia materna da Virgem Maria, para que caminhe comigo até a morte”. 

Ir. Shirley era uma pessoa reservada, profunda nas suas reflexões, sabia colaborar com 

as outras e era criativa e dinâmica na pastoral. Não improvisava no apostolado, mas 

procurava preparar-se bem. Era muito delicada na comunicação e ao mesmo tempo corajosa 

no tomar decisões. Gentil no tratar as pessoas, assumia com responsabilidade os empenhos 

que lhe eram confiados, vivendo com força de vontade e determinação. Organizada e precisa, 

assumia cada serviço dando o melhor de si, sempre desejosa de doar aos outros a vida que o 

Bom Pastor lhe fazia apreciar. 

De 1999 a 2005 realizou o seu ministério junto do Apostolado do mar, em Manila. 

Durante esta experiência abriu-se mais ao ecumenismo. No ano de 2002, durante uma 

entrevista que fiz a Ir. Shirley, para a revista o Cooperador Paulino, com respeito à sua missão 

em prol das necessidades dos marinheiros e de suas famílias, assim se expressou: “Na minha 

experiência atual, aprendi a apreciar o valor do ecumenismo. Eu vi a necessidade, para mim 

mesma e para quem se dedica a este apostolado, de um maior respeito e valorização da fé 

religiosa dos outros”. 

De 2005 a 2012 realizou o serviço como ecônoma, na escola de Imus. Por um ano, foi 

também diretora da escola média de Imus. Enquanto se encontrava em Imus, cuidou de Ir. 

Innocenza Turra, morta no 2012. 

De 2012 a 2013 esteve em licença de ausência da comunidade religiosa, para cuidar de 

sua mãe. Ao seu retorno, foi enviada novamente para a comunidade de San Fernando, la 

Union, para dedicar-se à pastoral juvenil em nível diocesano. 

Desde o ano passado, Ir. Shirley sofria de diabete e de alterações na pressão arterial 

que lhe causou um imprevisto infarto cardiocirculatório. Transportada para o hospital se 

verificou a sua morte. O Senhor tem os seus projetos para cada Pastorinha e para nossa 

Congregação, e nós confiamos nos seus desígnios, que são sempre plenos de Bondade. 

Ir. Shirley, você se preparou para o encontro com o Pai, participando juntamente com 

tantos jovens, à peregrinação da Cruz da Misericórdia, que estava atravessando as Dioceses 

da região de Luzon. Agora, goza do rosto misericordioso do Pai, que a acolhe entre os seus 

braços e lhe dá a sua paz. Confie também à intercessão dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo, a 

nossa Congregação, que se prepara para celebrar o 9° Capitulo Geral, para que todas nós 

possamos redescobrir o dom profético da maternidade pastoral, que o Senhor nos concedeu 

com a consagração religiosa. 

 

Ir. Marta Finotelli 

Superiora geral 

 

Roma, 28 de junho de 2016  

Memória de Santo Irineu, Bispo e mártir 

 


