
  

 
 
"A fé na ressurreição  
Nos abre à comunhão fraterna 
Que vai além dos umbrais da morte …". 
                                                 (RdV 24) 
 

 

 

Em 23 de novembro de 2016, aproximadamente às 21h15m, 

na sede provincial de Verona,  

retornou à casa do Pai a nossa irmã 

SPERANZA Ir. STEFANIA FIORINDO 
de 75 anos de idade e 55 de vida religiosa. 

 
 

“Por isso, também vocês estejam preparados. Porque o Filho do Homem virá na hora 
em que vocês menos esperarem” (Mt 24,44), este versículo que a liturgia do primeiro 
domingo do Advento propõe, parece realmente adapto ao chamado inesperado que Jesus 
Bom Pastor fez à nossa Irmã Stefania, a qual respondeu com o refrão do salmo responsorial: 
Vou com alegria ao encontro do Senhor! 

Speranza nasceu no dia 8 de janeiro de 1941 em Codevigo (PD), em uma família 
veneta, laboriosa e religiosa. Era a quarta de seis filhos, foi batizada na paroquia de Conche 
di Codevigo em 19 de janeiro de 1941 e crismada aos 6 de dezembro de 1949. Educada na fé 
cristã desde pequena, frequentava a comunidade paroquial onde aprendeu a fazer da sua 
vida um dom para os outros e maturou a vocação à vida religiosa. 

Entrou na Congregação no dia 7 de outubro de 1959 em Albano Laziale (RM) – Casa 
Mãe, onde viveu com alegria e disponibilidade o tempo da formação inicial. Entrou no 
noviciado em 2 de setembro de 1960 e emitiu a Primeira Profissão aos 3 de setembro de 
1961 recebendo o nome Ir. Stefania. 

Ir. Stefania foi súbito enviada para a comunidade de Lusia (RO), na qual permaneceu 
até 1968 como professora no Jardim da Infância e se dedicou de modo especial à catequese 
das crianças. Durante este período, ficou alguns meses em Albano Laziale para preparar-se à 
Profissão Perpétua que emitiu no dia 3 de setembro 1966. 

De 1968 a 1969, permaneceu em Albano para um tempo de estudo, com a finalidade 
de aperfeiçoar-se para o ensino no Jardim da Infância, lugar privilegiado no seu ministério 
pastoral. 

De carácter bom , alegre e social, educada com um forte senso de responsabilidade, 
Ir. Stefania amava a oração e as coisas práticas que realizava sempre com muito amor. 



Atenta à vida comunitária, vivia relações cordiais com todas as irmãs e acolhia com 
generosidade o serviço como superiora, que assumiu por diversos mandatos. 

De 1969 a 1986, Ir. Stefania foi enviada a Albiano (TN); a Valbona (PD) e a Transacqua 
(TN). A maior parte do seu apostolado era realizado no Jardim da Infância, mas, se dedicava 
também com amor à pastoral familiar, à catequese e à oficina de bordado para as jovens. 

Depois de um tempo sabático em Tor San Lorenzo, de 1986 a 1987, Ir. Stefania 
retornou com prazer ao apostolado. Foi enviada a Novoledo (VI), onde permaneceu de 1987 
a 2016, exceto dois anos que passou na comunidade de Farra di Feltre (BL), de 1999 a 2001. 

No apostolado e na vida fraterna, sabia manifestar grande senso de humor nas 
diversas situações. Preferia, sobretudo, as áreas rurais onde considerava que fosse possível 
uma colaboração pastoral mais simples, conforme as suas possibilidades.  

Nos quase trinta anos que permaneceu na comunidade de Novoledo, Ir. Stefania deu 
o melhor de si. A comunidade paroquial era como a sua segunda família. Sempre sorridente 
e contente, Ir. Stefania se doava com ternura às crianças, tanto no Jardim da Infância, 
quanto na catequese; gostava de manter em ordem a Igreja, animava o canto litúrgico e, 
apesar da idade que avançava, não esquecia dos jovens, os quais encorajava a participar dos 
“acampamentos-escola” organizados pela Congregação ou pela Paróquia. 

Amava a sua vocação que vivia sempre com muita gratidão. Antes da sua 
consagração definitiva entre as Irmãs Pastorinhas, assim escreveu: “Sou muito grata ao 
Senhor pelo chamado à uma vocação assim tão grande.” 

Há alguns meses, Ir. Stefania manifestava cansaço e alguns problemas de saúde, que 
não se resolviam. Por isso, há alguns dias se encontrava na sede provincial, para repousar e 
fazer um controle mais profundo. Ontem à noite, enquanto Ir. Stefania estava ao telefone, 
talvez programando algumas atividades pastorais com uma paroquiana, Jesus Bom Pastor, 
mudou os seus projetos: não voltaria mais a Novoledo, mas entraria definitivamente no 
Reino do Pai! 

Assim, cara Ir. Stefania, você se despediu improvisamente de nós para alcançar a 
comunidade das Pastorinhas do Céu. Agora contemple o rosto misericordioso do Pai e confie 
a Ele o caminho da Igreja, da Família Paulina e da Congregação; a vida dos seus familiares, as 
Irmãs que estão se preparando para celebrar o Capítulo Provincial e a comunidade paroquial 
que você tanto amou.  

 

 

Ir. Marta Finotelli 
Superiora Geral 

 
Roma, 24 de novembro de 2016 
Santos Andrea Dung-Lac e companheiros mártires do Vietnam 


