
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 

 
 
 

 

Hoje, 05 de dezembro de 2021 às 06h30m, 
no Hospital Regina Apostolorum de Albano Laziale (RM),  

retornou à Casa do Pai a nossa irmã 
LOREDANA IR. ELISABETTA MANONI, 

de 76 anos de idade e 55 de vida religiosa.  
 

Em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre rezo com alegria por causa da 
cooperação que vocês têm dado ao Evangelho (Fil 1,4-5). Estas palavras da segunda leitura do II 
Domingo de Advento, descrevem o espírito com o qual a nossa irmã Loredana viveu o tempo 
dedicado aos cuidados da sua irmã Francisca: a oração e a oferta pela missão das Pastorinhas.  

Loredana nasceu em 1° de fevereiro de 1945, em Corinaldo (AN), e aos 10 do mesmo mês 
foi batizada na sua cidade natal. Entrou na Congregação em 27 de julho de 1964, em Albano 
Laziale – Casa Mãe. Também em Albano iniciou o noviciado, aos 02 de setembro de 1965; 
emitindo a profissão no ano seguinte, quando recebeu o nome de Ir. Elisabetta. Em 03 de 
setembro de 1972, emitiu a profissão perpétua. 

Após a primeira profissão, Ir. Loredana foi enviada a Bussi sul Tirino (PE), onde colaborou 
em diversas tarefas. Em 1967, retornou a Albano Laziale – Casa Mãe, para dedicar-se ao estudo e 
preparar-se para o apostolado. Em 1969, voltou para Bussi sul Tirino, inicialmente fazendo o 
estágio no Jardim de Infância, e depois, assumindo o serviço de professora. Em 1976, voltou 
novamente para Albano Laziale – Casa Mãe, disponível para as várias necessidades. Em 1991, Ir. 
Loredana pediu a licença de ausência da comunidade religiosa, para ajudar a sua irmã Francisca, 
em Corinaldo, a qual necessitava de assistência. Retornou a Albano em 1992, e, a partir do mês de 
outubro de 1994, por causa da situação da sua irmã, passou a viver em Corinaldo, lá 
permanecendo até setembro de 2021.  

Ir. Loredana era uma pessoa reservada, mas ao mesmo tempo comunicativa quando 
partilhava a experiência que vivia, ao cuidar da sua irmã enferma. Pedia sempre notícias das Irmãs 
da Congregação, acompanhando com a sua oração e oferta. Não media esforços para ajudar 
Francisca, procurando providenciar tudo o que poderia ser útil para que se sentisse melhor. 



Nestes últimos meses a saúde da Ir. Loredana debilitou-se muito. Por isso, no mês de 
setembro foi acompanhada, acolhida e cuidada na comunidade de Albano – Casa Mãe. No mês de 
novembro teve que ser internada no hospital Regina Apostolorum, onde veio a falecer por causa 
de graves metástases. No Domingo passado, pude visitar Ir. Loredana no hospital. Com um olhar 
sereno e voz calma me disse: Parece que eu tenho alguma coisa no meu corpo, mas confiemos em 
Deus. 

Agradecemos as Irmãs da Casa Mãe, que cuidaram da Ir. Loredana com paciência e amor 
nesses meses de particular provação para esta nossa irmã. Agradecemos também as Irmãs 
Paulinas que, nos dias de internação no hospital Regina Apostolorum, estiveram próximas da Ir. 
Loredana, com muito carinho. 

Confiamos Ir. Loredana à misericórdia do Pai e pedimos a esta nossa Irmã que interceda, 
pela Província América Hispânica, que iniciou seu caminho no dia 1º de dezembro, pedindo 
abundantes graças, e também pelo XI Capítulo Geral dos nossos irmãos Paulinos. 

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

   

Bogotá, 05 de dezembro de 2021 
II Domingo de Advento  


