
 

 
 

““A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 

 

Hoje, 10 de agosto de 2022, às 10h40m (hora local), 

no Hospital Virvi Ramos – Fátima, Caxias do Sul/RS, 

retornou à casa do Pai a nossa irmã 

THEREZINHA, Ir. ISABEL DALLE LASTE, 

de 88 anos de idade e 63 de vida religiosa. 

 

A liturgia da Palavra na Festa de São Lourenço, contém a vida e a missão pastoral de nossa 
Irmã Isabel: quem semeia com largueza, com largueza colherá e Deus ama quem dá com alegria. 
Uma vida totalmente entregue por amor e no Amor do Bom Pastor, a quem ela seguiu com 
fidelidade e alegria. 

Terezinha, quarta de dez filhos, nasceu aos 20 de maio de 1934, em Montenegro do Rio 
Grande do Sul e foi batizada aos 02 de agosto de 1934, em Garibaldi/RS, na Paróquia de São 
Pedro. Ingressou na Congregação em 12 de setembro de 1953, em Caxias do Sul – Terceira Légua. 
E em Caxias do Sul – São Leopoldo, iniciou o noviciado no dia 1º de fevereiro de 1958; fez a sua 
primeira profissão, recebendo o nome de Ir. Isabel, em 02 de fevereiro de 1959. Emitiu os votos 
perpétuos em 02 de fevereiro de 1964. 

Irmã Isabel viveu o seu ministério pastoral nas seguintes comunidades: 1960, em Pirataba-
Torres; 1962 em Porto Alegre – Murialdo; 1967 em Bento Gonçalves; 1970 em Caxias do Sul – São 
Leopoldo; 1972 em Porto Alegre – Murialdo; 1974 em Getúlio Vargas; 1976 em Porto Alegre – 
Medianeira. 

Em 1977 retornou a Caxias do Sul, e aí permaneceu, por cerca de 23 anos, trabalhando 
como enfermeira no setor da Maternidade do Hospital Pompéia, sempre em Caxias do Sul. As 
irmãs testemunham que se levantava bem cedo, tomava café e se deslocava para o trabalho, que 
amava muito. Quando voltava do trabalho ela fazia suas orações e ia trabalhar no que precisasse 
em casa.  

Em 2001, ela ofereceu a sua disponibilidade para uma presença missionária em Paysandú 
(Uruguai), onde é lembrada com gratidão e onde deixou sua marca de fé, humanidade e 
generosidade, como descrevem as irmãs: Foi de um grande exemplo para a comunidade, onde 
trabalhava incansavelmente para ajudar os pobres, com a costura e o fazer acolchoados para 
aqueles que não tinham cobertas. As pessoas guardam grandes recordações e carinho por ela. 

Após essa experiência missionária, retornou ao Brasil em 2004, em Porto Alegre, 
assumindo o serviço de superiora da comunidade. Em 2007, voltou para Paysandú e se inseriu na 
Pastoral da Família; em seguida retornou ao Brasil nas seguintes comunidades: em 2008, Porto 



Alegre e em 2009, Caxias do Sul – Terceira Légua; em 2010, Figueirópolis; em 2012, Caxias do Sul – 
Comunidade Betânia, colocando-se a serviço de diversas necessidades; em 2013, Caxias do Sul - 
Terceira Légua. Em 2014, voltou pela terceira vez à missão de Paysandú, ocupando-se da formação 
dos agentes de pastoral; um ano depois, em 2015, retornou definitivamente para o Brasil e 
permaneceu por alguns anos em Caxias do Sul - Terceira Légua. 

Ao longo de sua vida como Pastorinha, Irmã Isabel encarnou a fidelidade à oração e o zelo 
pastoral, tão queridos pelo Bem-aventurado Alberione. As irmãs testemunham: Ir Teresinha foi 
uma religiosa que cultivou muito a sua vida interior, a oração, sempre presente aos momentos 
comunitários, Leitura da Palavra de Deus, da Eucaristia, assídua aos sacramentos, aos retiros 
anuais e mensais, assídua ao terço com muita devoção a Nossa Senhora. [...] Pessoa muito 
bondosa, dedicada, disponível, brincalhona, alegre, muito agradecida pelo que recebia, gostava de 
trabalhar, não tinha preguiça pra nada. Nos momentos de folga (descanso), ela tomava nas mãos 
a sua enxada e ia trabalhar no pomar, horta, jardim, enfim, onde precisasse. Pessoa sempre 
pronta, generosa para o que era solicitado. […] Era só falar em criança e despertava nela o 
carinho, o amor que tinha pelas crianças, mesmo na enfermidade nunca deixou de vivenciar isso. 

Em 2019, retornou a Caxias do Sul – Comunidade Betânia, onde recebeu os cuidados 
necessários devido ao seu estado de saúde. Agradecemos às irmãs, bem como aos profissionais da 
saúde, que neste tempo cuidaram da Irmã Isabel com amor e dedicação, permitindo-lhe viver com 
serenidade até os últimos dias, quando esteve hospitalizada.  

Ao confiarmos esta nossa Irmã à Misericórdia do Pai, agradecemos a Irmã Isabel pelo seu 
testemunho de fidelidade ao Bom Pastor e lhe pedimos que interceda pela Visita Canônica do 
Governo Geral ao Brasil, para que seja um tempo de abundantes graças e de forma especial, que 
ela interceda por santas e boas vocações. 

 
 

 
Ir. Aminta Sarmiento Puentes 

Superiora Geral 
 
 
Roma, 10 de agosto de 2022 
São Lourenço, diácono e mártir 


