
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 

 
 

 

Hoje, 04 de junho de 2022, às 09h00, 
na comunidade de Mogliano Veneto (TV),  
terminou a sua vida terrena a nossa Irmã 

BERTILLA, IR. MARISTELLA BAGGIO  
de 83 anos de idade e 56 de vida religiosa.  

 

Enquanto a Família Paulina, na vigília da Solenidade de Pentecostes, celebrava a festa da 
Virgem Maria Rainha dos Apóstolos, o Pai chamou a si a nossa irmã Maristella, que viveu como 
Pastorinha dócil à ação do Espírito, o qual sempre a conduziu a servir o Bom Pastor nos mais 
necessitados. 

Bertilla nasceu em 27 de março de 1939, em Cassola (VI), e foi batizada em 1º de abril de 
1939, em sua cidade natal. Ela entrou na congregação em 17 de dezembro de 1962, em Albano 
Laziale – Casa Mãe, e em 02 de setembro de 1964 no noviciado. Sempre em Albano – Casa-Mãe, 
fez a sua primeira profissão aos 03 de setembro de 1965, recebendo o nome de Maristella. Logo 
depois, foi enviada para Lamosano (BL) para lecionar no jardim de infância. 

Ir. Maristella é descrita, desde sua formação inicial, como uma irmã aberta, sincera, muito 
sensível, madura, prática, disponível, profunda e constante na vida de oração, dócil, prestativa e 
capaz de reconhecer suas próprias limitações. 

Em 03 de setembro de 1970, fez seus votos perpétuos em Albano Laziale e, no pedido de 
admissão à Profissão Perpétua, escreveu: Na Congregação eu realmente encontrei minha família, 
fui ajudada em tudo, eu a amo e estou pronta para qualquer coisa que for necessária. 

Continuou o seu ministério pastoral em 1973, em Lignano Sabbiadoro (UD); em 1976 
permaneceu em Albano Laziale – Casa Mãe, para se dedicar ao estudo. Em 1978 foi para 
Sant’Angelo di Celle (PG); em 1983 para Soave Mantovano (MN) e em 1986 para Bonavigo (VR), 
continuando o seu ministério na área educacional. 

Viveu um ano sabático em 1987, em Tor San Lorenzo (RM), e no ano seguinte, 
permanecendo no mesmo lugar, colocou-se à disposição para o serviço de cozinha. Retomou o 
jardim de infância em 1989, em Bettola di Peschiera Borromeo (MI), e a partir de 1996, em 
Verona-Borgo Milano.  

Assumiu o serviço de superiora nas comunidades de Soave Mantovano (MN), Bettola di 
Peschiera Borromeo (MI) e Verona - Borgo Milano. 

Em 2006, colocou-se a serviço das necessidades da comunidade de Negrar di Valpolicella 
(VR). A partir de 2007, permaneceu em Mantova, e deede 2013, em Mogliano Veneto para cuidar 



da visita às famílias, tendo uma atenção especial para com os idosos. E foi precisamente nesta 
última comunidade, na manhã de hoje, sem nenhum sinal particular, que ela se sentiu mal. 
Enquanto era levada de ambulância ao pronto-socorro, Ir. Maristella não resistiu e veio a falecer.  

As irmãs testemunham como Ir. Maristella foi uma Pastorinha que buscava, a cada dia, 
força para a vida comunitária e apostólica em Jesus Eucarístico, centro de sua vida e motor 
incansável para a missão. Ela cuidou especialmente dos doentes, preferindo aqueles que tinham 
dificuldades particulares. Viveu na alegria a sua vocação de Pastorinha e estava sempre atenta ao 
caminho da Congregação. 

Uma outra irmã também diz: Eu não conhecia a Ir. Bertilla até o ano de 1978, quando por 
razões de estudo começamos a nos encontrar e, pouco a pouco, começamos a nos conhecer. Mas a 
verdadeira amizade aconteceu mais tarde, durante um curso de exercícios espirituais em que 
compartilhamos nossas vidas e sobre como caminhar para Deus, doando-nos totalmente. [...] 
Entendemos a real necessidade de viver nossa vida religiosa nos entregando a Deus com 
generosidade, meditando a sua Palavra e cumprindo a sua vontade. 

Enquanto confiamos Ir. Maristella à misericórdia do Pai, pedimos a sua intercessão para 
que os dons do Espírito Santo desçam abundantemente sobre nossos irmãos Paulinos, reunidos 
para o XI Capítulo Geral, e sobre a Comissão Preparatória do nosso 10º Capítulo Geral reunida 
nestes dias em Roma. 

 
 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 
 
Roma, 04 de junho de 2022 
Bem-aventurada Virgem Maria Rainha dos Apóstolos  


