
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 

 
 

 

Hoje, 25 de março de 2022, às 14h15m, 

no Hospital Castelli Romani – Ariccia (RM) 

retornou a Casa do Pai a nossa irmã 

RITA, Ir. DOLORES FLORIS  

de 84 anos de idade e 61 de vida religiosa. 

 

 
Na Solenidade da Anunciação, o Pai chamou a si a nossa irmã Dolores, que viveu o seu Eis-

me aqui Senhor, na consagração alegre como Pastorinha.  
Ir. Dolores nasceu em Santulussurgiu (CA), aos 25 de agosto de 1937 e foi batizada em -2 de 

setembro de 1937, na sua cidade natal. Ainda criança ficou órfã de mãe, juntamente a um irmão 
ainda menor que ela; um sofrimento enfrentado com espírito de fé.  

Entrou na Congregação em Albano Laziale – Casa Mãe, em 14 de fevereiro de 1957, e no 
noviciado em 02 de setembro de 1959. Emitiu a primeira profissão em Albano Laziale, aos 03 de 
setembro de 1960, sendo enviada a Sedilo (OR), como professora da escola materna. Um tempo 
dedicado ao magistério e à preparação à profissão perpétua, a qual emitiu em Albano Laziale – Casa 
Mãe, em 03 de setembro de 1965. Em Sedilo foi superiora da comunidade a partir de 1969.  

Uma irmã assim dá o seu testemunho: Eu vivi em Sedilo com Ir. Dolores por três anos, 
durando o tempo do juniorato. Era uma irmã boa, generosa e pacífica. Tendo enfrentado algumas 
dificuldades, tivemos a ideia de escrever uma longa carta ao Primeiro Mestre. Padre Alberione 
respondeu a cada uma de nós separadamente, prometendo-nos a sua oração e benção, 
encorajando-nos na superação das dificuldades. Um gesto que sempre recordamos com alegria e 
entusiasmo, até há poucos dias antes da sua morte.  

Inserida na realidade pastoral, Ir. Dolores continuou a realizar de bom grado e por bastante 
tempo, o seu ministério educativo em duas comunidades paroquiais: de 1973 a 1979, em San 
Martino in Campo (PG) e de 1980 a 1991, em Sant’Egidio (PG). Em seguida foi transferida para a 
comunidade de Perugia – Ponte San Giovanni, onde viveu de 1992 a 2001, empenhada no âmbito 
da catequese paroquial. De 2002 a 2018, viveu na comunidade de Perugia – Monteluce, onde se 
ocupava da formação dos agentes de pastoral.  

Em 2019 retornou a Albano Laziale – Casa Mãe, por causa da sua saúde precária. Ela tinha 
diabetes, patologia que tinha aprendido a conviver por longos anos.  

 



Agradecemos as irmãs de Albano Laziale e as enfermeiras que trabalham na comunidade, 
que acompanharam Ir. Dolores com amor no tempo da sua doença. E bendizemos Jesus Bom Pastor 
pelo dom da vocação de Ir. Dolores e pedimos a ela de interceder pelo dom da paz, neste tempo de 
grande sofrimento para o povo da Ucrânia.  
 

 

Ir.  Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 

 

Verona, 25 de março de 2022 
Solenidade da Anunciação do Senhor 


