
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 

 
 

 

Hoje, 13 de janeiro de 2022, às 05h00, 
na comunidade de  Verona (VR) – “Casa Alberione”,  

retornou à Casa do Pai a nossa irmã 
BRUNA LUCIA, Ir. GIULIA TEMPESTA  

de 86 anos de idade e 63 de vida religiosa.  
 

Eu sou consciente que tu, ó Deus Pai Todo-Poderoso, deves ser a principal finalidade da 
minha vida. Com estas palavras de Santo Ilário, do qual hoje a Igreja celebra a memória, 
agradecemos pelo dom da vida de Pastorinha da Ir. Bruna que procurou viver e testemunhar o 
Senhor como a principal finalidade da sua vida doada.  

Bruna, quinta de sete filhos, nasceu em Barbona (PD) no dia 27 de abril de 1935. E recebeu 
o Batismo no dia 07 de maio de 1935 na paróquia dos santos Vito e Modesto de Lusia (RO).  

Entrou na Congrgação em Albano Laziale – Casa Mãe, aos 07 de outubro de 1954, e no 
noviciado em 02 de setembro de 1957. Emitiu a Primeira Profissão aos 03 de setembro de 1958, 
recebendo o nome de Ir. Giulia. Em 1959, foi enviada para Pumenengo (BG), onde permaneceu até 
à Profissão Perpétua, celebrada em Albano Laziale – Casa Mãe, em 03 de setembro de 1963. 

Após a Profissão Perpétua, realizou a sua missão apostólica principalmente no âmbito 
educativo do Jardim de Infância, em diversas comunidades. De 1963 a 1968, viveu o seu ministério 
pastoral em Budrione (MO) e depois voltou para Albano Laziale – Casa Mãe, onde assumiu 
diversas tarefas a serviço das Irmãs. Em 1969, foi enviada à comunidade de Novoledo (VI) e no ano 
seguinte para Santa Lucia di Fiamignano (RI); em 1974, à Solara (MO) e em 1977, à Saliceto (CN), 
sempre empenhada sobretudo no ensinamento.  

Viveu um ano sabático em 2003, na comunidade de Negrar, um tempo de atualização e de 
retomada física e espiritual, tempo que acolheu com gratidão. Em 2004, retomou o apostolado 
pastoral na comunidade de Capoliveri (LI), onde se dedicou ao apostolado com as famílias, de 
modo particular na atenção e cuidado das pessoas idosas e enfermas. Em 2010, foi transferida 
para Cadè di Roncoferraro (MN), onde continuou a sua missão com os idosos e enfermos.  

Em 2020, inseriu-se na comunidade de Verona, por causa de problemas de saúde. Algumas 
Irmãs com as quais conviveu os últimos anos, descreveram Ir. Bruna como uma irmã de caráter 
aberto, sincero, generoso e capaz de pedir desculpas. Uma pessoa que viveu com assiduidade a 
oração e que soube enfrentar a doença com fé, dignidade e tenacidade, até o último respiro. 
Amava a vida e procurou vivê-la em plenitude, esforçando-se de estar sempre presente e 
colaborando até o extremo das suas forças: para fazer uma surpresa às irmãs no Natal, bordou os 
novos porta-guardanapos.  



Foi uma pessoa de estilo sóbrio; o que recebia partilhava com a comunidade. Visitava os 
idosos e enfermos com frequência, levando, com a Eucaristia, o conforto, também àqueles que 
jamais deixavam que se aproximasse. Amava o canto, o cuidado da igreja e ornamentava o altar 
sempre com flores frescas, fazendo os arranjos com arte.  

Agradecemos as irmãs que neste tempo cuidaram da Ir. Bruna com amor, procurando 
aliviar o sofrimento que a doença, no seu decorrer, lhe causava.  

Confiamos Ir. Bruna à misericórdia do Pai e lhe agradecemos pelo testemunho de 
fidelidade, no seguimento do Bom Pastor no Ministério Pastoral. Pedimos à Ir. Bruna, no Ano 
“Família Amoris Laetitia”, que se concluirá em 26 de junho de 2022, que interceda pelas famílias e, 
de modo particular, por aquelas que passam grandes dificuldades  

 

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

   

Roma, 13 de janeiro de 2022 
Santo Ilário de Poitiers, Bispo 


