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MESTRAS PIAS FILIPPINI… na Casa do Pai 

Casa Geral – Roma             Necrológios n. 28            julho – dezembro de 2019 
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IRMÃ PIERINA ANDREUCCI, MPF 
 

 Bolsena VT     19.05.1926 

 Roma, Casa “Volto Santo”    03.07.2019 

 

Ir.  Pierina Andreucci, nasceu em Bolsena VT em 19 de maio de 1926, viveu a sua infância 

em San Lorenzo Nuovo, uma pequena cidade que se desponta ao lado do esplêndido lago 

de Bolsena. 

Como todos os jovens da diocese de Montefiascone, formou-se na escola das Mestras Pias, 

participando das atividades paroquiais, especialmente da Ação Católica. 

Entrou no Instituto Diocesano das Mestras Pias Filippini, em 5 de novembro de 1942, 

completou o período do postulado e noviciado até a Vestição Religiosa e Oblação 

Perpétua, em 7 de outubro de 1947.  

Obteve o diploma de Pedagogia com direito ao Ensino Fundamental I e, após vencer um concurso público, começou a lecionar na 

escola do Estado. 

Ir. Pierina viveu muito anos em Piansano; era jovem, cheia de vida, sempre sorridente e com a palavra pronta para incentivar ou 

consolar.  Ainda hoje é recordada com estima e gratidão por todo o bem que fez. 

Inserida no Pontifício Instituto das Mestras Pias Filippini, continuou a atuar como superiora e professora em várias cidades: 

Manciano, Capalbio, Borgo Carige, Pomonte, todos esses centros da baixa Toscana, pertencentes à diocese de Sovana-Pitigliano-

Orbetello, e também em outras localidades próximas: San Quirico, Proceno, Orvieto, Bolsena.  

No período de férias era sempre disponível em colaborar com as comunidades locais e diocesanas, na organização dos 

acampamentos escolares. 

Mulher humilde e forte, enfrentava as dificuldades com espírito de obediência e de confiança, certa de contar com o auxílio do 

Senhor. Era dotada de um delicado e agradável senso de humor e, nos relacionamentos, comunicava a felicidade de ser uma 

pessoa consagrada; com as coirmãs era cordial, acolhedora e aberta ao diálogo.  

A longa enfermidade, vivida na Casa “Volto Santo” de Roma, onde foi amorosamente assistida, não   enfraqueceu o seu espírito 

sempre dócil e sereno. 

Aqueles que a conheceram agradecem ao Senhor e a recordam como um exemplo de Mestra Pia, fiel seguidora do espírito e dos 

ensinamentos dos Fundadores, Sta. Lúcia e o Cardeal Barbarigo. 

Seus restos mortais repousam na tumba do Instituto, no cemitério de Bolsena VT. 

 

 

IRMÃ  MARY DEL BONIS, MPF 
 

   Cranston , R.I.   20.10.1912 

   Morristown, N.J.   03.07.2019 

 

Após uma vida longa e rica de frutos, Ir. Mary Del Bonis, MPF, 106 anos, faleceu no dia 03 de 

julho de 2019, na enfermaria de Saint Joseph Hall em Villa Walsh, Morristown, New Jersey. 

Nascida em Cranston, em 1912, Ir. Mary entrou no Instituto das Mestras Pias Filippini em 27 de 

junho de 1934. Recebeu o hábito religioso em 07 de julho de 1935 e emitiu a Oblação Perpétua em 

03 de julho de 1938. 

Após obter o Bacharelado em Artes pela Seton Hall University para o Ensino Fundamental, Ir. Mary lecionou durante quarenta e 

três anos em numerosas escolas: Santa Maria del Lago em Watkins Glen, New York; Saint James e Saint Joachim, Trenton, New 

Jersey; Nostra Signora dei Dolori, Jersey City, New Jersey; Nostra Signora di Libera, West New York, New Jersey; Nostra 

Signora del Monte Virgin, Garfield, New Jersey; Saint Joseph, Hammonton, New Jersey; Holy Family, Nutley, New Jersey; 

Purificazione della BVM, Ellwood City, Pennsylvania; San Nicola da Tolentino, Filadelfia, Pennsylvania; Nostra Signora del 

Monte Carmelo, Bristol, Rhode Island; Nostra Signora del Monte Carmelo, Meriden, Connecticut; San Pio X, Westerly, Rhode 

Island; e Saint Mary, Cranston, Rhode Island.   

Atuou no ministério de pastoral na paróquia “Madonna del Monte Carmelo”, Bristol, Rhode Island. 

Em 2001, Ir. Mary retirou-se para a Villa Walsh e, alegre e disponível, estava sempre pronta a ajudar nos afazeres domésticos até 

ser transferida para St. Joseph Hall, em 2012. 

Durante os anos passados na enfermaria “Saint Joseph”, grande parte da sua jornada era dedicada à oração e adoração, sendo para 

toda a comunidade exemplo e inspiração. 

Padre Sordillo, celebrou a Missa da Ressurreição e, em sua homilia, testemunhou sobre sua vida de intensa oração, ela que 

procurou sempre dar prazer ao Senhor, amá-lo e servi-lo nos irmãos.  
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Também Ir. Ascenza Tizzano, Superiora Provincial, que se encontrava em Roma para o Capítulo Geral, escrevia numa carta: 

 

 " Temos orgulho de anunciar que tivemos entre nós uma coirmã de 106 anos que ainda tinha condições de participar da vida da 

comunidade. E somos mais gratificadas ainda em afirmar que tivemos uma coirmã de 106 anos que viveu uma vida nutrida pela 

oração. Ela agora recolherá os frutos que merece uma filha fiel de Santa Lúcia”. 

Ir. Mary nos deixou muitas recordações especiais: seu exemplo inesquecível permanece gravado em nossos corações. 

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh, Morristown, N.J. 
 

 

 

IRMÃ  ASSUNTA FALCO, MPF 

 Nociglia (LE)             04.11.1944 

 Roma, Casa “Volto Santo”  26.07.2019 

 

Ir. Assunta Falco nasceu em Nociglia (LE) em 04 de novembro de 1944. Entrou no 

Instituto das Mestras Pias Filippini em 06 de setembro de 1958. Recebeu o hábito 

religioso em 27 de agosto de 1961. Emitiu a Oblação Perpétua em 30 de agosto de 1965. 

Ela realizou seu apostolado educativo em diversas casas do Instituto: Scurcola Marsicana 

AQ, Nettuno-Istituto RM, Nettuno-Casa del Sole RM, Tarquinia VT,  Roma-Via Arco dei 

Ginnasi, Terracina LT, Roma-Via Trevignano Romano, Spoleto PG, Otranto LE, 

primeiramente como auxiliar e depois de obter seu Diploma, lecionou no Ensino 

Fundamental I.  

Foi também superiora local, demonstrando sempre muito senso de responsabilidade e de pertença ao Instituto. 

Dedicou-se com zelo ao ensino; procurou sempre estar à altura da delicada missão de formar as novas gerações, participando de 

diversos cursos de atualização. Pontual e atenta aos detalhes, sabia levar a classe com ordem, disciplina e inteligência. Era 

exigente e firme, esforçando-se para que cada aluno desenvolvesse seus talentos: sabia manter com todos um relacionamento de 

amor sincero e as pessoas se afeiçoaram a ela tanto que, ainda hoje, a recordam com gratidão.   

Possuía caráter manso, reservado, muito sensível, amava o silêncio que lhe permitia cultivar a sua vida de oração com fidelidade. 

Enamorada da Palavra de Deus, ela a meditava diariamente e procurava aprofundá-la utilizando todos os recursos a fim de prestar 

um serviço catequético que atendesse às necessidades atuais dos jovens. 

Atingida ainda jovem por uma grave enfermidade, foi obrigada a abandonar sua atividade e transferir-se para a Casa “Volto 

Santo”, onde foi tratada com muito amor pelas coirmãs. A doença avançou com estrema rapidez e Ir. Assunta nos deixou quase 

que de surpresa, rumo ao encontro do seu Esposo, no dia 26 de julho de 2019.  

Seus restos mortais repousam na tumba da família, em Nociglia (LE).  
 

 

IRMÃ   MARY PEZZINO, MPF             

 Silver Lake, New Jersey       30.01.1925       

 St. Joseph Hall, Morristown, N.J., U.S.A. 26.07.2019 

Irmã Mary Pezzino, MPF, aos 94 anos, faleceu serenamente no dia 26 de julho de 2019, em 

Saint Joseph Hall. Ir. Mary muitas vezes esteve para morrer e, por isso, as coirmãs tiveram a 

oportunidade de estar ao seu redor em oração. 

Pe Nick Figurelli, na Missa de seu funeral, disse que se sentia honrado em celebrar na sua 

intenção. Falou calorosamente sobre as diversas vezes que visitou Ir. Mary e as outras 

Mestras, quando prestava serviço na enfermaria “Saint Joseph”.  

Ir. Mary, nasceu e cresceu em Belleville, New Jersey. Entrou no Instituto das Mestras Pias 

Filippini no dia 03 de fevereiro de 1940, recebeu o hábito religioso em 15 de junho de 1941 e emitiu a Oblação perpétua em 27 

de agosto de 1944.  

Após ter obtido a licenciatura em Pedagogia no College “Saint Elizabeth”, Convent Station, New Jersey, lecionou nas 

arquidioceses de Newark, N.J., Filadelfia, P.A., Hartford, CT, e nas dioceses de Trenton, Metuchen, Camden, New Jersey e 

Cleveland, OH. 

Ir. Mary foi diretora e superiora em Saint Jerome School, em West Long Branch, de 1962 a 1968 e em Saint James School de 

Trenton de 1972 a 1978. Foi em 2002 para a comunidade “San Giacomo” em Trenton. Em 2005, foi transferida para a enfermaria 

“Saint Joseph Hall” onde permaneceu até a sua morte. 

Para onde fosse enviada e nos cargos a ela confiados, Ir. Mary os realizava com muita responsabilidade. Sentia-se orgulhosa por 

tudo o que fazia e pelos resultados obtidos. 
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Nos últimos anos de enfermidade, Ir. Mary conquistou o coração das enfermeiras, dos que a assistiam e visitavam. Ir. Laura 

Longo, Superiora da enfermaria “Saint Joseph Hall”, confirmou em sua homenagem feita no dia do seu funeral:  

 

“Irmã Mary, era tão delicada e sincera que nos fazia sorrir e era grata por qualquer gesto de gentileza recebido. Sentiremos 

falta da Ir. Mary sempre sentada no local das enfermeiras, atenta em preencher seu livro de palavras cruzadas ou escolhendo as 

cores apropriadas para sua arte nas flores, concluindo tudo com tranquilidade. Sua memória permanecerá e, felizes, 

continuaremos a rezar por ela. 

Surgem em nossa mente as palavras das nossas Constituições, nº 79: “Cristo sabe bem formar aqueles que escolhe e atinge 

felizmente o objetivo da chamada, aquele que caminha pela estrada por Ele indicada”. Ir. Mary foi escolhida e colaborou 

plenamente e, na certeza de que os justos serão felizes e se alegrarão na presença de Deus, nós cremos que a nossa coirmã está 

diante de Deus”.   

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria”, em Villa Walsh, Morristown, N.J. 

 

 

IRMÃ  MARIA ANNUNZIATA SERAGO, MPF 
 

 Riccia  CB     24.06.926 

 Roma, Casa “Volto Santo”  13.08.2019 

 

Irmã Annunziatina Serago, nasceu em RICCIA CB, em 24 de junho de 1926, ingressando no Instituto 

das Mestras Pias Filippini no dia 08 de novembro de 1942, recebeu o hábito religioso em 21 de 

novembro de 1944 e emitiu a Oblação Perpétua em 5 de outubro de 1947. 

Enviada a Bitonto BA, em 1945 com apenas 19 anos, ali permaneceu até agosto de 2018, quando, por 

causa da sua saúde comprometida, foi transferida para Roma, na casa “Volto Santo”, de onde nos 

deixou para ir para a Casa do Pai, na madrugada de 13 agosto de 2019. 

Irmã Annunziatina em Bitonto, doou e consumou a sua vida, dia após dia, deixando atrás de si uma 

lembrança inesquecível. Sem pretender nada para si mesma, era sempre totalmente à disposição: vestia o “avental” como 

emblema do serviço e o carregava com dignidade e orgulho até fora da cozinha, como para dizer: estou pronta para atender a 

quem precisar... 

Todos os que dela se aproximavam admiravam a sua delicadeza, amabilidade e espírito sereno. As Mestras, as alunas internas, os 

alunos, os professores a recordam como uma mãe cuidadosa, sempre pronta a acolher e as satisfazer as necessidades de todos. 

Tratava todos com extrema delicadeza e compreensão, principalmente nos momentos de dificuldade ou quando se sentiam mal. 

Ir. Annunziatina permanecerá para sempre no coração do povo de Bitonto, com seu sorriso humilde e bondoso, que certamente 

marcou suas vidas. 

Muitas foram as expressões de admiração pronunciadas pelas pessoas que com ela “cresceram”: “A lembrança da Irmã 

Annunziatina nos faz recordar a terna alegria da nossa infância vivida no Instituto... “o seu sorriso amável era silencioso e 

discreto”... “Jamais esqueceremos da sua silenciosa presença”.  

Foi uma Mestra Pia digna filha de Sta. Lúcia Filippini de quem era enamorada; com terna devoção, se dirigia sempre à Mãe do 

Céu, por ela invocada desde menina, sob o título de “Nossa Senhora do Carmo”. Quando podia, recolhia-se na Capelinha e ali 

permanecia, por longas horas, a rezar, certamente, por cada um de nós.  

Seus dons particulares foram as virtudes: da humildade, da simplicidade, do silêncio e da grande caridade; nunca falou mal de 

ninguém e nem saiu de sua boca uma palavra ofensiva ou uma reclamação. Tinha sempre palavras de perdão e de desculpa. 

Quando a cozinha da escola foi dada a uma empresa externa, ela ficou muito triste por não poder agradar as coirmãs, preparando 

pratos que elas gostavam. Nos últimos tempos, não podendo mais trabalhar na “sua cozinha”, estava sempre sentada diante da 

tela do monitor, observando e se divertindo com as crianças que brincavam no pátio até ser transferida para Roma. 

No mês de junho de 2019, a comunidade atendeu o seu desejo de ir a Bitonto para festejar seus 75 anos de Vida Consagrada e os 

seus 93 anos de idade.     

O seu rosto estava radiante de alegria e de comoção ao rever o numeroso grupo de jovens do GREST  os quais, com ela, 

louvaram o Senhor. À Celebração Eucarística o Prefeito da cidade quis participar e lhe dirigiu palavras de grande admiração. 

Nos últimos anos, depois da internação no hospital, amparada pela constante oração e aceitando a vontade de Deus, faleceu 

serenamente. 

Seus restos mortais repousam na tumba de sua família, no cemitério de Riccia CB. 
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IRMÃ  CONCETTA MILLEMAGGI, MPF 
 

 Bristol, RI    17.02.1927 

 Bristol, CT     11.09.2019 

 

Nascida em Bristol, em Rhode Island em 17 de fevereiro de 1927, Ir. Concetta entrou no 

Instituto das Mestras Pias Filippini em 22 de junho de 1946. Recebeu o hábito religioso 

em 15 de junho de 1947 e fez a sua Oblação Perpétua em 02 de julho de 1950. 

Ir. Concetta obteve a licenciatura em latim e grego na Catholic University de Washington, 

DC, e fez o mestrado em inglês e latim na Fairfield University, CT. 

Lecionou literatura clássica na St. Anthony High School e St. Paul Catholic High School 

em Bristol, CT., e na Madonna de Pompei High School, Baltimor, MD. 

Foi diretora por muitos anos na escola Nossa Senhora do Monte Carmelo de Bristol, RI. e 

foi superiora local na comunidade de São Miguel em Pawcatuck, CT e na de Nossa Senhora do Monte Carmelo em Bristol, RI.  

Aposentando-se da escola em 2009, Ir. Concetta continuou como Superiora da comunidade até 2011. Em todas as atividades, sua 

força e guia foi a confiança no Espírito Santo.  

Na Missa das suas exéquias, o Rev.do Ron Sordillo falou de Ir. Concetta, referindo-se principalmente à sua devoção à Divina 

Misericórdia e ao amor filial que nutria por Nossa Senhora venerada sob o título do Monte Carmelo e para a qual sempre rezava o 

terço. Ir. Concetta vivia uma espiritualidade silenciosa, mas forte e sólida, um verdadeiro exemplo do “Sim” de Maria. A Ir. Ella 

Mae McDonald a descreveu como a Mestra Pia que, com um doce e afável sorriso, conseguia tocar o coração de todos e era 

sempre disponível e grata a todos e por tudo. 

Ir. Concetta ficou internada no Centro de Reabilitação de Sheriden Woods, em 2007 e ali permaneceu até a sua morte. Suportou 

um longo sofrimento com paciência e resignação, sempre em contínua oração. Será sempre recordada com admiração pelo seu 

empenho pelo das línguas latina e grega e possuía também uma sensibilidade de poetisa. Foi um membro fiel da comunidade até 

o fim de sua vida.  

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh, Morristown, N.J. 

 

 

IRMÃ  JOSEPHINE RICCIO, MPF 
 

 Newark, N. J.   26.07.1924 

 Morristown, N.J  27.09.2019 

 

Nascida em Newark, New Jersey, em 26 de julho de 1924, Ir. Josephine entrou para o Instituto 

das Mestras Pias Filippini em 26 de abril de 1943. Recebeu o hábito religioso em 18 de junho 

de 1944 e emitiu a Oblação Perpétua em 31 de agosto de 1947. 

Ir. Josephine obteve a licenciatura em Contabilidade no St. Elizabeth College e depois em 

Economia Administrativa na Central CT State College.  

Foi professora na St. Joseph High School, Hammonton, NJ, e em St. Anthony High School, 

Bristol, CT.; foi também diretora da St. Ann Jr High School, New Britain, CT e superiora da comunidade local. 

Após os anos de ministério na escola, Ir. Josephine prestou serviço em Bristol CT, na Província “Rainha dos Apóstolos” como 

secretária provincial por 35 anos, secretária pessoal por 6 anos e ecônoma provincial por 6 anos.  

Em 2009 a Ir. Josephine foi transferida para a enfermaria “St. Joseph Hall” de Villa Walsh, onde viveu seus últimos dez anos 

com simplicidade, serenidade e em oração contínua. 

Em sua homilia, Pe. Ron Sordillo fez notar que a sua morte aconteceu na tarde do dia da festa de Nossa Senhora Desatadora dos 

Nós, por quem nutria filial devoção e o seu funeral celebrado na festa de Sta. Terezinha, a pequena flor, sua especial Padroeira, 

não foram uma simples coincidência:  “Ir. Josephine tinha muita confiança em Nossa Senhora que desata os nós que nos 

amarram e sufocam e, através de Maria, tudo é possível. A “pequena flor” manteve a sua fé ardente e, em sua vida, ensinava 

que não é preciso ser famosos, nem fazer nada de heroico para sermos santos. O amor é demonstrado pelas obras. Esta foi a 

maneira de viver em toda a sua vida, sendo afável, gentil e grata”. 

Na sua homenagem, Ir. Ella Mae McDonald interpretou os sentimentos da Província com relação à Ir. Josephine: “O seu trabalho 

foi sempre uma obra de arte de amor. Como fomos privilegiadas em termos confiado nossas vidas à sua discrição como 

secretária, durante cinco governos provinciais. Como era belo este Instituto que abraçou, amou e com ele caminhou todos os dias, 

vendo nele a obra de Deus. Você foi realmente uma serva do Senhor. Desejamos que repouse nos braços amorosos do Senhor!” 

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh, Morristown, N.J. 
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IRMÃ JOSEPHINE  REALE, MPF 
 

 New York, N.Y.  il  16.10.1926 

 Morristown, N.J. il  25.10.2019 
 

Nascida em New York, N.Y. em 16 de outubro de 1926, entrou no Instituto em 27 de 

abril de 1940, recebeu o hábito religioso em 26 de junho de 1943 e emitiu a Oblação 

Perpétua em 30 de junho de 1946. Desde menina, conheceu as Mestras Pias Filippini e 

por elas foi educada na escola “Sant’Anna” de New York. 

Obteve uma licenciatura em Pedagogia no St. Elizabeth College e uma especialização 

em Letras na Universidade de Rhode Island. Irmã Josephine prestou serviço como 

professora na Educação Infantil e no Ensino Fundamental I por 36 anos; foi diretora e 

superiora local.  

Realizou seu ministério da educação católica nas arquidioceses de Newark, em New Jersey; New York, New York, Hartford, 

Connecticut; e nas dioceses de Pittsburgh e Scranton, na Pennsylvania; Providence, Rhode Island; e de Bridgeport, em 

Connecticut. 

Após seus anos de ensinamento, Ir. Josephine serviu a comunidade de Villa Walsh, Morristown. Os seus atos de gentileza eram 

muitos e escondidos. Teve vários trabalhos na casa, ajudando sempre onde era necessário. Por mais de 30 anos foi telefonista e 

porteira afável e discreta. Vivendo na simplicidade, a sua atenção e assunto eram sempre sobre as coisas de Deus, da Virgem 

Maria e dos santos. Viveu somente para Deus e por tudo o que se referia à santidade. Gostava de partilhar as biografias dos 

Santos e acompanhar os ensinamentos da Igreja. Muitos amigos apreciavam as suas conversas sobre a fé e sobre os desafios da 

vida cristã.   

Por causa da perda da saúde, Ir. Josephine foi transferida para a enfermaria Saint Joseph Hall em 2013, onde viveu seus últimos 

seis anos em oração e continuou o seu apostolado através do diálogo com os amigos.   

Na homilia das exéquias, o celebrante P. Ron Sordillo traçou o itinerário de Ir. Josephine com as palavras de São Paulo:  

 

“Combati o bom combate… terminei a minha carreira… Guardei a fé”. Todos nós agradecemos a Ir. Josephine pela lição de 

vida que nos deixou... Que ela possa repousar na glória de Deus, o Deus por quem ela se entregou sem reservas.”      

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria”, em Villa Walsh, Morristown, N. J. 

 

 

IRMÃ OLIMPIA PICANO, MPF   
 

 Hartford, CT, 23.05.1924 

 Morristown, New Jersey, 7.12.2019 

 

Irmã Olimpia Picano, nasceu em Hartford, Connecticut, em 23 de maio de 1924, entrou 

no Instituto das Mestras Pias Filippini em 25 de abril de 1947. Recebeu o hábito 

religioso em 05 de setembro de 1948 e emitiu a Oblação Perpétua em 02 de setembro de 

1951. 

Ir. Olimpia obteve a licenciatura em letras no Kean College de New Jersey, para 

Educação Infantil e o certificado em estudos de língua espanhola na Universidade 

católica de Puerto Rico. 

Qualificada como diretora para a educação religiosa pela universidade católica de Washington, DC, e como professora do Ensino 

Fundamental I e da Educação Infantil pelo New Jersey State Department of Education. Ir. Olimpia recebeu a medalha jubilar 

“Pro Meritis” em agradecimento pelo excelente serviço prestado na arquidiocese de Newark, em New Jersey. 

Lecionou na escola de Educação Infantil Nossa Senhora do Monte Carmelo, Orange e Saint Francis Xavier School, Newark, New 

Jersey.  

Prestou serviço apostólico na paróquia “Nossa Senhora do Monte Carmelo”, Schenectady, New York. Depois de cinquenta anos 

de ministério na escola Immaculate Heart of Mary Nursery de Elizabeth, em New Jersey, voltou a trabalhar na Saint 

Bartholomew School de Scotch Plains e depois na escola Blessed Sacrament School de Paterson, em New Jersey, onde continuou 

a ensinar para pequenos grupos de crianças.  

Quando deixou de lecionar, Ir. Olimpia serviu a comunidade de Villa Walsh, antes de transferir-se para a enfermaria Saint Joseph 

Hall em 2017. 

Na homilia de suas exéquias, o beneditino P. Hilary O'Leary descreveu de maneira inspirada a herança deixada por Ir. Olimpia: 

“Durante toda a sua vida, desde a juventude, após o encontro com as Mestras Pias, Ir. Olimpia ouviu a voz de Jesus e o seguiu, 

deixando-se guiar por Ele, até a sua passagem para a nova vida. Certamente Deus falou através do seu testemunho na oração, 



7 

 

na constância, no trabalho e na fidelidade. Ir. Olimpia sabia, como nos recorda o Evangelho, que Jesus é a chave de significado 

da nossa existência, a sabedoria necessária quando entregamos a vida a Ele, a cura, o perdão dos quais precisamos, no serviço 

recíproco. Agradeçamos a Deus pela sua vida longa e bela …". 

 

Ir. Josephine Galasso deu seu testemunho sobre ela: “Hoje, estamos reunidos neste lugar santo para celebrar a vida de uma 

coirmã muito amada por Deus que viveu seu ministério do anúncio da fé cristã aos jovens no espírito de Santa Lúcia Filippini. 

Que nós, a exemplo de Ir. Olímpia, possamos caminhar seguindo a delicadeza de seus passos, tendo o olhar fixo na Bem 

aventurada Virgem Maria, e sermos sempre gratos pelas bênçãos divinas que recebemos em nossa vida cotidiana. Possamos 

também ter a graça de viver as palavras que a personificava: “O meu espírito exulta em 

Deus, meu Salvador”.  

 Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria”,  em Villa Walsh, Morristown, N.J.          

 

 

 

IRMÃ MARIA OLIVERIO, MPF 
 

 Pedace CS      09.12.1932 

 Roma, Casa “Volto Santo”     24.12.2019 

 

Ir. Maria Oliverio nasceu em Pedace CS em 09.12.1932. Entrou no Instituto em 04 de maio de 

1949. Vestiu o hábito de Mestra Pia Filippini em 15 de setembro de 1951. Emitiu a Oblação 

Perpétua em 12 de setembro de 1954. 

Traçar o perfil humano e espiritual de Ir. Maria significa voltar às raízes do nosso carisma de 

Mestras Pias, a exemplo de Santa Lúcia Filippini. A sua vida foi de alegria e dor, dom e amor, 

caridade fraterna e partilha na comunidade, por onde a obediência a enviava para realizar seu 

apostolado: Bitonto, Santo Spirito, L'Aquila, Spoleto e Gubbio. Em 2009, por motivos de saúde, 

foi transferida para Roma, na Casa "Volto Santo". 

A profunda e contínua vida de oração foi seu amparo nas dificuldades pessoais e comunitárias e lhe deu a força da fé para acolher 

a dor e a provação. Estar perto de Ir. Maria significava gozar da alegria da sua doçura e da gratuidade que a caracterizavam. Era 

sempre atenta até nas pequenas necessidades das coirmãs e da Superiora local. 

As suas características principais, confirmadas onde desenvolveu o seu trabalho, foram a sua bondade e afabilidade para com as 

coirmãs, os alunos e suas famílias. O seu rosto alegre deixava transparecer uma alma que vivia em contínua comunhão com o 

Esposo Divino que a conquistara.  O centro de sua vida foi o amor incondicionado e fiel até mesmo quando a doença lhe tirou a 

força para andar, a capacidade de servir e a palavra para comunicar.  

Restou-lhe apenas o sorriso que oferecia a todos que apareciam em seu quarto e agradecia de coração a todas que a assistiam. Era 

este o seu inconsciente apostolado, realizado até o final, quando, após uma breve piora das suas condições de saúde, ela deixou 

esta vida mortal no dia 24 de dezembro de 2019 para festejar o seu Natal com o Esposo. 

Ir. Maria pela doação de si mesma a Deus no Instituto, pelo serviço generoso prestado nas diversas comunidades durante a sua 

vida, foi sempre um exemplo para aqueles que a conheceram, admiraram e amaram. 

Os seus restos mortais repousam na tumba do Instituto, no cemitério de Nettuno  RM. 

 

 

IRMÃ JOSEPHINE RUGGIERI, MPF  
 

 New Haven CT, 18.02.1931 

 Morristown, New Jersey, 25.12.2019 

 
Irmã Josephine Ruggieri, nasceu em New Haven, Connecticut, em 18 de fevereiro de 1931, entrou 

para as Mestras Pias Filippini em 30 de outubro de 1949. Recebeu o hábito religioso em 03 de 

setembro de 1950 e emitiu a Oblação Perpétua em 17 de agosto de 1953. 

Irmã Josephine obteve a licenciatura em Associates of Arts para a Elementary Education, e o 

certificato do Método Montessori na Saint Nicholas e Eastern Connecticut State College. Tendo a 

inclinação para cuidar das pessoas, principalmente das crianças, o seu talento natural para a 

assistência médica foi aperfeiçoado pelos cursos feitos de Pronto Socorro. 

Como professora da Educação Infantil, Ir. Josephine prestou serviço na Escola de Nossa Senhora 

de Monte Vergine, New Brunswick, Saint Joseph, East Orange, Holy Trinity, Long Branch e Nossa Senhora das Dores, Jersey 

City, New Jersey.  

Atuou também na escola de Nossa Senhora do Monte Carmelo, de Schenectady, New York e de Pittston e Purificazione de BVM, 

Ellwood City, Pennsylvania. Foi sempre lembrada pelo seu incansável serviço de longos anos em Saint Anthony e Saint Joseph, 

Bristol, e Sacred Heart, Stamford, Connecticut. 
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Depois de seus longos anos de ministério, Ir. Josephine foi transferida para a enfermaria Saint Joseph Hall em 2011, onde viveu 

por muitos anos com sua presença agradável, gentil e tranquila entre as coirmãs que a recordam sempre preocupada em dar 

assistência a todas e pela sua generosidade de coração. 

Padre Ron disse em sua homilia: "A amável benignidade e compaixão de Deus residiam no coração de Ir. Josephine. Ela deu a 

sua vida para seguir as mesmas pegadas de Deus, de modo especial nas diversas escolas e locais em que foi enviada para 

realizar seu apostolado. " 

Irmã Pietrina Mazzola, de feliz memória, uma vez escreveu: "Irmã Josephine foi denominada como a "namorada de Stamford ". 

O povo via nela somente bondade e gentileza. Tinha sempre uma palavra de carinho para os doentes e nunca teve dificuldade de 

ir a pé da comunidade até o hospital para visitar paroquianos, levando-lhes conforto, consolação e sua oração. Do mesmo modo, 

Ir. Josephine era amável e gentil com as Mestras com as quais vivia”. 

Ir. Margaret Francese deu seu testemunho sobre a bondade de Ir. Josephine: “Passava longas horas do dia em oração diante do 

Santíssimo Sacramento. A sua dedicação à oração, à comunidade e ao ministério na escola não só me impressionaram como 

jovem Mestra Pia, mas serviu de um grande exemplo. A vida generosa de Ir. Josephine tocou muitos corações. Foi pelo serviço 

humilde e a sua presença que aprendemos aquilo que Nosso Senhor Jesus veio nos ensinar”. 

Seus restos mortais repousam no cemitério “Ave Maria” em Villa Walsh, Morristown,  NJ.  

 

 

 

 

Pie Iesu, Domine, dona eis requiem 
 

 
 


