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MESTRAS PIAS FILIPPINI… na Casa do Pai 
Casa Geral – Roma             Necrológios nº 29            janeiro – junho de 2020 
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Irmã Angelina Intelisano, MPF 

 

   New Brunswick, N.J.  04.12.1922 

   Morristown, N.J.       11.02.2020 

 

Irmã Angelina Intelisano, MPF, 97 anos, faleceu serenamente no dia 11 de 
fevereiro de 2020, na enfermaria de St. Joseph Hall em Villa Walsh, 
Morristown, New Jersey.  

Nascida em New Brunswick, New Jersey, em 1922, Irmã Angelina entrou no 
Instituto das Mestras Pias Filippini em 1937. Recebeu o hábito religioso em 1938 e emitiu a Oblação 
perpétua em1941. 

Irmã Angelina obteve a licenciatura em história, filosofia e inglês na Seton Hall University e uma 
especialização em história e geografia no Montclair St College. Estudou também administração, orientação 
e supervisão de escolas secundárias no Loyola College de Baltimore, em Maryland; Estudos Sociais no 
Trenton St College e desenvolvimento de currículos no St College em New Jersey. Irmã Angelina recebeu 
do Estado de New Jersey a certificação como professora do Ensino Fundamental I, de estudos sociais e 
direção. 

Como professora do Ensino Médio, Irmã Angelina lecionou por 30 anos na arquidiocese de  Newark, em 
New Jersey; Hartford, Connecticut; e Baltimore, em Maryland; e nas dioceses de Paterson e Camden, em 
New Jersey.  

Como professora do Ensino Fundamental I, Irmã Angelina lecionou 13 anos nas dioceses de Trenton, em 
New Jersey e Arlington, na Virginia, bem como na arquidiocese de Newark.  

Irmã Angelina foi diretora do Ensino Fundamental II por 06 anos e diretora do Ensino Fundamental I também 
por 6 anos nestas mesmas dioceses. Como professora universitária, Ir. Angelina lecionou em 14 estados da 
diocese de Paterson. Como educadora internacional, ensinou Estudos clássicos em 2 estados e foi 
examinadora por 7 dias, na Itália, Inglaterra, Irlanda, Espanha, França, Holanda, Suiça, Finlândia, Russia, 
Grécia e Ilhas gregas, no período primaveril. 

Depois de todos esses anos de magistério, Irmã Angelina serviu a comunidade de Walsh, por 2 anos, antes 
de ser enviada para a entrada principal da St. Joseph Hall, em 2008. Como porteira da entrada principal da 
enfermaria tinha a alegria de cumprimentar os hóspedes e os visitantes. 

No elogio fúnebre Irmã Laura Longo partilhou para todos algumas belas recordações suas:  “Irmã Angelina 
foi uma das primeiras professoras da Villa Walsh Academy e possuía uma equipe A1 vencedora de vários 
troféus em competições que ainda estão em exposição. Podemos falar de uma estudante de geografia 
“Intelisano” que não tinha medo de se atualizar para as suas aulas. Era sempre a primeira a chegar na 
Capela da Trindade para as orações e as Missas matinais e se encontrava exatamente lá, no dia da sua 
morte. ” 

"De onde nasceu a esperança de Irmã Angelina? Perguntou Pe. Ron Sordillo na sua homilia da Missa de 
exéquias. “Na sua casa parterna em New Brunswick, St. Mary’s, quando o Espírito Santo acendeu em seu 
coração a fé no dia do seu batizado. E o mesmo Espírito a fortalecia enquanto crescia e também nas 
últimas semanas, dias e horas de sua vida. É extraordinário saber que o Senhor Jesus Cristo amparou Irmã 
Angelina em todos os momentos de sua vida, desde a sua entrada no Instituto em 1937, até a manhã de 11 
de fevereiro de 2020. " 

Seus restos motais repousam no cemitério ”Ave Maria” de Villa Walsh, Morristown, N.J. 
 

 

Irmã Agnese Coluccia, MPF 

 Diso LE     04/05/1947 
  Roma, Casa “Volto Santo”  27/02/2020 
 
 

Ir. Agnese Coluccia, nasceu em Diso LE, em 04 de maio de 1947 e entrou no Instituto  das 
Mestras Pias Filippini em 07 agosto de 1962, recebeu o hábito religioso em 30 de agosto 
1964, emitiu a Oblação temporária il 27 de agosto de 1967 e em 23 de agosto de 1970 a 
Oblação perpétua.  
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Ir. Agnese realizou o seu apostolado em muitas casas do Instituto, e em algumas por duas vezes: Scurcola 
Marsicana AQ, Roma-Largo S. Lucia Filippini, Sala Consilina SA, Bitonto BA, Napoli, Torre del Greco NA, 
Spoleto PG, Otranto LE, Aliminusa PA, Teggiano SA.  

Em setembro de 2019 ficou feliz em poder retornar à Nápoles, apesar da sua saúde já estar comprometida, por 
isso, após poucos meses, adoeceu gravemente. 

Ir. Agnese foi sempre uma pessoa alegre e portadora de alegria. Durante os anos da formação era a figura 
“cômica” de todo o noviciado, capaz de superar todas as dificuldades com uma brincadeira ou uma piada. Com 
o seu natural otimismo, sabia ver o lado positivo em qualquer situação; interessava-se por tudo e participava 
ativamente de todas as iniciativas. Era uma incansável construtora de comunhão fraterna.  

Era cordial e aberta com todos e, ao mesmo tempo discreta e respeitosa, temia incomodar ou impor peso sobre 
as coirmãs; desejava somente ajudar e aliviar as fadigas das outras. Era a primeira a levantar-se pela manhã 
para rezar mais tempo, como havia aprendido com as Mestras idosas e costumava repetir frequentemente, que 
elas sempre a edificaram. Era a primeira a oferecer ajuda, escolhia os trabalhos mais difíceis e humildes, 
realizando-os com discrição.  

Era paciente e determinada em sua atividade educativa, nutria grande afeto pelas crianças e era convicta de 
realizar uma missão de grande responsabilidade.  

O contato com os pais eram ótimos; tinha sempre uma boa palavra, um conselho ou uma sugestão para 
oferecer. Os pais a escutavam com prazer e apreciavam muito os seus conselhos. 

Durante a sua longa missão em Aliminusa PA, juntamente com a Ir. Elisabetta Ricci, formava uma única e 
“grande” comunidade; o fechamento da Escola de Educação Infantil causou muito sofrimento tanto para o povo, 
como para as Mestras que precisaram deixar aquele local excepcionalmente acolhedor e afetuoso. Durante 
muitos anos, a população permaneceu sempre unida a Irmã Agnese, pela oração, telefonemas ou mensagens, 
agradecendo-a pelo bem realizado.    

Numa manhã foi obrigada a internar-se no hospital, acolhendo com grande disponibilidade a vontade de Deus e 
com sua costumeira fortaleza permaneceu sempre contente e grata ao Senhor e às coirmãs.  

Ao receber alta do Policlinico Gemelli, foi acolhida na casa “Volto Santo”, sentindo-se tranquila com a sua 
família religiosa. Na manhã do dia 27 de fevereiro de 2020, silenciosamente deixou a morada terrestre rumo à 
celeste.  

Os seus restos mortais repousam na tumba da família em Diso LE. 

 
 
 
 
 
Irmã Cecilia Litting, MPF 
 
   Westhoughton, Bolton, Inglaterra         20/06/1929 
   Medstead, Alton, Inglaterra            27/02/2020 
 

 

Irmã Cecilia Litting nasceu em 20 de junho de 1929 em Westhoughton, Bolton, 
Inglaterra. Entrou no Instituto em 08 de setembro de 1958, recebeu o hábito 
religioso em 12 de setembro de 1959 e emitiu a Oblação perpétua em 06 de 
janeiro de 1961. 
 
Entrou já diplomada e continuou a ensinar matemática com grande habilidade profissional. Foi superiora local 
na comunidade de Winchester e ecônoma regional por um sexênio. Dotada de inteligência, era cordial e gentil 
com todos, acolhedora e capaz de criar um clima de humor nas conversações. 
 
Enquanto pode, ia até a Escola de Educação Infantil, ligada à casa, para contar histórias para as crianças e 
ensiná-las a pronunciar corretamente o inglês. Nunca deixou de sentir-se professora, mesmo quando a doença 
a impedia de se locomover. Continuou também a manter presença ativa na vida da paróquia para a qual se 
dirigia na cadeira de rodas, que se tornou para ela uma cátedra de vida.   
 
Era muito profundo em Irmã Cecilia o sentido de pertença ao Instituto e à Igreja local(Paróquia “São Pedro”, em 
Winchester) onde realizou o seu apostolado até 2017, ano em que as duas comunidades da Inglaterra se 
uniram numa só, em Medstead.  
 
Sofrendo e necessitando de assistência, a comunidade era para ela uma bênção, as coirmãs deram o 
testemunho sobre ela: “A sua presença e as suas necessidades foram um dom, porque ajudaram a cada uma a 
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dar o melhor de si... Irmã Cecília foi um instrumento do qual o Senhor se serviu para fazer crescer ainda mais os 
laços de amor fraterno e de unidade em nossa comunidade... 
Partilhamos da sua vida de oração, da sua fineza e sagacidade, do seu amor pela poesia; aprendemos com ela 
a história do Reino Unido e as particularidades da história da fundação do Instituto nas terras inglesas, de quem 
ela era a memória”.  
 
Nos momentos de recreação comunitária contribuia alimentando o clima fraterno, narrando com vivacidade 
episódios da sua vida religiosa. 
Irmã Cecília era muito grata pela assistência amorosa e dedicada das coirmãs que, nos últimos anos, tiveram 
que providenciar pessoal qualificado para oferecer-lhe uma assistência adequada.   
 
A sua vida foi sempre uma resposta generosa ao amor de Deus, com quem dialogava nos longos momentos de 
solidão. Suportou a impossibilidade de mover-se livremente com grande coragem e força moral até seu retorno 
à casa do Pai, no dia 27 de fevereiro de 2020. 
 
Seus restos mortais repouso no cemitério da nossa casa, em Medstead, Inglaterra. 
 
 
 
 
Irmã Michelina Ciampa, MPF   
       

 San Nicola Manfredi BN  11/04/1937 

 Terracina  LT                    04/03/2020 

 

 

Ir. Michelina Ciampa, nasceu em San Nicola Manfredi BN no dia 11 de abril de 1937, 
entrou no Instituto das Mestras Pias Filippini em 17 de outubro de 1949. Recebeu o 
hábito religioso em 06 de setembro de 1953. Emitiu a Oblação perpétua em 30 de agosto de 1956. 
 
Desenvolveu seu apostolado como professora e catequista em Minervino de Lecce, Sulmona AQ, Avezzano 
AQ, L'Aquila, Roma-Via Laurentina, Roma-Via Sangemini, Tarquinia VT, Rocca di Papa RM, Castel Giorgio TR, 
Terracina LT; em algumas dessas comunidades foi também superiora local.  
 
Irmã Michelina transcorreu 20 anos de sua vida religiosa na Basileia (Suiça) na escola italiana “Lúcia-Barbarigo”, 
como missionária, professora e catequista para os filhos de imigrantes italianos. 
Gentil, afável, discreta e sábia, deu sempre o melhor de si mesma. Oferecia diariamente a sua vida a Deus, 
escolhido e amado acima de todas as coisas e O serviu com alegria e entusiamo na pessoa das coirmãs, das 
famílias, das crianças que lhe eram confiadas na escola e nos grupos paroquiais de catequese. 
 
De todos sabia extrair o lado positivo, convicta de que em cada pessoa existe as marcas de Deus, embora às 
vezes pareça velada pelas limitações humanas. 
 
Dar o melhor, dar o máximo, dar as primícias, foi sempre seu programa de vida: sempre fiel à vocação, à 
sequela de Cristo, não deixou envelhecer o entusiasmo juvenil e o fervor dos primeiros anos e, seguindo a 
estrada do Mestre e de Santa Lúcia Filippini, percorreu o caminho evangélico, abraçando o Esposo Crucificado, 
ciente de que, segundo as Instruções, “O melhor livro das Mestras deve ser o Crucifixo”. 
 
Irmã Michelina foi sempre ao encontro de todos:  

 das coirmãs, às quais prestou o seu serviço, com amor e dedicação;  

 das famílias, às quais se aproximava com amor, humildade e discrição; 

 das crianças, adolescentes e jovens, nos quais percebia e cultivava o desejo de conhecer e imitar Jesus, o 
Mestre Divino. 

 
Seus restos mortais repousam na tumba do Instituto em Nettuno RM. 
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Irmã (Bernardetta) Matilde Celi, MPF 

 Massa D’Albe AQ   04/12/1954 

 L’Aquila    31/03/2020 

 

Irmã (Bernardetta) Matilde Celi nasceu em Massa D’Albe AQ  em 04 de 
dezembro de 1954; entrou no Instituto das Mestras Pias Filippini, que havia 
conhecido através da tia paterna, Ir. Giuseppina Celi, em 14 de setembro 
de 1964; recebeu o hábito religioso em 15 de agosto de 1973, emitiu a 
Oblação temporária em 15 de agosto de 1975 e a Oblação perpétua em 1° 
de agosto de 1979. 
 
Desenvolveu o seu ministério de professora, catequista e animadora de 
grupos jovens nas comunidades de: Roma-Via Trevignano Romano, Roma-
Via Sangemini, Roma-Largo Sta. Lúcia Filippini, Sala Consilina SA, Teggiano-Prato Perillo SA, Pescara. 
Nesta última comunidade prestou também o serviço de Superiora local. 
Por um sexênio foi membro do Conselho da Província “Sacro Cuore”, Itália. 
 
O seu desaparecimento em tempo de pandemia, após uma internação relativamente breve no hospital, abalou  
todos os que a conheceram; todos desejaram manifestar a seu respeito os mais belos sentimentos de afeto, 
gratidão e estima. 
 
Educadora delicada e compreensiva, mas também severa e rigorosa, como desejava a Santa Mestra Lúcia 
Filippini, era  como um “vulcão” de energia, uma explosão de alegria e sabia admirar as belezas da vida. 
Amou as crianças, os adolescentes e jovens na escola, na paróquia, atuando de maneira apaixonada na ACR 
(Ação Católica Regional), e soube conquistar a estima de todos. Eles se recordam dela como de alguém que os 
ajudou a crescer na fé: “… ela nos ensinou a ser honestos, a sentir o prazer pelas coisas essenciais e o valor da 
amizade sincera; ensinou-nos a rezar no silêncio, a dizer sempre obrigado, a não fazer prevalecer a raiva sobre 
a gentileza e a perdoar…”. 
 
Os professores e colaboradores da escola comentaram que estiveram ao lado de uma pessoa inesquecível, 
com um coração grande e possuidora de valores autênticos, capaz de criar dinamismo e participação, sempre 
pronta a contribuir de maneira construtiva, escutava e acolhia, sem jamais negar um sorriso ou uma palavra de 
conforto.  
 
Para as famílias era uma companheira de viagem incansável, capaz de apoiá-las na caminhada educativa, 
enriquecendo a comunidade educacional e paroquial, com sua maneira de agir criativa e envolvedora. 
 
Na comunidade, como coirmã e Superiora, era sempre disponível, portadora de entusiasmo, de serenidade 
vivaz, de simplicidade e confiança. 
 
Depois de um mês de luta para combater o coronavírus, foi ao encontro definitivo do seu Esposo e Senhor, no 
dia 31 de março de 2020.  
  
As suas cinzas foram depositadas na tumba da sua família, no cemitério de Castelnuovo de Avezzano AQ. 

 

 

Irmã Henrietta Aprile, MPF  
 
 Jersey City, NJ,                                       14/09/1932 
 St. Joseph Hall, Morristown, N.J. USA il  03/04/2020 

 

Irmã Henrietta Aprile, 87 anos, faleceu serenamente na sexta-feira, dia 03 de abril de 
2020, na enfermaria de Saint Joseph Hall em Villa Walsh, Morristown, New Jersey, 
depois de longos anos de sofrimento. 

Nascida em Jersey City, New Jersey, em 14 de setembro de 1932, Irmã Henrietta 
entrou para o Instituto das Mestras Pias Filippini em 08 de setembro de 1954. 
Recebeu o hábito religioso em 28 de agosto de 1955 e emitiu a Oblação perpétua em 
24 de agosto de 1958. 
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Irmã Henrietta obteve a licenciatura para o Ensino Fundamental I, um certificado de filosofia na Catholic 
University of America a Washington DC e licenciatura em Artes e Assuntos Educacionais no Marywood College 
di Scranton, na Pennsylvania. Ela sentia-se orgulhosa com a conquista destes certificados como professora de 
estudos gerais, sendo também professora de datilografia e catequista. Era fiel à formação permanente na área 
da educação religiosa. 

Foi uma educadora extraordinária e era amada pelos seus alunos. Irmã Henrietta lecionou nas escolas do 
Ensino Fundamental I e no Ensino Médio em New Jersey, Saint Bartholomew, Scotch Plains; Sant'Antonio, 
Belleville; San Giuseppe, Hammonton; Sant'Antonio, Union City; Nossa Senhora da Libera, West New York; e 
Santo Rosario, Jersey City. Em outras escolas trabalhou como assistente administrativa e secretária.  

Durante seus estudos em Washington foi também secretária da Delegação Apostólica.  

Além destes prestiogiosos compromissos apostólicos, Irmã Henrietta serviu o Instituto como delegada e 
secretária em quatro Capítulos Gerais em Roma. 

Após os seus anos de ativo ministério na educação, Irmã Henrietta colocou-se à disposição da comunidade de 
Villa Walsh, por dois anos, como assistente do economado, antes de retirar-se para a enfermaria Saint Joseph 
Hall em 2008. Também lá, continuou a prestar assistência no setor econômico. 

Numa carta, Irmã Henrietta explica o seu desejo de ser Mestra Pia Filippini: “Desejo dedicar-me, embora 
indignamente, inteiramente ao serviço de Deus. Quero trabalhar para sua honra e glória, pela salvação das 
pessoas e, enfim, pela minha santificação pessoal. Alimentei este desejo de servir ao Senhor em toda a minha 
vida. Creio que, com a graça de Deus, eu posso realizar a minha pequena parte no seu plano divino, servindo-o 
na comunidade." 

Irmã Henrietta partilhou a seguinte reflexão, após ter celebrado os 300 anos das Constituições e Regras de  
2017: 

“Santa Lúcia era determinada a levar muitas pessoas para Deus. Isto é o que procurei fazer na minha vida  
religiosa. Santa Lúcia adorava o Santíssimo Sacramento com todo o seu coração. Isto eu procurei fazer como 
parte essencial da minha vida religiosa. A vida da comunidade é-me muito querida. Eu a valorizo e a considero 
muito preciosa. Amo ternamente em Cristo as minhas coirmãs, as Mestras Pias Filippini. ” 

Esta foi a herança que Irmã Henrietta nos deixou. Ela viveu plenamente essas palavras que escreveu. 

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

 

Irmã Anna Casella, MPF 

 
 Teggiano SA      12/12/1933 
 
 Roma, Casa “Volto Santo”   22/04/2020 
 
 
 
Irmã Anna Casella nasceu em Teggiano SA, em 12 de dezembro de 1933, 
numa família fortemente impregnada de fé cristã vivida, que ofereceu três 
sacerdotes ao ministério eclesial.  
 
Entrou no Instituto das Mestras Pias Filippini em 23 de novembro de 1950, 
recebeu o hábito religioso em 06 de setembro de 1953, emitiu a Oblação 
perpétua em 30 de agosto de 1956. 
 
Ir. Anna realizou seu apostolado como professora no Ensino Fundamental I e de catequista em diversas casas 
do Instituto: Otranto LE, Nettuno-Casa del Sole RM, Roma-Via Caboto, Cave RM, Roma-Via dell’Orso, Nettuno-
Via Matteotti RM, Torre del Greco NA, Sala Consilina SA, Teggiano-Prato Perillo SA, Napoli; em algumas ficou 
em duas etapas e foi também Superiora local. 
 
Cultivava um grande sentido de pertença ao Instituto, sempre grata, doce e disponível e obediente em aceitar os 
compromissos que lhe eram confiados, mesmo os mais humildes e fadigosos, procurando oferecer o melhor de 
si mesma. 
 
As coirmãs e todos os que a conheceram a recordam como uma mulher de profunda oração, generosa, 
dedicada, muito humana, humilde e reservada.  
 
Conseguia instaurar com simplicidade o diálogo e a comunhão. Tratava todos de maneira cordial, mansa e 
discreta. Desejava sempre criar um clima de paz e sernidade com todos os que a cercavam. 
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Transcorreu seus últimos anos como assistente na Escola de Educação Infantil, apesar de sentir as forças 
diminuirem a cada dia, continuava como sempre, materna, atenta, usando uma amável cumplicidade com as 
crianças que encontravam nela um refúgio seguro e proteção. 
 
Trasferida para Roma, na Casa “Volto Santo”, em decorrência das suas condições de saúde que estavam 
piorando, ela continuava sempre sorridente, paciente, mansa, esperando a chegada do Esposo que a levou 
consigo no dia 22 de abril de 2020.  
 
Seus restos mortais repousam na tumba do Instituto, no cemitério de Nettuno RM.  
 

 

Irmã IRMA (IRENE ADUA) ROMANO, MPF 

 

 Montemarano AV      10/10/1937  

 

 Roma, Casa “Volto Santo) Policlinico Gemelli  em 03/06/2020  

 

 

Irmã Irma Romano, nasceu em Montemarano AV em 10.10.1937, aos vinte 
anos, em 09 de dezembro de 1957, entrou no Instituto das Mestras Pias Filippini, 
do qual já pertencia sua amadíssima Irmã Rosa e outras Mestras Pias de sua 
família.  

Recebeu o hábito religioso em 30 de agosto de 1959. Consagrou-se para 
sempre ao Senhor pela Oblação em 28 de agosto de 1962. 

Desenvolveu sua missão apostólica em várias comunidades: Castellafiume AQ, Avezzano-San Pelino AQ, 
Tarquinia VT, Bitonto BA, Napoli, Roma-Via delle Fornaci, Rocca di Papa RM, Roma-Largo Sta. Lúcia Filippini. 

Ir. Irma foi uma educadora incansável das crianças da Educação Infantil às quais se dedicava com grande 
paciência, doçura, sendo ao mesmo tempo firme e exigente; sabia despertar a atenção delas e a torná-las 
protagonistas; com as famílias mantinha relacionamento de colaboração, confiança e estima.  

Esteve sempre envolvida com grupos jovens. Quem a conheceu de perto, a recorda como uma Mestra Pia de 
grande riqueza interior e que conquistou diversas gerações de jovens. Com a sua jovialidade e, principalmente, 
com a sua fé simples, essencial e convencedora, era capaz de entusiasmar a todos e, compreendiam que por 
detrás daquelas maneiras, às vezes enérgicas e bruscas, se escondia um coração grande, sensível e generoso.  

Realizou um rico apostolado nos locais e tempos desprovidos de meios, recursos e possibilidades, mas muito 
necessitados da água viva da Palavra de Deus e de um gesto afetuoso de esperança. Ir. Irma percorria as ruas 
da cidade, especialmente em Marsica, levando a todos, entusiasmo, generosidade sem medida, alegria, fé e 
conforto.  

Na comunidade era incansável nas atividades domésticas e sempre disponível à ajuda fraterna; não media 
esforço e, quando podia, procurava aliviar as fadigas. Quando falava o fazia com uma franqueza espontânea e, 
se percebia ter sido inoportuna, imediatamente, com humildade pedia desculpas. Era criativa e industriosa e 
teceu com perfeição chales e toalhas até pouco antes de falecer, na Casa “Volto Santo”, onde residia já há 
muitos anos. 

A doença, de várias maneiras e com gravidade a acompanhou durante toda a sua vida, mas ela, apesar de 
tudo, continuava a ser uma mulher de fé, batalhadora e tenaz; a sua fibra, porém, aos poucos foi diminuindo e, a 
última internação no Policlínico Gemelli foi a etapa conclusiva da sua peregrinação terrena. O Senhor a acolheu 
em sua Casa, na noite do dia 03 de junho de 2020. 

Os seus restos mortais repousam na tumba de família, no cemitério de Montemarano AV. 
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Irmã Elena Lombardi, MPF 
 
 
 Pagliarone CB, oggi Villa S.Michele IS         28/05/1933 

 Roma, Casa “Volto Santo”     24/06/2020 

 

Irmã Elena Lombardi, nasceu em Pagliarone CB, cujo nome atual é Villa 
San Michele IS, em 28 de maio de1933, ingressou no Instituto das Mestras 
Pias Filippini em 23 de novembro de 1960, recebeu o hábito religioso em 27 
de agosto de 1961 e emitiu a Oblação Perpétua em 30 de agosto de 1964. 

Realizou seu apostolado como professora na Escola de Educação Infantil e 
foi catequista na comunidade de Limena PD, Umbertide PG e Gubbio PG. 

Foi sempre amável, atenta e paciente com as crianças que lhe eram 
confiadas, dedicando-se à sua missão educativa com entusiasmo e criatividade e sempre ativa em seus 
compromissos.  
Com os pais era acolhedora e tinha o dom de escutar, animar e conquistar, tornando-os colaboradores no que 
fosse necessário. 

Mantinha contatos, mesmo à distância, com as pessoas que conhecia e todos gostavam de conversar e confiar-
lhe seus problemas.  

Irmã Elena tinha o dom de prestar assistência às pessoas sofridas; com solicitude fraterna  e, considerando este 
compromisso um grande privilégio, fazia-lhes visita e lhes oferecia o conforto da Palavra e da Eucaristia. 
Rezava intensamente por eles e difundia entre eles a devoção à Nossa Senhora, Saúde dos Enfermos.    

Dedicava uma atenção extraordinária aos pobres e a sua generosidade de coração a tornava sensível e 
solidária para com eles.  Trabalhou muito em favor das missões, buscando benfeitores para as adoções à 
distância. 

Embora sendo de saúde frágil, era sempre pronta e disponível em todos os trabalhos da comunidade; com as 
coirmãs era mansa, humilde, grata, pronta a reconhecer seus próprios limites.  

Em seus últimos anos de vida, transcorridos na Casa “Volto Santo”, Irmã Elena com simplicidade, duçura e 
discrição, visitava todas as coirmãs, enquanto a sua doença lhe permitiu.   

O Senhor a levou consigo para dar-lhe o prêmio eterno reservado aos seus servos fieis, no dia 24 de junho de 
2020.  

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

 

 

 
 

 

 

 

  

 

Irmã Giuseppina Sebastiani, MPF 

               1943  –    2020 

 

  Com esta partecipação fraterna, as Mestras Pias do Pontifício  

Instituto se unem às Mestras Pias do Instituto Diocesano  

de Montefiascone na recordação da cara coirmã em Cristo,  

Irmã Giuseppina Sebastiani, MPF, que veio a falecer tragicamente  

no dia 16 de fevereiro de 2020. 

O bem que ela praticou continua presente e vivo nos alunos,  

         nas famílias, no coração das coirmãs e de todo o povo que  

serviu com dedicação, amor e zêlo, em sua atividade pastoral. 


