
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 
 

 

Hoje, 08 de fevereiro de 2023, às 05h45m,  

na comunidade de Negrar de Valpolicella (VR), 

retornou à Casa do Pai a nossa irmã 

ELIDE, Ir. GIUSEPPINA SQUARZON 

de 80 anos de idade e 57 de vida religiosa. 
 

 

 

Bendize, ó minha alma, ao Senhor! Com as palavras do salmista, na liturgia de hoje, 
agradecemos ao Bom Pastor o dom da vida da Irmã Giuseppina, que deixou a marca de uma 
Pastorinha fiel ao dom recebido e solícita no Ministério Pastoral, vivido na alegria. 

Elide nasceu em 30 de outubro de 1942, em Longa (VI), e recebeu o batismo em 08 de 
novembro de 1942, na Paróquia dedicada a São João Batista. Ingressou na Congregação aos 17 de 
outubro de 1963, em Albano Laziale – Casa Mãe, sendo admitida no noviciado em 29 de junho de 
1964. Emitiu a sua primeira profissão em 03 de setembro de 1965, recebendo o nome de Irmã 
Giuseppina e em 03 de setembro de 1970, emitiu os votos perpétuos, sempre na Casa Mãe, em 
Albano Laziale. No seu pedido de admissão à profissão perpétua, expressou-se com essas palavras: 
procurarei amar sempre a Congregação, onde sinto ter encontrado a minha família, e ser fiel ao 
nosso espírito. 

Irmã Giuseppina é descrita como alguém que sempre testemunhou, de diferentes maneiras, 
o seu amor pelo Bom Pastor, pela Congregação e pela Missão Pastoral. Era de bom caráter, aberto, 
alegre. Uma irmã jovial, acolhedora, generosa, empreendedora, corajosa, serena, com a qual se 
estava junto de bom grado. De grande generosidade para com todos, especialmente para com as 
pessoas necessitadas de cuidados materiais e espirituais. Irmã Giuseppina gostava de rezar também 
cantando e, mesmo na doença, sabia parar e contemplar a natureza e apreciar a beleza da criação. 



Após a sua primeira profissão, permaneceu, por motivos de estudo, na Casa Mãe e em 1966, 
foi enviada para a comunidade de Adria (RO), onde se empenhou no estágio do Jardim de Infância. 
Em 1967, foi transferida para a Comunidade de Villimpenta (MN), onde se dedicou principalmente 
ao ensino no Jardim de Infância e em 1976, também assumiu o serviço como superiora da 
comunidade. Em 1982, foi designada para a comunidade de Lignano Sabbiadoro (UD), e em 1983, 
viveu um ano sabático na Comunidade de Tor San Lorenzo (RM). Em 1984, retomou a sua atividade 
pastoral em Florença – Novoli (FI), na área da catequese paroquial e no âmbito caritativo. 

Em 1989, após a nomeação como Conselheira Provincial, para o quadriênio 1989-1993, 
residiu em Verona – Sede Provincial. Em seguida, continuou o seu ministério pastoral em várias 
comunidades: em 1993, em Axa-Roma, na comunidade de formação; em 1994, em Borgaretto (TO), 
onde se ocupou com a pastoral catequética; em 1999 em Fiorenzuola D'Arda (PC), onde também 
assumiu o serviço de superiora da comunidade e em 2008, foi transferida para a Comunidade de 
Negrar (VR), onde realizou várias tarefas, até que a sua saúde lhe permitiu. A partir de 2021 as suas 
condições de saúde pioraram consideravelmente, mas ela conservou o sorriso e a serenidade de 
sempre.  

Agradecemos às Irmãs e às cuidadoras da saúde que, nestes anos de enfermidade, 
ofereceram generosamente à Irmã Giuseppina cuidados médicos e, sobretudo, o afeto e o apoio. 

Querida Irmã Giuseppina, ao confiar você à Misericórdia do Pai, a quem o Bom Pastor lhe 
entregou, agradecemos pelo testemunho que você deu ao povo confiado aos seus cuidados 
pastorais e pedimos a sua intercessão pelos nossos irmãos e irmãs da Turquia e da Síria, atingidos 
pelo grande terremoto destes dias.  

 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

Roma, 08 de fevereiro de 2023. 
Santa Giuseppina Bakhita  


