
 

 
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 

 
 

 
 

 
Hoje, 12 de junho de 2021, às 05h00, 

no Hospital de Negrar di Valpolicella (VR), 

retornou à Casa do Pai a nossa irmã 

ANGELINA, Ir. FRANCA ORRO, 

de 81 anos de idade e 58 de vida religiosa.  

 

 

Bendiga ao Senhor a minha alma! Não esqueça nenhum de seus benefícios! Com o salmista, 
elevamos a nossa ação de graças ao Bom Pastor, pelo dom da vida e da vocação de Pastorinha de 
Ir. Franca; uma vida plenamente doada na missão pastoral e consumada até o fim na oferta, 
também neste último tempo de enfermidade. 

Angelina, terceira de cinco filhos, nasceu aos 02 de fevereiro de 1940, em Siamaggiore (OR) 
e foi batizada em 11 de fevereiro do mesmo ano, na Paróquia de S. Constantino na sua cidade 
natal.  

Entrou na congregação aos 07 de novembro de 1960, em Albano Laziale – Casa Mãe; 
iniciou o noviciado aos 02 de setembro de 1961, e emitiu a Primeira Profissão em 03 de setembro 
de 1962, assumindo o nome de Ir. Franca. Após a profissão, esteve um ano em Transacqua (TN); 
retornou em Albano Laziale, para dedicar-se ao estudo e depois, novamente viveu em Transacqua, 
de 1965 a 1966, primeiro como estagiária do jardim de infância e em seguida como professora.  

Após a Profissão Perpétua, emitida em Albano Laziale – Casa Mãe, aos 03 de setembro de 
1967, foi enviada para Farra di Feltre (BL), assumindo também o serviço de Superiora da 
Comunidade. Em 1976. voltou para Albano Laziale, por motivo de estudo.  

De 1978 a 1985, viveu o seu ministério, prevalentemente educativo, na comunidade de 
Albiano (TN). Em 1986, fez um ano sabático em Tor San Lorenzo e retornou para Albiano, onde, 
em 1992 foi nomeada Superiora. As irmãs que viveram com Ir. Franca em Albiano, deixam esse 
testemunho: A nossa comunidade não pode esquecer o seu trabalho, a sua dedicação às nossas 
crianças. Elas cresceram perto de você, que as acompanhou no jardim de infância, depois, na 
catequese, nos acampamentos e na vida cotidiana. Por mais de vinte anos você esteve conosco. 



Uma vez nos disse que morou mais aqui em Albiano, que na sua casa; acreditamos e esperamos 
que você tenha se sentido verdadeiramente em casa. Era sempre disponível; com delicadeza e 
simplicidade sabia responder a qualquer pedido de ajuda, fosse de uma criança, de um adulto ou 
de um idoso. Não podemos também, esquecer que por tantos anos você foi a alma, o suporte do 
grupo missionário, acompanhando-o com paixão, fazendo-o crescer e colaborando com todos os 
nossos missionários. 

Ir. Franca é também descrita com essas palavras: Uma irmã de oração e generosa. Vivia 
com grande espírito de sacrifício qualquer tarefa que lhe fosse confiada. Simples, diligente, 
sociável, amante da vida fraterna e sempre contente. Era sincera, corajosa e firme. Uma irmã de 
poucas palavras, mas que sabia apreciar tudo o que era belo e grande. Inteligente e criativa, fazia 
bem cada coisa. Na oração encontrava a sua força. Amava a Palavra de Deus que meditava por 
longo tempo e no silêncio. Sabia acolher, escutar e aconselhar cada pessoa. 

Ir. Franca, em 2003 foi transferida para Bettola di Peschiera Borromeo (MI), para ocupar-se 
da Pastoral Familiar e, em 2010, para Trento. Também nesta última comunidade foi Superiora, a 
partir de 2018. Desde julho de 2019 fazia parte da comunidade de Verona e, nesse período, 
fazendo alguns exames médicos lhe diagnosticaram um câncer; visto o agravar-se da situação foi 
necessária a sua transferência para a comunidade de Negrar. 

Ir. Franca revelou o seu coração de Pastorinha numa partilha escrita durante uma visita 
fraterna: O bom Pastor foi sempre o guia e o esteio da minha vida, tanto nos momentos de 
entusiasmo como nos momentos de dificuldade. O encontro cotidiano com o Senhor, na Palavra e 
na Eucaristia, leva-me a comunicar aos irmãos e irmãs, nos modos e nas diversas circunstâncias, o 
seu amor para com cada um de nós. É somente como comunidade que é possível expressar o 
carisma e a pertença a Jesus Bom Pastor, à Congregação e juntas viver no espírito de fé e de 
caridade, sempre sustentadas pela sua graça.   

Querida Ir. Franca, foste contemplar face a face o rosto do Bom Pastor, que você amou ao 
longo dos quase sessenta anos de consagração religiosa. Ao entregar-se à misericórdia do Pai, 
confiamos à sua intercessão, durante este ano dedicado à “Família Amoris Laetitia”, as famílias do 
mundo inteiro, para que sejam amparadas na missão de cuidar da vida.  

 
 
 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 
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