
  
 

“A fé na ressurreição 
abre-nos à comunhão fraterna 

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

 
 

 
 

 

Hoje, 27 de janeiro de 2023, às 21h15m,  

na Casa Mãe – Albano Laziale (RM), 

retornou à Casa do Pai a nossa irmã 

TERESA, Ir. M. LIDIA SCHIRRU 
de 89 anos de idade e 61 de vida religiosa. 

 

 

Hoje, enquanto damos graças ao Senhor pelo dom da vocação de Pastorinha da Irmã 
Teresa, elevamos com o salmista a oração que vemos moldada na sua vida, nos seus sessenta e 
um anos de ministério pastoral: Confia no Senhor e faz o bem: habitarás a terra e apascentarás 
com segurança; uma vida fecundada pela fé sólida e uma profunda caridade. 

Teresa nasceu em 3 de outubro de 1933, em San Basilio (CA) e foi batizada em 9 de 
outubro do mesmo ano, na Paróquia da sua cidade, dedicada a São Pedro Apóstolo. Ingressou na 
Congregação em Albano Laziale – Casa Mãe, em 03 de outubro de 1958, e no noviciado em 02 de 
setembro de 1960. Fez a sua primeira profissão aos 03 de setembro de 1961, recebendo o nome 
de Irmã Maria Lídia. Após a sua primeira profissão foi enviada à Comunidade de Massa Martana 
(PG), onde se dedicou principalmente à Pastoral Familiar.  

Ela emitiu os votos perpétuos aos 03 de setembro de 1966, na Casa Mãe, em Albano 
Laziale, e em seu pedido de admissão à profissão perpétua, assim se expressou: “Eu me consagrei 
ao Senhor para me fazer santa e com a ajuda de Jesus Bom Pastor e a minha boa vontade, devo 
conseguir ser uma Santa Pastorinha”. Depois de sua profissão perpétua, retornou a Massa 
Martana e lá permaneceu até 1982, sempre engajada na Pastoral Familiar.  

Irmã Teresa é descrita desde a sua formação inicial como uma pessoa simples, rápida, dócil 
e mansa, de espiritualidade firme, muito recolhida e de vida interior, que se dedicou de modo 
especial aos pobres e aos doentes. De caráter dócil e generoso, era de exemplo na vida comum, 
pela sua bondade. Muito sociável e muito querida pelos leigos. Uma irmã que não tinha grandes 
estudos, mas que possuía a sabedoria do coração e manifestava o amor e ternura para com todos. 
Muito atenta a visitar frequentemente as pessoas sozinhas e enfermas, generosa e fiel na vida 



comunitária e apostólica. Tinha uma predileção pelos Sacerdotes "quase uma veneração" e era 
feliz por poder colaborar com eles.  

Depois de cerca de vinte anos de pastoral em Massa Martana, em 1982, foi transferida 
para Foggia, na paróquia São Paulo, onde ainda exerceu a sua atividade apostólica principalmente 
no campo da Pastoral Familiar. Em 1990, retornou ao Albano Laziale – Casa Mãe, para um período 
de atualização. Posteriormente, exerceu seu ministério pastoral em várias paróquias: a partir de 
1991, em Marechiaro (NA); em 1994, em Pieve di Campo (PG); 1995, em Pannarano (BN) e em 
1997, em Reggio Calabria (RC). Em 1998, retornou por um ano a Albano Laziale, para, depois, em 
1999, continuar o seu ministério em Massa Martana; em 2000, na Comunidade de Formação de 
Axa (RM). Em 2006, foi transferida para Castellamare (NA) e em 2017, novamente para Massa 
Martana, seu primeiro amor pastoral, onde se dedicou principalmente ao cuidado de idosos e 
doentes.  

Em 2018, regressou definitivamente para Albano Laziale – Casa Mãe, onde prestou vários 
serviços e recebeu os cuidados necessários que a sua idade e o seu estado de saúde exigiam. 
Agradecemos às Irmãs que sempre, especialmente nestes últimos meses, ofereceram com 
generosidade e amor a atenção que a Irmã Teresa necessitava. Obrigado também aos familiares, 
pelo modo como a acompanharam, com carinho e proximidade, nestes últimos tempos da sua 
enfermidade.  

A você, querida Irmã Teresa, enquanto a confiamos à Misericórdia do Pai, pedimos a sua 
intercessão por nós e por toda a família humana, para que tenhamos um coração manso e tecedor 
de comunhão, como o seu coração, especialmente por aqueles que são chamados a parar a guerra 
e todas as formas de conflito presentes neste nosso mundo.  

 
 

Ir. Aminta Sarmiento Puentes 
Superiora Geral 

 
 
Roma, 27 de janeiro de 2023 
Santa Ângela Mérici 


