Suore di Gesù Buon Pastore “Pastorelle”
Casa Generalizia
Via Leonardo Umile 13 – 00144 Roma

Ontem, 14 de novembro de 2009, às 05hs40 (hora do Brasil),
no Hospital Sino Brasileiro de Osasco/SP
o Bom Pastor Ressuscitado chamou a si a nossa Irmã
JACYRA MARIA IZABEL DA SILVA
de 70 anos de idade e 47 de vida religiosa

No sábado, em que fazemos memória de Maria, Mãe de Deus e nossa, Jesus Bom
Pastor entrega ao Pai, a nossa Irmã Jacyra Maria Izabel que começa a fazer parte da
comunidade das Pastorinhas do Céu.
Jacyra Maria nasce em São Miguel Arcanjo (SP), em 18 de janeiro de 1939 e recebe o
batismo dez dias depois, sendo a terceira de sete filhos. Em 20 de janeiro 1954, com apenas
quinze anos, entra na Congregação, na comunidade do Jabaquara, em São Paulo, de
recente fundação, desejada pelo Fundador, Bem-Aventurado Tiago Alberione, como
“berço das futuras vocações brasileiras”.
Em 01 de fevereiro de 1961 entra no noviciado em Caxias do Sul e faz a sua
primeira profissão na mesma comunidade no dia 02 de fevereiro de 1962, recebendo o
nome de Irmã Clotilde. Cinco anos depois, no mesmo dia, celebra a sua profissão
perpétua.
Irmã Jacyra Maria Izabel, “Izabelzinha”, assim carinhosamente chamada, pela
graciosidade de seu corpo e pela simpatia de seu rosto, é uma pessoa tranquila, dócil e
obediente, de caráter manso e silencioso, ama a pobreza, que exprime com um estilo de
vida austero e na partilha com os pobres do que lhe é doado.
Vive serenamente a vida fraterna e é sempre pronta a ajudar as irmãs. A
pontualidade aos encontros comunitários, a simplicidade e a responsabilidade com que
participa da vida comunitária demonstram seu amor à congregação e a sua seriedade em
fazer os serviços a ela confiados, nas várias comunidades da Província.
Preparada no âmbito educativo, depois da primeira profissão se insere na
comunidade de Centenário do Sul/PR, onde se dedica como professora na escola primária
e se empenha na secretária paroquial. Permanece nesta comunidade até 1969 e retorna a
ela nos anos de 1979 a 1983.

Nas comunidades de Caxias, Jardim Gilda Maria, Guaraci, Alto da Lapa, Veneza Belo Horizonte, Redenção, Assis, Brasília, Santos Apóstolos/SP, Vila Califórnia/SP e
Jataí/GO, além da catequese aos vários grupos, demonstra uma particular predileção
pelas crianças, especialmente os coroinhas, que prepara com cuidado ao serviço do altar.
Ama também visitar as família, que acompanha com delicadeza e cuidado materno, o que
é testemunhado por muitas pessoas que, ainda hoje, recordam-na com afeto e
reconhecimento. Apaixonada pela literatura portuguesa, cultiva diversos interesses e
segue os acontecimentos do mundo com capacidade crítica, amando sobretudo fazer
análises iluminadas pelo evangelho.
Aceita com alegria frequentar a universidade da terceira idade e com relação a isto
assim se exprime: “O motivo que me leva a retomar o estudo é porque sinto a necessidade de
aprender mais, de encontrar mais luz e me atualizar na vida que continua”.
Em 2003 tem a alegria de participar da beatificação do Fundador, em Roma,
juntamente com um grupo de Irmãs brasileiras, e vai com reconhecimento em
peregrinação aos lugares de origem da Família Paulina.
Em 2009, quando vive na comunidade de Jataí, durante a Visita Canônica do
Governo Geral, ao descrever como o encontro com Cristo Pastor está renovando a sua cura
pastoral, assim se exprime “No meu encontro com Jesus, lhe ofereço o meu dia com tudo aquilo
que pode acontecer e ao final do dia, agradeço-O e peço perdão pelas minhas infidelidades.”.
No dia 09 de novembro p.p. vai para São Paulo porque apresentava algumas
dificuldades de saúde. Em 13 de novembro é hospitalizada no Hospital Sino Brasileiro de
Osasco para atendimento clínico e nas primeiras horas da madrugada de sábado, 14, falece
repentinamente devido a uma obstrução intestinal.
“O Senhor é minha parte de herança e meu cálice: em tuas mãos está a minha vida”. Com
as Palavras do Salmo 15 a nossa Irmã Jacyra Maria Izabel conclui a sua missão neste
mundo e finalmente pode contemplar o rosto Daquele que buscou com sinceridade de
coração por toda a sua vida.
Acompanhemos com a nossa oração a Irmãs da Província Brasil-São Paulo e os seus
familiares, recordando o que o nosso Fundador nos dizia em 1953: “O Instituto um dia será
formado pelas falecidas unidas no céu que rezam por quem está ainda na terra”. Peçamos a Ir.
Izabel que interceda junto ao Pai Celeste por toda Pastorinha para que cada uma possa
continuar a ser disponível à realização do Reino de Deus na comunhão fraterna e no
apostolado pastoral.
Irmã Marta Finotelli
Superiora Geral
Roma, 15 de novembro de 2009
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