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Hoje, 4 de maio de 2011, às 10.00,  
na comunidade de Rieti,  

retornou à casa do Pai a nossa Irmã  
 

Madre LETIZIA MARIA TURRA 

de 74  anos de idade e 54 anos de vida religiosa 
 
 

“Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho único, para que todo o que nele crê 
não pereça mas tenha a vida eterna”. (Jo 3,16). Este canto ao Evangelho da liturgia 
hodierna nos convida a contemplar o rosto do Pai no Pastor Ressuscitado, rosto que a 
nossa Irmã Letizia, a partir de hoje contempla para sempre! 

O desejo de Madre Letizia era de não escrever sobre ela muitas coisas, mas 
somente aquilo que vivia como essencial: o seu amor a Jesus Bom Pastor, à 
Congregação, à Igreja e a todos sem distinção. 

Maria nasce em Tonadico (TN) dia 12 de novembro de 1936. Terceira de cinco 
irmãos, cresce em uma família“ de montanha” e com o ar puro das “Dolomites”, 
respira também uma robusta fé cristã, amadurecendo deste modo, com apenas 14 anos, 
a opção pela vida religiosa. 

Entra na Congregação em Genzano dia 18 de outubro de 1950 e no mesmo ano 
transcorre um período de formação a “S. Pietro alle Acque“(PG). Em 1951 retorna a 
Genzano e em 1952 faz uma experiência apostólica em Verona-Borgo Milano. Em 1953 
è em Casa mãe, Albano Laziale (RM) onde dia 12 de setembro de 1955 entra em 
noviciado, e dia 3 de setembro de 1956 emite os primeiros votos recebendo o nome de 
Letizia. O nome sempre foi o seu programa de vida. Quem a conheceu pode 
testemunhar que o sorriso sempre a acompanhou apesar dos não poucos momentos de 
sofrimento seja familiares que congregacionais. 

Depois de alguns meses da sua primeira profissão assim escreve à Madre 
Celina:” O Senhor me deu tanta luz, e eu procurarei de corresponder sempre com toda 
generosidade. Sou profundamente contente de minha profissão. Naquele momento senti 
verdadeiramente de pertencer a Deus e o quero para  sempre”. 
 

Com esse mesmo espírito o dia 3 de setembro de 1961, Ir. Letizia faz a sua 
profissão perpetua em Albano onde se dedica, por longos anos, depois de um breve 
período como estudante, seja à formação inicial, que ao serviço de governo. Serviços 
que realiza sempre com muita generosidade, dedicação e humanidade, buscando de 



encarnar o que diziam as Constituições de 1953: “Na formação se mire dar e conservar o 
espírito de simplicidade, de confiança, de atividade. Em todo lugar as irmãs sejam acompanhadas 
por estas suas características: Simples, piedosas, ágeis, santamente operosas; não muitas 
palavras, mas piedade solida, retidão, ação inteligente”. 

Foi conselheira geral de 1965 a 1981. Sucessivamente, na comunidade de Rieti 
dedica-se à pastoral da caridade nos seus múltiplos aspectos. A seguir foi superiora 
Provincial da Itália Centro- Sud de 1982- 1989 e de 1993- 1995. 

De volta a Rieti “Madre Letizia”, como habitualmente é chamada na 
Congregação, vive cotidianamente a simplicidade e a alegria que tanto o Fundador 
desejava para nós Pastorinhas e exprime estas características através da bondade e o 
amor para com cada pessoa, dedicando-se também, junto à comunidade ao cuidado da 
sobrinha Giovanna..Desenvolveu com disponibilidade também a função de 
Responsável diocesana pelas Religiosas (USMI). 

A alegria de viver nunca deixou Madre Letizia. Três anos atrás, em 2008, por 
causa de um tumor no intestino, submete-se a uma delicada intervenção cirúrgica e 
depois de uma serie de terapias retoma o seu ritmo de vida com a serenidade e da 
dedicação de sempre. No mês de janeiro passado, porém, o tumor se desperta e foi 
necessária mais uma internação. Enfrenta tudo com grande serenidade, encorajando as 
irmãs que com muito amor, cuidam dela até o momento em que o Bom Pastor a chama 
a com Ele. 

No ultimo dialogo com ela, sexta feira santa, me expressou a sua entrega total ao 
Senhor dizendo-me: “Sempre amei a vida, e quero sarar, mas se o Senhor dispõe diversamente, 
sinto-me em paz com todos, sempre amei a Congregação, e sou feliz de ser Pastorinha”. 

Obrigada M. Letizia pela tua alegria de viver como “boa” Pastorinha! Estamos 
certas que tu intercedes junto ao Bom Pastor para todas nós e pelas pessoas que amaste 
na Paróquia “Madonna del Cuore” em Rieti. Fazemos nosso o teu convite expresso em 
novembro de 2008: “Comprometemo-nos a ser imagem da Sua bondade caminhando juntas e 
partilhando as alegrias e os sofrimentos da humanidade” 
 
 
 

Ir. Marta Finotelli 
superiora geral 

 
 
Roma, 4 de maio de 2011  
 
 


