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Hoje, 22 de janeiro de 2010, às 02h00, hora italiana, 

no Hospital “Sagrado Coração“ de Negrar (VR) 
 

Jesus Bom Pastor Ressuscitado entregou para sempre ao Pai a nossa Irmã 

RAFFAELA PIERINA GRAZIO 
 

de 73 anos de idade e 53 de vida religiosa 
 

No quinto dia de oração pela unidade dos cristãos, com o tema: “Testemunhar no 
sofrimento”, a nossa Irmã Raffaela entra no seio da Trindade Santa para cantar eternamente a 
alegria de ter vivido, mesmo o sofrimento destes últimos meses de vida terrena, como louvor e 
gratidão Àquele, no qual o amor é grande até os céus e até as nuvens a sua fidelidade (cf. Sl 
56). 

Pierina nasceu em 09 de fevereiro de 1936, em Badia Polesine (RO), quarta filha de uma 
laboriosa família veneta. Batizada em 16 de fevereiro de 1936 na igreja paroquial de Villa 
d’Adige (VR), foi educada em clima de uma sólida fé cristã, na qual madurou a opção de 
consagrar-se ao Senhor. Em 18 de outubro de 1953 fez a sua vestição em La Stella de Albano 
Laziale (RM). Em 02 de setembro de 1955 entrou no noviciado em Albano Laziale, casa mãe, e 
em 03 de setembro do ano seguinte emitiu a primeira profissão sempre em Albano Laziale. 

Depois dos primeiros votos passou dois anos em Budrione (MO), como assistente da 
escola materna e depois foi transferida para S. Lucia di Fiamignano (RI), onde permaneceu de 
1957 a 1967. Neste período se preparou também para a profissão perpétua, que celebrou em 03 
de setembro de 1961, na casa mãe de Albano. Na mesma casa permaneceu como estudante, 
por um ano, de 1967 a 1968 e retornou ainda como estudante, por dois anos, de 1978 a 1980. 
Em 1970 recebeu o Diploma de habilitação para ensinar nas escolas de grau preparatório. Na 
casa mãe, Ir. Raffaela de fato, não só recebeu a formação para ser boa pastorinha, mas também 
aprendeu a arte de assumir o cuidado pelas crianças. Arte que exerceu com paixão nas 
diversas comunidades nas quais viveu a sua missão pastoral: Diano San Pietro (IM), Sestri 
Levante (GE), Villimpenta (MN), Solara (MO), Cive di Correzzola (PD). 

 

Com simplicidade, sempre com o sorriso nos lábios, Ir. Raffaela soube consumir-se com 
generosidade pelo bem das pessoas; demonstrou capacidade de colaboração pastoral, tanto 
com os sacerdotes como com os leigos, não se poupando em nada. Um pároco, em uma carta 
endereçada a Madre Celina, em 1971, assim escreve: “Neste ano, Ir. Raffaela fez tanto e tanto bem. 
Muitas vezes me perguntei como ela fez para atender a tudo: escola, pós-escola, coro e rapidíssimas 
visitas aos queridos doentes. Verdadeiramente ela se consumou fazendo o bem. Foi a mulher da S. 
Escritura atenta a tudo”. 

 



Ao longo dos anos, Ir. Raffaela conservou esta atitude, demonstrando grande amor ao 
Instituto e ao apostolado. Cultivou a sua oração e levou a frente, sempre com alegria e espírito 
de obediência, os empenhos assumidos. Sacrificava-se com disponibilidade pelo bem comum e 
procurava sempre o positivo, mesmo nas circunstâncias mais difíceis e problemáticas.  

 

Depois de um ano em Negrar, 2007-2008, retornou ao apostolado em Cadè (MN), onde 
permaneceu somente até 19 de novembro p.p., dia em que se dirigiu a Negrar porque, há 
algum tempo não se sentia bem e lhe fora sugerido fazer alguns exames. Na manhã seguinte 
foi levada ao Hospital “Sagrado Coração” para os exames prescritos, mas a sua situação de 
saúde se apresentou imediatamente grave e preocupante. O resultado dos exames clínicos era 
claro: “Adenocarcinoma no pâncreas, localmente avançado com metástase hepática múltipla”. 
O estágio da doença era tal que não se podia fazer cirurgia. 

 

Ir. Raffaela acolheu com serenidade o que lhe foi comunicado sobre o desenvolvimento 
da sua doença e empenhou as poucas forças e toda a coragem que tinha para viver bem cada 
dia, a  começar do encontro com Jesus, na Celebração Eucarística, juntamente com as Irmãs da 
comunidade de Negrar. Chegava devagarzinho, enquanto se formava a procissão para 
comunhão e se retirava em seguida, quase temerosa de causar distúrbio e, aquele instante 
tinha todo o sabor de um renovado “Eis-me!” 

Em 26 de dezembro p.p., em um diálogo bastante prolongado com ela, percebi uma 
profunda docilidade e uma serena entrega ao que o Senhor havia lhe preparado. Assim me 
disse: “Sou grata ao Senhor por tudo que me concedeu nestes anos de consagração entre as Pastorinhas. 
Sinto-me serena. Se Ele quiser deixar-me ainda um pouco, bem; se ao invés quiser me levar com Ele 
agora, estou pronta. Ofereço tudo pela Congregação, pelas vocações na Igreja”. E tudo isto me 
confidenciava com aquele seu habitual sorriso que parecia já desfrutar o encontro definitivo 
com o Senhor. 

 

Do final de dezembro ao início de janeiro viveu um alternar-se de dias mais ou menos 
difíceis, até que se tornou necessária uma nova internação. Pediu a unção dos enfermos a qual 
recebeu com intensa participação. As irmãs que lhe acompanharam nestes dias também 
testemunham a sua serenidade e a sua afetuosa gratidão por toda atenção, mesmo pequena: 
atitudes que fazem parte do seu caráter bom, generoso, corajoso, além das aparências. 
 

 Ir. Raffaela, obrigada! Você soube viver cada dia naquela esperança que o Beato T. 
Alberione definiu: “ (…) segurança de obter o céu mediante as boas obras e a sua graça” (PrP, III, 1948, 
p. 244). Intercede agora do Céu, por todas as Pastorinhas, pelos seus familiares e pelas pessoas 
que te eram caras, o dom de viver na esperança que torna transparente nesta terra o rosto 
compassivo do Pastor Bom Jesus que agora você contempla para sempre! 
 

 
Ir. Marta Finotelli 

superiora geral 
 
Negrar, 22 de janeiro de 2010. 
Quinto dia da oração pela Unidade dos Cristãos.  


