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Província da Santa Cruz, Passo Fundo - Brasil 

 
Data de Nascimento: 05 de fevereiro de 1922 Seberi, RS, Brasil 
Data e Lugar da Profissão: 12 de fevereiro de 1948 Passo Fundo, RS - Brasil 
Data e Lugar da Morte: 10 de fevereiro de 2014 Casa Betânia, Não Me Toque, RS -  
Data e Lugar do Funeral: 10 de fevereiro de 2014 Cemitério da Ressurreição – Passo Fundo 
  

“Eu te louvo ó  Pai, Senhor do céu e da terra, 
porque ocultaste estas coisas aos sábios e doutores e as revelaste aos pequeninos. 

Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado”- Mt 11,25-26 
 

Irmã Maria Adila era filha de Attilio Centenaro e de Carolina Richotto Centenaro, tem 
duas irmãs na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora – Irmã M. Enriqueta e Irmã M. 
Zenaide Centenaro, ambas vivendo atualmente na Casa Betânia.  

O versículo bíblico acima testemunha sua vida de simplicidade, de amor e doação, 
sempre pronta para servir e atender as necessidades e desejos das coirmãs.  Passou 92 anos 
por esta vida, fazendo o bem, 67 anos como membro da Congregação das Irmãs de Nossa 
Senhora. Era uma exímia cozinheira, servindo como tal em várias comunidades, São Paulo, 
Brasília, Iraí, Tapejara, Tapera, Passo Fundo, Não Me Toque – Casa Betânia (onde passou 
seus últimos anos) e Canoas, Ivorá, Taquara – estas três últimas comunidades pertencem hoje 
à Província de Canoas.  

Irmã M. Adila  trabalhava com uma boa organização, de maneira prática e com 
paciência, dedicação e amor desinteressado ensinava as jovens Irmãs.  

Era de uma espiritualidade simples, cordial, prática, um sinal da bondade de Deus – 
expressão de nosso Carisma Institucional, fiel na participação comunitária e no zelo de 
antecipar-se às necessidades das coirmãs. Era muito benquista pelas pessoas. Louvemos a 
Deus por esta vida simples que passou entre nós como um presente dado por Deus. 
Recordemos o que a Irmã fez ou foi em nossas comunidades, pois, com certeza, além do que 
escrevemos há muitas outras coisas que nos servem de exemplo e edificação.   

Irmã Maria Adila parte com as mãos cheias, carregadas de boas obras de doação, de 
amor. Volta para a “Casa” de onde veio, feliz porque nos 10 anos de sua vida acamada, falava 
pelo silêncio,era  eloquente no sorriso e no expressar no rosto uma felicidade que vinha de 
uma missão cumprida na alegria e na fidelidade ao seu dever. O sorriso bonito foi o sinônimo 
da palavra que não pronunciava mais.  

Agradecemos o carinho e o amor com que as Irmãs da Casa Betânia cuidaram da Irmã 
Maria Adila, assim como as funcionárias que trataram dela com toda a atenção, respeito e 
amor.  

Contamos com Irmã Maria Adila para que interceda por nós, por mais vocações e para 
que continuemos fiéis à nossa vocação, como Irmãs de Nossa Senhora e como Maria, 
permaneçamos receptivas ao terno amor de Deus, que sempre nos envolve, e como ela 
levamos Cristo aos Irmãos (cf.Const.nº 2). 


