
 

 

  Notícia de Morte 

 Irmã Maria Goretti   
       

Dina DE LUCA              4480 

Delegação do Sagrado Coração, Roma 

Data e Lugar de Nascimento: 15 de julho de 1923 - Mazzano Romano, Itália 
Data e Lugar da Profissão:        8 de setembro de 1953, Roma  
Data e Lugar da Morte:            11 de maio de 2014, Centro da Delegação de Roma   
Data e Lugar do Funeral:         13 de maio de 2014, Roma, Campo Santo Verano 

 
  Dina era a primeira dos seis filhos de Luigi De Luca e Maria Allegretti, Cedo em sua vida, 

ela precisou ajudar a sustentar a família, trabalhando nos Banhos de Vicarello, onde chegou 

a conhecer a apreciar as Irmãs de Notre Dame. 

  O sofrimento da perda de entes queridos foi profundamente impresso no coração de Irmã 

Maria Goretti. Uma de suas manas faleceu em tenra idade, e seu pai faleceu na Á frica, 

durante um compromisso de trabalho que tinha lá, quando contava apenas 40 anos de 

idade. 

  Lançando um  olhar retrospectivo sobre os 90 anos de sua vida, pode-se realmente dizer 

que foi uma aventura que pode ser descrita como maravilhosa, rica e abençoada pelo 

Senhor. Sua determinação de seguir Jesus como Irmã de Nossa Senhora deu-lhe a 

coragem de deixar sua mãe, viúva, seus irmãos e irmãs, e a amada região de seu 

nascimento. Irmã Maria Goretti seguiu Jesus na simplicidade e bondade de seu coração, 

entregando-se totalmente a Ele e seu divino Coração nas alegrias e nas dificuldades da 

vida.  

  Os melhores anos de sua vida foram dedicados às crianças, jovens e às famílias de 

Carpinone, Turim, Roma, Trevignano Romano, Cadibona, Monteroduni. A região de 

Monteroduni em Molise, onde passou o período mais longo de sua vida religiosa, era como 

que o seu lar. Ela conhecia e amava cada pessoa, jovem e idosa. Era uma professora e 

educadora sábia e enérgica, ativa e, ao mesmo tempo prudente e com a atitude de uma 

mãe. Levou pessoas  a conhecer e amar Jesus, ensinou-as a colaborar, respeitar e ajudar o 

próximo. 

  Tinha um coração terno e compassivo, especialmente pelos pobres, pelas famílias 

necessitadas, por aquelas que se sentiam sós e pelos doentes aos quais levava fielmente 

Jesus eucarístico aos domingos. Os sacerdotes, a Igreja e as vocações religiosas tinham 

um  lugar especial em seu coração e nas orações. Considerava suas as iniciativas e 

atividades da paróquia,, empenhava-se com assiduidade e senso de responsabilidade, 

achando sempre fazer muito pouco. 

  Irmã M. Goretti tinha um forte espírito comunitário e missionário, um grande amor pela 

oração, por nossa Congregação e pelas Irmãs alemãs pioneiras que plantaram a semente 

na Itália. 

  Os últimos anos em Roma, certamente foram os mais difíceis de sua vida. Devia-se 

adaptar a um ritmo de vida diverso, sentia muita falta de seu querido povo de Monteroduni, 

de seu apostolado, das crianças. Porém, mesmo durante este período manifestou seu amor 

pelos sacerdotes, confeccionando a mão e com bastante perfeição objetos litúrgicos. 

   De nossos corações sobe uma oração ao bom Deus, a fim de que dê à nossa cara Irmã 

Maria Goretti a intimidade da vida eterna e a  alegria sem fim no reino dos céus.  

   Somos gratas ao bom Deus por tê-la tido conosco por tantos anos.! 

R.I.P. 
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