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 2017 é o ano em que a Irmã Anna Maria celebra o seu Jubileu de Graça: 70 anos 
de Consagração como Irmã de Notre Dame; 70 anos anunciando a Palavra de Deus, 
testemunhando a bondade e o cuidado amoroso de Deus para com o seu povo. “De graça 
recebestes, de graça deveis dar!” disse Jesus aos Doze, quando os enviou em missão.  

 A segunda carta de São Paulo aos Coríntios, constante da liturgia do dia do seu 
funeral, é muito própria para Irmã Anna Maria: “Irmãos, quem semeia pouco colherá 
pouco e quem semeia com largueza colherá também com largueza. Dê cada um 
conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem constrangimento; pois Deus ama 
quem dá com alegria” (2Cor 9,6-7).  

Pelo testemunho de Irmãs, a Irmã Anna Maria foi uma pessoa que semeou 
bondade, alegria, flores, bem-estar e acolhida, de modo especial, no exercício do seu 
apostolado como superiora, função que exerceu por diversas vezes. Por muitos anos e 
em vários lugares, foi professora estadual, apostolado exercido até se aposentar. Por 
muitas vezes, além de professora, foi prefeita e/ou auxiliar de internato. De acordo com 
testemunhos, era exigente, mas bondosa, cativando a muitos. As palavras do livro do 
profeta Daniel: “Os que tiverem ensinado a muitos o caminho da virtude, brilharão como 
as estrelas por toda a eternidade” aplicam-se à vida e missão de nossa querida Irmã.  

Nasceu a 18 de fevereiro de 1925, em Garibaldi, RS, sendo a 9ª filha do casal 
Maria Tombini e José Formentini. Depois de Anna Maria, o casal teve mais 5 filhos.  

 Em 1944, Anna Maria iniciou sua formação para a Vida Religiosa, fazendo sua 
Primeira Profissão em 1947, em Passo Fundo, RS. 

Desde 2014, esteve na Casa Betânia, Não Me Toque, RS, onde realizava 
pequenas tarefas mas, sua missão especial, era a oração missionária e apostólica. Todas 
somos testemunhas de suas habilidades manuais, em especial o tricô. Fazia blusões 
maravilhosos que destinava aos pobres, às irmãs e, também, para si mesma.   

 O Coração de Jesus, de quem era devota, a tenha em sua misericórdia, em seu 
amor e lhe conceda a vida plena. Maria, a Mãe de Jesus, a recompense por tudo. A Irmã 
Anna Maria interceda junto de Deus por boas e santas vocações sacerdotais e religiosas, 
e com os coros celestes possa cantar as infindas glórias de Deus. O bom e providente 
Deus lhe conceda a paz e a recompensa eterna. 


