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IRMÃ MARIA JOSÊNIA  ND 4465 

 
Zelinda Catharina CARISSIMO 
 
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 
Data e lugar do nascimento: 17 de abril de 1927 Tapejara, RS 
Data e Lugar da Profissão: 15 de julho de 1952 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 30 de março de 2019 Casa Betânia, Não-Me-Toque, RS 
Data e lugar do funeral: 31 de março de 2019 Casa S. Cruz, Passo Fundo,RS 
Data e lugar do sepultamento: 31 de março de 2019 Cemitério Conventual,  
  Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 

Filha de Vergelio Carissimo e de Emma Favaretto Carissimo,  teve  9 irmãos. 
Cresceu numa família de fé, que cultivava os valores humanos e religiosos.  Iniciou seu 
Postulantado em 20 de fevereiro de 1949, em Passo Fundo, onde fez também seu 
noviciado e a Primeira Profissão em 15 de julho de 1952.  

 Seu apostolado Notre Dame, nos 67 anos de Vida Religiosa Consagrada, é 
riquíssimo em Doação e Zelo Apostólico.  Foi uma exímia cozinheira durante 50 anos; a 
este trabalho às vezes se somavam a horta e a lavanderia.  A maior parte de seu 
apostolado foi nas cozinhas dos Hospitais, cuidando da vida e da saúde de tantas pessoas 
enfermas e em recuperação. 

 Irmã Josênia tinha um coração aberto, grande e alegre; acolhia as necessidades de 
cada pessoa e as apresentava ao Senhor.  Quando foi transferida para a Casa Betânia, em 
2008,  esteve sempre disponível para pequenos serviços de bem estar para as demais 
irmãs. Nos últimos tempos dedicava-se ao apostolado da oração, leituras e integração do 
sofrimento.  Diz a Ir.M. Lori Steffen, superiora local até janeiro de 2019 sobre a Irmã Maria 
Josênia: “Ela marcou profundamente a vida das Irmãs da Casa Betânia, pelo seu espírito 
esportivo, alegre e de profunda oração. Gostava de estar por dentro das notícias e era 
amante da leitura espiritual. Sempre estava com algum livro sobre a sua mesinha na sala de 
estar. Tinha uma persistência férrea, mesmo quando já não podia mais caminhar insistia em 
querer uma enxada para ir capina na horta. Muitas vezes chorava quando a gente falava 
que isso não era mais possível e pedia que a gente ajudasse, para se colocar em pé e ir.” 

 Nas festas comunitárias, se vestia de acordo com o teor da mesma, traje completo 
conventual, carnaval e festa de São João no seu estilo... Sua simplicidade encantava a 
todas. Era uma mulher de fé, alegria, sorriso fácil; gostava de brincadeiras, piadas, é um 
exemplo de religiosa feliz  e  realizada.  Foi uma grande mulher, discípula do Senhor!  
Quando já não podia segurar nas mãos o terço, colocava-o em cima da mesa e ia passando 
as contas do rosário.  

 Junto com Deus temos uma intercessora! E o céu está mais feliz; vestiu-se de alegria 
e bom humor. Obrigada pela jovialidade, testemunho de aceitação, de fé de oração. Muitas 
irmãs agradecem pela vida doada, pelo testemunho.  Jovens dizem que aprenderam muito 
com ela, pois sabia levar a dia sempre alegre.  

 Rezamos pelo seu descanso eterno e pedimos que seja recompensada por tudo o 
que fez em favor da missão, pelos doentes e necessitados e pelas irmãs nas comunidades. 


