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Felizes os que habitam vossa casa; para sempre haverão de vos louvar! Sl 83,5 
 

Melania Leduvina nasceu no seio de uma família tradicional católica, que legou aos filhos 
valores cristãos.  O casal José e Regina Muraro, comerciantes, tiveram oito filhos. Na constelação 
familiar, Melania era a quinta filha do casal.  

Melania, muito jovem ainda, respondeu ao chamado do Senhor de viver a radicalidade da 
missão recebida no Batismo, numa Congregação Religiosa. Ao ingressar no noviciado na 
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora, em 12 de fevereiro de 1948 recebeu o nome de Irmã 
Maria Irena, nome que conservou ao longo da sua vida. Anos mais tarde, sua irmã Natalina Domênica 
também ingressou na mesma Congregação. 

Desde jovem a Irmã Maria Irena, tinha um olhar voltado para o cuidado da vida e da saúde 
das pessoas. No segundo ano do noviciado deu início à missão na enfermagem, no cuidado dos 
enfermos, no setor de Raio X e na Farmácia. Para realizar seu sonho: amenizar o sofrimento dos 
doentes, especialmente os mais sofridos, buscou a necessária formação. Formou-se em Auxiliar em 
Farmácia e mais tarde em Técnico em Enfermagem. 

A Irmã possuía um potencial administrativo e senso prático. Era responsável, possuía um 
olhar clínico a fim de oferecer suporte e conforto no sofrimento dos enfermos e no cuidado de 
restabelecer a saúde. Nos hospitais era chamada: “mãe dos pobres” pelo cuidado que dispensava a 
todos; mas em especial aos pobres e necessitados. Na enfermagem, era cuidadosa! Possuía um 
coração sensível a dor alheia. Confiava no seu trabalho e buscava conforto ao paciente. Em Deus 
hauria força e iluminação para o bom desempenho na missão. 

Por longos anos foi superiora local, e por vários anos supervisionou o estágio de estudantes 
do curso Técnico em Enfermagem, dos alunos do Colégio Maria Auxiliadora. 

Em outubro de 1995 foi transferida para Roma, Itália, Província do Sagrado Coração de Jesus, 
para o cuidado das Irmãs idosas e doentes. Em julho de 1999 retornou ao Brasil e permaneceu na 
Casa Provincial para um período de adaptação. No ano seguinte integrou a comunidade do Recanto 
Aparecida, auxiliando no cuidado das Irmãs doentes, bem como no controle dos medicamentos. A 
partir de 2011 devido a idade e doença ocupava-se em pequenos serviços comunitários e visitava 
suas coirmãs acamadas fazendo oração com as mesmas. 

A Irmã era assídua às orações comunitárias, a celebração Eucarística e a adoração ao 
Santíssimo Sacramento. Muitas vezes permanecia a sós e silenciosa na Capela ou no oratório. Com 
certeza confiava-se ao amor providente do bom Deus e a querida Mãe Maria.  

Até a sua internação no Hospital Divina Providência, Porto Alegre, dia 27 de agosto, 
participava dos encontros de formação, oração comunitária e recreios. À  noite ao se retirar do recreio 
comunitário, em sua cadeira de roda passava na capela para despedir-se de Jesus e após se retirava 
ao seu quarto para o descanso noturno.  

Agora, Irmã Maria Irena, após longo sofrimento, descansa na paz e na plena visão, junto a 
Jesus e Maria, a quem amou na sua passagem por este mundo. 


