Aviso de Falecimento

IRMA MARIA LURDELINA

ND 4833

Lurdelina PREVEDELLO

Província Nossa Senhora Aparecida
Canoas, RS – Brasil
Data e lugar de nascimento: 22 de agosto de 1933
Data e lugar da Profissão:
12 de fevereiro de 1953
Data e lugar da morte:
08 de fevereiro de 2021
Data e lugar do sepultamento: 08 de fevereiro de 2021

Dona Francisca - M. Cachoeira do Sul, RS

Passo Fundo, RS
Recanto Aparecida, Canoas, RS
Cemitério Conventual, Canoas, RS

Tu me mostras o caminho que leva à vida.
A tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Sl 16,11
Na certeza da vida nova em Cristo, acreditamos que o versículo 11 do salmo 16 era
inspiração na vida da Irmã Maria Lurdelina. Na madrugada de 08 de fevereiro de 2021
realizou-se para ela a visão plena, a alegria e a felicidade para sempre.
Filha de Pedro Antonio Prevedello e Anastácia Barrichello Prevedello, era a 7ª dos 11
filhos do casal. Nasceu aos 22 de agosto de 1933, festa de Maria Rainha, com certeza foi
motivo especial para uma grande devoção a Maria, Mãe de Jesus. Era filha de agricultores que
retiravam da terra o sustento familiar. Foi na seara da família Prevedello que o Senhor passou
e lançou o convite a Lurdelina, para seguí-Lo como Irmã de Nossa Senhora e, posteriormente,
também convidou sua irmã Maria Natalina.
Ambas responderam ao convite e ingressaram na Congregação das Irmãs de Nossa
Senhora. Lurdelina iniciou sua formação à Vida Religiosa em Passo Fundo, ingressou no
noviciado aos 13 de fevereiro de 1951, e professou aos 12 de fevereiro de 1953. Na fidelidade
ao compromisso assumido serviu ao Senhor por 63 anos na Vida Religiosa Consagrada,
proclamando pela vida: “Oh! Como é bom o bom Deus”.
Profissionalmente, por longos anos a Irmã Maria Lurdelina dedicou-se a gastronomia em
nossas comunidades, no hospital de Rio Pardo e, no Seminário Diocesano de Pelotas. Exercia
sua missão com carinho e dedicação oferecendo refeições saudáveis para que todos tivessem
força necessária para sustento na missão. A Irmã relatava que passou, também, por muitas
dificuldades, experienciando a pobreza na falta de produtos para preparar alimento às Irmãs.
Em 1975, formou-se no Curso Técnico de Contabilidade. Possuía visão administrativa.
Por diversos anos trabalhou em tesourarias de Escolas ND, zeladora e síndica de prédios e
responsável pelos funcionários de manutenção na sede em Canoas e outras Escolas.
Irmã Maria Lurdelina possuía saúde frágil, submeteu-se a muitas cirurgias, mas alcançou
idade avançada: 87 anos. Na convivência comunitária era sensível às necessidades das Irmãs,
bondosa e alegre. Possuía forte pertença a Província e a Congregação. Participava com
alegria das programações de atividades, encontros e festividades da província.
Em fevereiro de 2013 com a cessação das atividades na Residência São José em Canoas,
a Irmã Maria Lurdelina passou a integrar a comunidade do Recanto Aparecida ocupando-se
com pequenos serviços comunitários. Permaneceu nesta comunidade até a sua passagem à
morada eterna. Nos últimos anos esteve acamada, perdeu os movimentos físicos e,
parcialmente, a fala. Quem a visitava era acolhida com sorriso.
Que a Irmã Maria Lurdelina possa, agora, desfrutar das alegrias eternas no abraço amoroso
a quem amou e serviu ao longo da sua jornada terrestre.

