
Aviso de Falecimento 

 
IRMÃ  MARIA LURDES  ND 5855 

(anteriormente, Irmã Maria Eli) 

 

Maria Lurdes CARAFINI 
 

Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 

 

Data e lugar de nascimento:  10 de agosto, 1946 Colorado, RS 
Data e lugar da profissão:  11 de fevereiro, 1967 Passo Fundo, RS 
Data e lugar de falecimento: 22 de julho, 2021 Passo Fundo, RS 
Data e lugar de sepultamento: 22 de julho, 2021 Cemitério Sta Cruz, Passo Fundo, RS 
 

“Os que ensinam os outros, brilharão como estrelas no céu”! (Dan 12, 3) 
 

Maria Lurdes Carafini é a primogênita entre os 15 filhos de Ernesto Luiz e Altiva 
Rodrigues do Nascimento Carafini, ambos agricultores. Desde cedo manifestou o desejo 
de ser religiosa, por isso, seus pais a matricularam na Escola das Irmãs de Notre Dame, 
em Constantina, onde estudou a partir do 4º ano do Ensino Fundamental.  

 
Ingressou no Juvenato em 1958 e, após vários anos de discernimento e cultivo da 

vocação através da vivência comunitária, da oração e do envolvimento na missão 
apostólica com as irmãs, ingressou no Noviciado na época pós-conciliar, recebendo o nome 
de Irmã Maria Eli. Mais tarde, voltou ao seu nome de batismo.  

 
Irmã Maria Lurdes era graduada em Matemática pela Universidade de Passo Fundo. 

Durante 38 anos lecionou matemática no Ensino Fundamental e no Ensino Médio no 
Colégio Notre Dame de Passo Fundo e de Carazinho, onde também foi professora em 
escolas do estado. O conteúdo das aulas lhe era bem conhecido, mas sempre o transmitia 
com nova motivação, entusiasmo e prazer. Os estudantes apreciavam o ensino e a 
professora, a qual se relacionava bem com todos. “Se hoje sei matemática, devo-o à Ir. M. 
Lurdes Carafini”, dizem seus ex-alunos.  

 
Simultaneamente ao Ensino da Matemática, a Irmã M. Lurdes testemunhava um 

grande zelo pela Vida Religiosa, Litúrgica e Comunitária. Em seu coração havia um espaço 
especial para a Pastoral dos Jovens, a Pastoral Carcerária e os Grupos de Pessoas 
Especiais, mormente, os Deficientes Físicos. Os presidiários lhe faziam confidências 
existenciais, as quais a Irmã M. Lurdes acolhia, preservava e mantinha em sigilo. Eles 
tinham plena confiança nela. As autoridades carcerárias, por sua vez, tentaram afastá-la do 
seu ministério devido a esta complacência. 

 
A partir de 2007, a Irmã M. Lurdes dedicou-se a trabalhos administrativos em 

diferentes instituições da Província. Atualmente, estava organizando o arquivo passivo 
Contábil de todas as Obras da Província, compreendendo documentação de quase um 
século. 

 
Em 2020, Irmã M. Lurdes foi diagnosticada com um câncer renal. Perdeu um rim e 

iniciou o tratamento de quimioterapia, com lenta recuperação. Na manhã do dia 22 de julho, 
foi encontrada sem vida em seu quarto, vítima de um infarto. Com Santa Madalena, cuja 
festa se celebra neste dia, a Irmã M. Lurdes pode dizer: “Eu vi o Senhor”! Que ela possa 
agora gozar da feliz eternidade. 


