
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  MARIA SALETE   ND 7067 
 
Salete BORDIN 
 
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS, Brasil 
 
Data e local de nascimento: 1º de outubro de 1951 Marau, RS 
Data e local da profissão: 02 de fevereiro de 1974 Passo Fundo, RS 
Data e local de falecimento: 15 de dezembro de 2021 Hosp. São Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS 
Data e local de sepultamento: 16 de dezembro de 2021 Cemitério Sta. Cruz, Passo Fundo, RS 

 
“Vou firmar com você uma aliança eterna”. Is 55,3 

Este é o lema que a Irmã Maria Salete escolheu por ocasião dos seus votos perpétuos e 
que lhe foi força e incentivo em sua vida espiritual e nos diversos apostolados que exerceu. 

Salete era filha de Pedro Antonio Bordin e Eufêmea Chiaretin Bordin, agricultores. Era a 
quarta filha entre 8 irmãos. Frequentou a Escola Rural e a Escola Stella Maris em Marau e 
Viamão. Não gostava de estudar, mas a vontade de saber ler e escrever foi despertada através 
das artes: pintura e trabalhos manuais. Percebendo o chamado para a vida religiosa, Salete 
frequentou os encontros vocacionais da Paróquia, os quais lhe ajudaram no discernimento da 
sua vocação. Assim, aos 21 anos, ingressou na Congregação das Irmãs de Notre Dame em 
Passo Fundo. 

Cursou Ciências Biológicas e, por vários anos, foi professora de Biologia e de Ensino 
Religioso nas escolas ND. Por algum tempo, foi animadora vocacional da Província e integrava 
a equipe vocacional de diversas dioceses.  

Na autobiografia, escrita em 1971, Irmã Maria Salete assim se expressava: “Futuramente, 
pretendo ser enfermeira, dedicar-me aos doentes, sofrer com os que sofrem, alegrar os tristes e 
erguer os fracassados, dar testemunho de Cristo. Quando tiver realizado isso, posso dizer que 
sou feliz”! 

O desejo da Irmã M. Salete tornou-se realidade após especializar-se em nutrição e 
dietética. Como nutricionista e técnica de enfermagem, dedicou-se à área da saúde, 
especialmente, na orientação nutricional dos pacientes nas instituições de saúde e nas 
residências permanentes para idosos, mantidos pela Província. 

Irmã Maria Salete era uma pessoa alegre e de bom relacionamento, o que a tornava 
benquista por todos. Exerceu a missão de superiora local por diversos mandatos, sempre atenta 
a organização da comunidade e promovendo a vida fraterna, religiosa e profissional das irmãs. 

Na noite de 31 de outubro, sentiu-se mal e, após ser medicada, viajou para Passo Fundo, 
como membro ex-officio do Capítulo Provincial. Em Passo Fundo, perceberam que seu estado 
de saúde inspirava cuidados e encaminharam-na para uma avaliação médica, a qual constatou 
um infarto. Irmã M. Salete foi imediatamente internada no Hospital São Vicente de Paulo, em 
Passo Fundo. Ela tinha consciência da gravidade do seu estado de saúde e lutava pela vida. No 
dia 14 último, foi transferida para o CTI devido a um edema pulmonar agudo. Faleceu às 
22h30min, do dia 15 por falência múltipla dos órgãos. 

 Rogamos a Deus que dê à Irmã Maria Salete a recompensa por tanto bem realizado em 
vida. Possa ser nossa intercessora junto a Deus por mais vocações que dediquem sua vida para 
o bem do próximo, anunciando a Bondade do Bom e Providente Deus. 


