
Aviso de Falecimento 

 

IRMÃ  MARIA ZENAIDE ND 5364 

(anteriormente, Irmã Maria Amábile) 
 
Zenaide CENTENARO  
 
 
 

Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS – Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 18 de dezembro de 1938 Vista Alegre, Mun. de Frederico Westphalen 
Data e Lugar da profissão: 11 de fevereiro de 1960 Passo Fundo, RS 
Data e Lugar de falecimento: 06 de agosto de 2020 Obra Social Santa Júlia, Espumoso, RS 
Data e lugar de sepultamento: 07 de agosto de 2020 Cemitério Sta Cruz, Passo Fundo, RS  

 
“Uma nuvem luminosa cobriu Pedro, Tiago e João com sua sombra e da nuvem uma voz dizia: 

Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo meu agrado. Escutai-o!” Mt 17,5 
 
 À  Irmã Maria Zenaide Centenaro, o bom Deus concedeu a graça da partida desta terra, 
na maravilhosa Festa da Transfiguração do Senhor. Tantas vezes fez companhia com Jesus no 
Monte Tabor, ouviu e viveu as palavras do Mestre.  

Seus pais, agricultores, foram Atílio e Carolina Centenaro. Zenaide foi a caçula de uma 
família de oito filhos. Recebeu os Sacramentos da Iniciação na Paróquia Santo Antonio de sua 
cidade Natal. A vivência religiosa e a devoção à Nossa Senhora sempre foram importantes.  

Ir Maria Zenaide resolveu seguir suas manas religiosas – Ir. M. Adila (em memória) e Ir. M. 
Enriqueta na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. 

Completou sua formação pedagógica em 1959 e iniciou a sua jornada apostólica, sendo 
professora em diversas localidades. Em 1974, encerrou a missão do ensino e, a partir de então, 
dedicou-se a Evangelização e Pastoral das Paróquias, com ênfase a Catequese. Formava as 
catequistas, cuidava do material, dos espaços e envolvia as famílias no ministério da 
Evangelização. Tinha um olhar especial para os pobres. As necessidades deles eram sua 
preocupação e assunto frequente em suas conversas: falta de estrada, de água, de luz, de 
ônibus, de esgoto, de posto de saúde, escola, terreno e construção da capela ou Igreja. Ela 
conhecia os últimos recantos dos bairros, ouvia a todos, visitava as famílias, organizava o povo, 
formava equipes com as quais visitava autoridades locais para exigir os direitos do povo. Vento, 
sol, frio e chuva não eram impedimentos para suas intermináveis caminhadas e visitas.  

 Quando suas forças diminuíram, integrou o apostolado da oração, auxiliava na recepção 
e no cuidado de pessoas idosas. Fazia-se útil pela companhia, reza do terço, confecção de 
trabalhos de agulha. Rezava e zelava pelas vocações religiosas e sacerdotais, cuja amor já 
trouxe da família.  

 Com suas irmãs religiosas, cultivava os laços familiares. Neste ano, os familiares já 
estavam programando uma grande festa paras as duas jubilantes de Graça e de Diamante, 
prevista para novembro.  

 No dia 6 de agosto, a vida corria normal na Comunidade Religiosa das Irmãs da Obra 
Social Santa Júlia de Espumoso. Era uma festa especial: Transfiguração do Senhor. Pelas 
17h30min, a Irmã M. Zenaide se sentiu mal. Foi socorrida pelas coirmãs mas já estava com Deus.
  

O seu sepultamento ocorreu no Cemitério da Casa Santa Cruz de Passo Fundo, RS. 
Todas as crianças a quem ela ensinou a ler e escrever; todos a quem ensinou a Palavra de Deus 
e o Amor à Eucaristia, bem como a quem ensinou a venerar Nossa Senhora, formam uma legião.  
Todos os que já estão com Deus, com certeza, fizeram alas para acolhê-la na glória do Senhor 
Transfigurado.  


