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“Eu sou a ressurreição e a vida”Jo 11,25 
 

Na madrugada do dia 24 de janeiro de 2015, o Senhor da vida, passou silenciosamente 
pela família Klafke e Província Nossa Senhora Aparecida, chamando a Irmã Theonizia Maria para 
a felicidade eterna.  

Nascida em 04 de outubro de 1929, Theonizia é a 5ª de doze filhos do casal João Egídio 
Klafke e de Albertina Christina Frantz. Aos 19 anos respondeu ao chamado a vocação religiosa e 
ingressou no postulantado das Irmãs de Nossa Senhora, em Passo Fundo. Três anos mais tarde 
sua irmã Irena Nayr (Irmã M. da Paz) seguiu o mesmo caminho.  

 Desde jovem dedicou-se profissionalmente à nobre missão de servir aos irmãos como 
excelente cozinheira. Administrou por 34 anos a cozinha da Clínica Olivé Leite, Pelotas, onde era 
amada e respeitada pelos funcionários e médicos. Dedicava carinho especial às Irmãs que na 
época faziam férias no Laranjal para que nada lhes faltasse e que tivessem um ambiente 
agradável de férias. Com o fechamento da Clinica Olivé Leite, em 2003 onde se dedicou 
integralmente, encontrou dificuldade de adaptação a novas comunidades e atividades. 

 Era uma mulher prendada em habilidades domésticas, tanto na cozinha como  tricotava 
com perfeição. Com carinho especial cuidava da horta e jardim. Alegrava-se em doar e presentear 
produtos resultantes do trabalho de suas mãos: frutas e flores colhidas, quitutes culinários, ou 
peças de tricô confeccionadas. 

 Irmã Theonizia Maria assemelhava-se a Marta do Evangelho, sempre pronta e atenta para 
servir, acolher, oferecendo o melhor de si mesma. Ao mesmo tempo a Marta da fé que crê na 
ressurreição, quando Jesus lhe diz: “Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim nunca 
morrerá.” Jo 11,25-26. Esta fé viva manifestou-se através da fidelidade no seguimento de Jesus 
na Vida Consagrada, pelo espírito de oração e sentido de pertença a Congregação. Cultivava 
devoção especial a Nossa Senhora.  

Irmã Theonizia Maria gostava de receber visita de familiares e muito se alegrava quando 
ainda podia visitá-los. Impossibilitada nos últimos anos de fazê-lo recebia com carinho os 
visitantes que vinham até ela. 

 Era uma Irmã de agradável convivência, simples, disponível e silenciosa, assim como sua 
partida para a eternidade foi silenciosa e quase despercebida. Apenas um leve gemido foi seu 
último adeus às 4h10mim do dia 24 de janeiro de 2015, quando a ronda de enfermagem a atendia 
em suas necessidades pessoais.  

 Sua última experiência comunitária foi no Recanto Aparecida, onde recebeu todos os 
cuidados das coirmãs e funcionárias.   Senhor a acolha no repouso eterno para gozar da vida 
plena junto À quele a quem amou e dedicou sua vida e missão. 

R.I.P. 


