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IRMÃ  DIVA MARIA  ND  4182 
 

Diva Evangelho Costa 
 
 
 

Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS – Brasil 
 

Data e lugar de nascimento: 12 de abril de 1923 Cerrito de Ouro. Mun. de S. Sepé, RS 
Data e lugar da profissão: 12 de fevereiro de 1948 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 31 de julho de 2014 Recanto Aparecida, Canoas, RS 
Data e lugar do sepultamento: 31 de julho de 2014 Cemitério conventual, Canoas, RS 
 

“Os que ensinam brilharão como estrelas no céu”. Cf Dn 12,3 
 

O versículo bíblico acima citado resume a vida da Irmã Diva Maria, que desde a juventude até a 
idade avançada, dedicou-se inteiramente à Educação e à Catequese. 

 Diva nasceu aos 12 de abril de 1923 no município de São Sepé, RS. Filha primogênita dos nove 
filhos do casal, Adamastor Costa e de Firmina Souto Evangelho Costa. A mãe faleceu muito jovem, 
deixando nove filhos órfãos, sendo que, a mais nova contava apenas seis meses de vida. Diva, então 
com 15 anos, assumiu o cuidado de seus oito irmãozinhos. 

Aos 22 anos de idade acolheu a iniciativa de Deus que a chamava à consagração religiosa na 
Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. A jovem deixou a casa paterna em 1945, após segundas 
núpcias do pai, na certeza de que os irmãos menores tivessem o cuidado de uma mãe. Ao deixar o 
aconchego do lar para integrar-se à família Notre Dame ela entronizou a imagem de Jesus num 
cantinho da sala, confiando seus familiares aos cuidados do bom Deus. A Irmã Diva Maria, manteve-se 
ligada aos seus familiares, a quem dedicou amor de mãe desde jovem.   

Irmã Diva Maria como noviça do 2º ano iniciou sua missão educativa como professora de Jardim 
de Infância. Dedicou-se aos pequeninos, guiando-os com bondade e ternura, impregnando de sentido 
cada instante de sua missão educativa. Em 1972 foi contratada como professora pelo município, 
assumindo a direção e coordenação do Jardim de Infância e coordenação do Ensino Religioso. 
Testemunha, assim se expressa: “A Irmã gostava de ajudar os pobres; para todos tinha uma palavra de 
conforto e carinho; era amiga e conhecida de todos; foi incentivadora da boa leitura; estava sempre 
alegre; deixou marcas que o tempo não apaga.” 

  A Irmã Diva Maria, possuía um grande zelo apostólico e em sua espiritualidade nutria profundo 
amor a Eucaristia, a Nossa Senhora e ao Sagrado Coração de Jesus. Nos finais de semana, sempre 
que possível acompanhava o sacerdote nas celebrações na zona rural, animando a liturgia e 
dedicando-se a catequese. A propagação da boa leitura através da “Revista Rainha” e os programas de 
Rádio testemunham seu zelo apostólico. 

Frente às mudanças na Congregação a Irmã caracterizou-se pela liberdade de espírito, 
desafiando estruturas e ao mesmo tempo sendo presença bondosa na convivência.  

Amava as pessoas e tinha necessidade de partilhar detalhes de sua vida e manter boas relações 
com todas. 

Em maio de 2009 reconhecendo sua fraqueza devido à idade, aceitou integrar a comunidade do 
Recanto Aparecida, onde recebeu carinho, atenção e o cuidado das Irmãs e funcionários.  Visitava suas 
coirmãs idosas, as alegrava e entretia através de boas leituras. O seu espírito humorístico, a tornava 
amável na vida comunitária. 

 No mês de maio foi hospitalizada. Constatou-se neoplasia das vias biliares que a levou a óbito 
aos cinco minutos do dia 31 de julho de 2014.  A Irmã Diva Maria internalizou o espírito de alegre 
simplicidade, expressão viva do carisma Notre Dame, que a tornou uma religiosa alegre, feliz e 
resignada diante do sofrimento e da dor. Sabendo da gravidade de sua doença, preparou-se consciente 
para a entrega definitiva À quele a quem buscou e serviu em fidelidade ao longo de sua existência.  

Irmã Diva Maria, descanse em paz e interceda por nós na feliz eternidade. 


