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“Sê forte e corajoso, porque o Senhor estará contigo para onde fores!” Js 1,6 

 

Esse foi o lema que conduziu Irmã Inês Maria Slaviero durante os 29 anos de Vida Religiosa. 

Inês Maria Slaviero nasceu a 12 de julho de 1959, em Posse Câneva, Sertão, RS. Foi a filha mais 

velha entre sete irmãs e um irmão.  Seu pais, Leonilda e Vitalino Slaviero eram agricultores, e 

desde cero Inês cuidava dos irmãos menores.  Na comunidade local recebeu os sacramentos de 

iniciação cristã. Como moravam longe da capela, faziam a jornada de duas: ela e Irmã Dirce 

Slaviero, sua irmã, atualmente Mestra de Noviças.  Na família, havia clima religioso, começou a 

ser catequista.  Vendo as suas tias  religiosas, Irmã Maria Severina e Irmã Maria Ofélia, começou 

a despertar o desejo de seguir o exemplo delas, mas tinha receio de deixar a família , em vista do 

papel que exercia. Sua irmã, Ir. Dirce  lhe deu coragem para dar o passo para a Vida Religiosa. 

 Em 1979, começou a participar mais de perto da vida das Irmãs de Nossa Senhora, em 

Ibirubá, RS. Depois ingressou no Postulantado e Noviciado em Passo Fundo.  Fez os primeiros 

votos em 1985, na Capela do Colégio Notre Dame, em Passo Fundo, RS.  

 Tendo completado os estudos do Ensino Básico, cursou Enfermagem e Obstetrícia n a 

Universidade de Passo Fundo.  Durante o exercício de sua atividade profissional, fez estudos de 

pós-graduação em Administração dos Serviços de Enfermagem e Cursos de Formação Humano-

Espiritual em diferentes épocas.  

 Trabalhou como enfermeira em vários hospitais no Rio Grande do Sul e em Santa 

Catarina. Nos últimos anos exercia a enfermagem junto às irmãs da Casa Betânia, em Não-Me-

Toque e atendia também sua mãe, que reside neste local. 

 Durante o tempo em que trabalhou no Hospital Notre Dame São Sebastião, em Espumoso, 

foi mestra das juvenistas, por seis anos.  Cuidava da formação humana e espiritual, era 

empenhada e amava as formandas. Hoje, temos 4 irmãs que foram sua formandas como jovens. 

De uma delas é o testemunho: “Durante dois anos convivi com a Irmã Inês no Juvenato de 

Espumoso. Nutria um espírito alegre, olhava para cada uma de nós com carinho e ternura. Zelava 

pela formação em todos os aspectos. Ensinou-nos o cuidado pela casa, pela leitura e pelas 

pessoas.  Sabia equilibrar os desafios das jovens com a maturidade que a Vida Religiosa 

exigia....Ela nos deixa saudades e o desafio de querer o bem das pessoas, de formar 

comunidades alegres e leves e a esperança que nunca abandonou de dias melhores.” 

 O tempo passou e um câncer de pâncreas chegou de mansinho, em março deste ano, e a 

levou tão depressa do nosso meio.  “Eu quero viver!” – era o seu grande desejo. Após receber a 

Unção dos Enfermos, e depois de muito sofrimento, partiu de volta à Casa do Pai. Temos mais 

uma intercessora junto a Deus,  suplicando pelas necessidades da Congregação e do Mundo. 

Descanse em Paz! 


