
Parabéns à Supercentenária Irmã Maria Electis Mohrs, SND: 
A Irmã de Notre Dame mais idosa do mundo! 

 
111 anos de idade e 87 anos de Vida Religiosa Consagrada 

  

Luzia Mohrs, nasceu em 
Pommern, Mosel, Alemanha, 
em 23 de março de 1904.  A 
jovem Luzia, sentiu-se 
vocacionada à Vida Religiosa 
e, respondendo ao chamado 
divino, no dia  23 de março de 
1926 ingressou no noviciado 
das Irmãs de Nossa Senhora 
em Mülhausen,  Alemanha, 
recebendo o nome de Irmã 
Maria Electis. Dois anos mais 
tarde, em 16 de abril de 1928, 
na mesma localidade, emitiu os votos. 
  Chegou em terras brasileiras no dia 12 de fevereiro de 1939. Permaneceu em Passo 
Fundo, RS, até julho 1939, para  estudo da língua portuguesa. Em agosto do mesmo ano 
integrou a comunidade da Clínica Olivé Leite, Pelotas, RS, onde dedicou-se aos cuidados 
de doentes pisquiátricos até quando suas forças o permitiram.  
 Desde 1988 a Irmã Maria Electis integra a comunidade do Recanto Aparecida, 
Canoas, RS, onde se mateve ativa além dos 100 anos de idade.  

A chama do primeiro amor nunca se extinguiu na vida da Irmã Maria Electis. Chama 
que foi alimentada pela oração, pelas amizades, pela alegria de viver, pelo amor 
compassivo às pessoas, especialmente os pobres da Clinica Olivé Leite. 

Em  2013 a Irmã Maria Electis celebrou o seu Jubileu de Girassol: 85 anos de Vida 
Religiosa Consagrada. Este foi um fato único na Congregação desde a fundação em 1850. 

Hoje, sem a beleza fisica e fragilizada pela idade, Irmã Maria Electis é considerada 
ícone da irresistível bondade de Deus e de seu amor providente,  e é admirada e querida 
pelas Irmãs e leigos.  

Deus tem se mostrado generosamente bondoso com a vida de nossa querida Irmã 
Maria Electis. No último dia 23 de março, tivemos a alegria de celebrar com ela o 111º 
aniverário natalício e logo mais celebraremos seus 87 anos de Vida Religiosa Consagrada. 

Para nós, Irmãs da Província Nossa Senhora Aparecida, é um privilégio conviver 
com a Irmã Maria Electis e uma constante alegria por ver que mesmo em idade avançada 
ainda podemos ser um forte testemunho da bondade e do amor providente de Deus. 
 

 
   

  
 

 


