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IRMÃ  MARIA ANASTÁ CIA ND 4187 

 
(Anteriormente: Irmã M. Martinha)  
 
Anastácia SLESARENCO 
 
 
 
Província da Santa Cruz – Passo Fundo, RS, Brasil 
 
Data e Lugar do Nascimento: 04 de fevereiro de 1926 Boa Vista de Erechim, RS 
Data e Lugar da Profissão: 12 de fevereiro de 1944 Passo Fundo,RS  
Data e Lugar da Morte: 17 de agosto de 2015 Casa Betânia, Não Me Toque, RS 
Data e Lugar do Sepultamento: 18 de agosto de 2015 Cemitério da Ressurreição, Passo Fundo 
 
“Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, e 
as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu 
Pai. Ninguém conhece quem é o Filho, a não ser o Pai; e ninguém conhece quem é o Pai, a não ser o 
Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em 
particular: “Felizes os olhos que veem o que vós vedes! Pois eu vos digo que muitos profetas e reis 
quiseram ver o que estais vendo, e não puderam ver, quiseram ouvir o que estais ouvindo e não 
puderam ouvir”. (Lc. 10,21-24) 

Nada mais significativo do que este texto da Palavra de Deus para iluminar a vida de Irmã Maria 
Anastácia Slesarenco. Hoje no sentido pleno de seu nome, a RESSUSCITADA, em Cristo Jesus, 
finalidade de nossa vida. Com surpresa, no início da noite de 17 de agosto, Deus passou entre nós e 
chamou para a vida eterna sua filha, ANASTÁ CIA, com 89 anos de idade, em plena atividade e vida, 
mais ou menos, independente.  

Anastácia era filha de Pedro Slesarenco e de Maria Nikitenko, ambos de nacionalidade russa, os 
pais eram imigrantes. Ao embarcarem para o Brasil tinham um filho, perderam um na travessia do mar, 
outros cinco filhos nasceram no Brasil, Anastácia foi a última. A saída da Rússia provavelmente se deu 
em 1914.  

Anastácia ingressou como noviça em nossa Congregação, 21 de fevereiro de 1946. A Irmã tinha 
o Ensino Fundamental completo, participou de cursos de renovação, promovidos pela CRB e 
aproveitava todas as oportunidades de formação e aprofundamento espiritual oferecidos pela Província 
da Santa Cruz. Em 1953 recebeu o diploma de Catequista da Paróquia Nossa Senhora da Conceição, 
de Passo Fundo. 

A Irmã sempre se dedicou aos serviços da casa, em especial cozinha, horta, lavanderia e, nos 
últimos anos, auxiliava no cuidado das pessoas idosas, residentes na Obra Social Santa Júlia, em 
Espumoso. Era muito amorosa para com os familiares e demais pessoas.No seu trabalho, muitas 
vezes, silencioso, mas dedicado, conjugou afazeres e oração, - vida e espiritualidade. Irmã Maria 
Anastácia era sempre benquista pelas coirmãs e leigos com quem trabalhava. Viveu muito 
silenciosamente nos últimos anos, quase cega, conseguia ouvir a missa de Nossa Senhora Aparecida e 
o terço pela TV. Era uma irmã silenciosa e de oração. 

Em sua vida religiosa consagrada celebrou o Jubileu de Prata, de Ouro, de Diamante e o último 
Jubileu foi o de Ferro, 65 anos de vida consagrada, como Irmã de Nossa Senhora, neste ano de 2015, 
seu amor e sua missão exercida na Província da Santa Cruz. Irmã Maria Anastácia, muito obrigada por 
tudo, em especial pelo exemplo que nos deixou! 

Aprendamos de Irmã Maria Anastácia a viver na simplicidade, no amor e na doação. E que ela 
interceda junto a Deus por todas nós, por seus familiares, por novas vocações para a Igreja e a 
Congregação. Que Deus lhe dê o repouso eterno e, por recompensa, a contemplação de sua face! 

Agradecemos às Irmãs da Casa Betânia e, em especial, à comunidade e funcionários da Obra 
Social Santa Júlia de Espumoso, sua última comunidade que, nesses últimos anos tiveram todo o 
cuidado no atendimento à Irmã, em suas necessidades, devido à sua deficiência visual. Deus os 
recompense se sintam agraciados pelo amor do bom e providente Deus! 


