
Berita Kematian 
 

SUSTER MARIA ANASTÁ CIA  ND 4187  

 
 (dahulu Suster Maria Martinha) 
 
 
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS, Brasil 
 
Tanggal dan Tempat lahir : 04 Februari, 1926 Boa Vista de Erechim, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi : 12 Februari, 1948 Passo Fundo, RS, Brasil 
Tanggal dan Tempat Kematian : 17 Agustus, 2015 Casa Betânia, Não Me Toque, RS 
Tanggal dan Tempat Pemakaman : 18 Agustus, 2015 Pemakaman Biara, Passo Fundo, RS 
 
“Aku bersyukur kepadaMu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau 
sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. 
Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadaMu. Semua telah diserahkan kepadaKu oleh BapaKu 
dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah Anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain 
Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu 
berpalinglah Yesus kepada murid-murid-Nya tersendiri dan berkata: “Berbahagialah mata yang 
melihat apa yang kamu lihat. Karena Aku berkata kepada kamu: Banyak nabi dan raja ingin 
melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu 
dengar, tetapi tidak mendengarnya.” (Luk 10:21-24)   

Sabda Allah ini menggambarkan kehidupan Suster Maria Anastacia. Allah memanggil putri-Nya, 
Sr. Maria Anastácia, ke dalam kehidupan abadi secara tak terduga petang hari tanggal 17 
Agustus, 2015 pada usianya yang ke 89 tahun. Anastácia anak perempuan Pedro Slesarenco 
dan Maria Nikitenko, keduanya berkebangsaan Rusia. Orangtuanya imigran. Ketika mereka 
dengan naik kapal pergi ke Brasil mereka mempunyai satu anak, mereka kehilangan seorang 
anak dalam perjalanan ke Brasil, lima orang anak yang lain, di antaranya Anastácia sebagai 
yang bungsu lahir di Brasil. Mereka tiba di Brasil tahun 1914. 

Anastácia mengawali masa novisiatnya di dalam Kongregasi kita pada tanggal 21 
Februari,1946. Ia mengikrarkan kaul pertama di Passo Fundo pada tanggal 12 Februari, 1948. 
Ia telah lulus sekolah dasar. Ia mengikuti  beberapa kursus renewal yang diberikan oleh CRB 
(Konferensi Religius Nasional) dan kesempatan-kesempatan lainnya. Ia memiliki sertifikat untuk 
katekis dari Gereja Paroki Nossa Senhora da Conceição di Passo Fundo. 

Karya Suster selalu pelayanan di rumah tangga, di dapur, di kamar cuci, di kebun sayur, dan 
pada tahun-tahun terakhir ia membantu di rumah kami untuk memelihara para lansia 
perempuan, Obra Social Santa Julia di Espumoso. Ia selalu baik hati kepada setiap orang yang 
dijumpainya.  

Di dalam pekerjaannya ia berusaha menyatukan hidup dengan spiritualitas. Ia dihargai oleh 
rekan-rekan susternya dan awam yang bekerja bersamanya. Dalam tahun-tahun terakhirnya ia 
sangat pendiam karena mengalami masalah matanya. Ia biasa berdoa Rosario dan 
mendengarkan TV N. Sra. Aparecida. Ia seorang religius pendoa dan pendiam. 

Di dalam kehidupan religiusnya sebagai seorang Suster Notre Dame di Provinsi Salib Suci, 
Passo Fundo, ia merayakan Pesta Perak, Pesta Emas, Pesta Intan dan yang terakhir Pesta 
Besinya yang dirayakannya tahun ini, 2015. Kami berterima kasih kepada Suster Maria 
Anastácia karena teladan kesederhanaanya, kasihnya dan pelayanannya selama hidupnya 
yang panjang. 

Kami berdoa agar Suster Maria Anastácia menjadi perantara untuk semua kebutuhan Provinsi, 
Kongregasi  dan Gereja kita. 

Semoga ia beristirahat dalam kedamaian! 
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