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SUSTER  MARIA  ELY ND 5382 

 
Ely TIRLONI 
 
 
Provinsi Salib Suci, Passo Fundo, RS-Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Kelahiran: 15 April, 1935 Cel. Pilar, Garibaldi, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi: 12 Februari, 1961 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Kematian: 28 Desember, 2015 Nao-Me-Toque, RS 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 28 Desember, 2015 Casa Santa Cruz, Passo Fundo, RS 

 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yg memberi kekuatan kepadaku.” (Fil. 4: 13) 

 
Kalimat itulah yang menguatkan dan menjadi pusat kehidupan Suster Ely. Kepercayaannya 
kepada Yesus mendorongnya untuk mengikuti Dia selama hampir 55 tahun menghayati hidup 
religiusnya.  

Ely Tirloni adalah putri Santo Jose Tirloni dan Maria Theodora Guarnieri, keduanya telah 
meninggal. Ibunya meninggal karena pendarahan dan ayahnya menikah lagi. Ibunya yang 
kedua, Tereza, masih hidup di Ibiruba. Suster mempunyai 5 saudara perempuan dan 3 
saudara laki-laki. 

Ia belajar di Sekolah Santa Teresinha di Ibiruba, karena keluarganya pindah ke sana. Ia 
belajar di Sekolah Dasar Maria de Salete di Maravilha, SC, dan belajar lebih banyak lagi di 
Passo Fundo. Pembinaan profesionalnya di perawatan di Sekolah Perawat St. Vinsensius di 
Passo Fundo. Sr. Maria Ely lama berkarya di rumah sakit kami dan rumah sakit lainnya, 
terutama di bagian anak-anak. 

Suster Maria Ely juga berkarya di Pastoral Kesehatan dan memelihara para lansia. Ia 
mengunjungi orang-orang sakit di rumah mereka dan ikut dalam kelompok refleksi Kitab Suci 
di dalam keluarga. Ia mengurus kapel, menerima tamu dan bekerja di kebun. Ia selalu 
memperhatikan kebutuhan para suster. Dengan caranya yang tenang ia selalu hadir di dalam 
kegiatan pastoral dan penginjilan di komunitas dan juga di tarekat-tarekat lainnya.  

Suster M. Ely tinggal di komunitas Teresinha Ibiruba hingga tahun 2014. Pada bulan Januari 
2015, ia diutus ke Casa Betania untuk memperhatikan kesehatannya. Pada bulan Desember 
tahun yang sama, kesehatannya menurun dan ia membutuhkan perawatan medis yang 
intensif. Pada tanggal 28 Desember, dini hari, Allah memanggilnya pulang ke Rumah Abadi-
Nya sebagai anugerah atas hidupnya yang diberikannya untuk memperhatikan mereka yang 
membutuhkan, anak-anak, orang-orang sakit dan mereka yang dijumpainya.  

Ia pernah mengikuti program pembaharuan spiritual yang disebut Program CERNE pada 
tahun 1991 dan juga kesempatan mengikuti ziarah ke tempat-tempat bersejarah Kongregasi 
kita di Jerman dan Italia.  

Selama 54 tahun menghayati hidup baktinya mengikuti Yesus sebagai seorang Suster Notre 
Dame, Sr. M. Ely merayakan Pesta Emasnya pada tahun 2011. ProvinSI Salib Suci  berterima 
kasih kepadanya atas hidupnya dalam perutusan dan karya dalam pelayanan kepada Gereja 
dan Kongregasi. 

Terima kasih, Suster Maria Ely. Berdoalah bagi kami semua kepada Allah yang maha baik. 
Jadilah perantara bagi sanak saudaramu dan berdoalah untuk mohon lebih banyak panggilan 
dalam Kongregasi kita dan Gereja. Allah memberikan kepadamu hidup kekal, dan anugerah 
untuk melihat wajah-Nya selama-lamanya! 


