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“Tudo posso naquele que me fortalece” – Fil 4,13 

tem sido sua frase força e também a orientação em vida. A confiança em Jesus e o seguimento a 
ele, fortaleceram-na todos os dias, nesses quase 55 anos de VRC. 

 Ely Tirloni é filha de Santo José Tirloni e Maria Theodora Guarnieri, ambos falecidos. A 
mãe faleceu de hemorragia pós-parto, o que fez o pai casar de novo. Sua segunda mãe, Tereza 
ainda vive em Ibirubá.  Tinha 5 irmãs e 3 irmãos.  

 Iniciou seus estudos primários na Escola Santa Teresinha de Ibirubá para onde a família 
se mudou. O curso ginasial fez na Escola Básica Nossa Senhora da Salete, em Maravilha, SC. 
Fez o curso supletivo de 2º grau, em Passo Fundo. Mas a sua formação profissional foi de Auxiliar 
de Enfermagem, realizado na Escola de Auxiliares de Enfermagem São Vicente, em Passo 
Fundo, obtendo nota máxima no estágio Clínica Obstétrica e Ginecológica.  

 A Irmã Maria Ely também exerceu sua missão como religiosa Notre Dame, na PASTORAL 
DA SAÚ DE e cuidado dos Idosos, assim como o cuidado geral. Também visitava doentes em 
domicílio e participava de grupos de reflexão bíblica nas famílias. Tinha um cuidado especial pelas 
folhagens, capela, atendimento às visitas e ainda tinha um olhar pela horta e jardim. Estava 
sempre atenta às necessidades das irmãs. Era muito prestativa, silenciosa e acompanhava a tudo 
pelo seu olhar. Esta presença pastoral e evangelizadora, a Irmã a exerceu em nossas 
comunidades ou ainda em outras instituições. 

 A Irmã pertenceu à comunidade Santa Teresinha de Ibirubá, até o final de 2014. A partir de 
janeiro de 2015, foi integrada à comunidade da Casa Betânia para tratamento e cuidados de 
saúde.  Desde o início de dezembro deste ano, o estado de saúde da Irmã começou a piorar e 
necessitou atendimentos especializados e cuidados intensos. Madrugada do dia 28 de dezembro 
de 2015, Deus a chamou definitivamente para sua morada eterna e dar-lhe a recompensa de sua 
vida doada em favor dos mais necessitados, crianças, idosos, doentes e transeuntes.  

 Um grande momento de renovação espiritual na vida foi o CERNE – Centro de Renovação 
Espiritual – promovido pela CRB-Nacional, que ela fez em 1991, em São Paulo. E, sem dúvida a 
Peregrinação aos lugares Históricos da Congregação, na Alemanha e Itália, promovido pela 
Província da Santa Cruz e Sede Geral.  

 Nos seus 54 anos de Vida Consagrada no seguimento de Jesus Cristo, como religiosa 
Notre Dame, celebrou o jubileu de Madeira, Estanho, Cristal, Porcelana, Prata, Pérola, Coral, 
Rubi, Safira e em 2011 foi seu jubileu de Ouro. A província da Santa Cruz é grata por Irmã Maria 
Ely ter doado a sua vida na missão e apostolado confiado pela Igreja a nossa Congregação. Além 
de exercer suas tarefas de obediência, sempre colocou uma boa dose de amor e especialidade 
que vinham de seus dotes pessoais. Irmã Maria Ely tinha um apreço especial em se apresentar 
bem. Não importava aonde ia e que circunstâncias. Santa Teresa de Jesus diria que a “esposa se 
enfeita com dignidade e amor para o seu esposo”.  

Obrigada Irmã M. Ely Tirloni e interceda junto de Deus por todas nós, em especial, pelas 
que mais precisam, por seus familiares, por novas vocações para a Congregação e para a Igreja. 
Que Deus lhe dê o repouso eterno e,  por recompensa, a contemplação de sua face! 


