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IRMÃ  MARIA ADILA  ND 5415 

 
Adila IMIG 
 
 
 
Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS 
 
 
Data e Lugar do Nascimento: 09 de setembro de 1941 Tapera,RS 
Data e Lugar da Profissão: 13 de fevereiro de 1962 Passo Fundo, RS 
Data e Lugar da Morte: 25 de janeiro de 2016 Hospital S.Vicente de Paulo, Passo Fundo, RS 
Data e Lugar do Sepultamento: 26 de janeiro de 2016 Cemitério Conventual, Casa Santa Cruz,  
  Passo Fundo, RS 

 
“Tudo posso naqueles que me fortalece!”  Fl. 4,13 

 
Adila Imig era a mais nova dos 10 filhos do casal Ricardo Imig e de Idalina Engelmann Imig. 

Ela era a última da família. A causa mortis de seu pai é também a sua: parada cardíaca.  

Ingressou na congregação como Postulante a 20 de fevereiro de 1969. Desde o segundo ano 

do seu noviciado até a por volta de 1975 foi cozinheira em escola, hospital e  seminários.  

Em 1971, iniciou seus estudos com o Curso Supletivo, de Magistério e daí em diante não parou 

de estudar. É  licenciada em Artes Práticas, Economia Doméstica, e fez especialização em 

metodologia de ensino. Tem o Curso de Atualização Teológica pela UPF e Teologia pelo 

ITEPA.  

Seu zelo pela divulgação da mensagem evangélica foi visível durante sua longa trajetória de 

doação aos outros na Pastoral, como professora, e especialmente, na Coordenação da 

Catequese, Pastoral Diocesana e Paroquial. 

Só na Diocese de Cruzeiro do Sul, AC, esteve como missionária durante 22 anos, sempre no 

serviço da Evangelização e Catequese, na Pastoral Carcerária, na Coordenação do Curso de 

Teologia de Férias, no serviço aos pobres em bairros. Pensava nos outros em primeiro lugar; 

sempre disponível para servir e pregar a mensagem de Jesus.  

Usou os meios de comunicação disponíveis durante anos em programas de evangelização e 

catequese na rádio da diocese de Cruzeiro do Sul, AC. Recebeu homenagem como Mulher de 

Destaque pelo excelente trabalho realizado na Diocese. Fez o que S.Paulo recomenda a  

Timóteio: “prega a palavra, insiste, oportuna e inoportunamente, repreende, ameaça, exorta 

com toda paciência e doutrina.” (2 Tm.4,2 ) Ela amava aquele povo e o povo a amava. 

Mas em janeiro de 2016, o bom Deus tinha planos diferentes para ela. Estava em tratamento 

de saúde, preparando-se para cirurgia de coluna. Porém, antes de isso acontecer, veio o 

Senhor da Vida e a levou para a Morada Eterna. Certamente, ela estava  ciente do que diz o 

Evangelho: “Vigiai, pois não sabeis o dia, tampouco a hora em que o filho do homem vai 

chegar!” (Mt 25,13)  


