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IRMÃ  MARIA BERNARDETE ND 7068 

 

Bernardete Apolonia FENGLER 

 

 

Província da Santa Cruz, Passo Fundo, RS – Brasil 

 

Nascimeto: 10 de março de 1952 Almirante Tamandaré do Sul, RS 

Profissão: 2 de fevereiro de 1974 Passo Fundo, RS 

Morte: 20 de janeiro de 2016 Hospital Provincial de Chimoio, Moçambique 

Sepultamento: 22 de janeiro de 2016 Cemitério Religioso de Marera, Manica, Moçambique 

 

Bernardete Apolonia Fengler é filha de Hugo Cristovão Fengler e Nathalia Maria Ewerling. Seu 

pai era agricultor, sua mãe dona de casa; tinha dois irmãos e duas irmãs.  

Fez os estudos primários na sua cidade natal; continuou-os em Passo Fundo, obtendo o 

diploma de professor primário do Colégio ND; tem Licenciatura em Pedagogia e Especialização 

em Pré-Escola, além de Pós-Graduação em Gestão Escolar.  

Ingressou como Postulante em 1971; após sua formação para a vida religiosa, começou sua 

missão de Professora e Coordenadora da Pré-Escola. Exerceu seu apostolado em várias 

casas da Província como Diretora, Professora, Superiora, Coordenadora , além de dedicar-se 

ainda à Catequese. 

Em maio de 2006 foi para Moçambique, Comunidade Mai a Murungu, de Jécua, Região de 

Manica onde permaneceu como missionária até sua morte. Desde então foi Superiora Local e 

responsável pela missão; qualquer serviço era assumido por ela com responsabilidade e 

doação, sempre disponível. A simplicidade da Irmã Bernardete passava pela economia, o 

cuidado pelas pessoas e o amor à missão. Sempre disposta e serviçal, o sorriso franco, a 

alegria, a jovialidade, o humor faziam parte de sua vida.  

Em 2015, Irmã Maria Bernardete veio ao Brasil para participar do Capítulo Provincial. Depois 

do evento, fez férias, visita aos seus irmãos, irmãs e familiares, fez tratamento de saúde. Mas 

sempre manifestava preocupação pelas irmãs que estavam sozinhas em Jécua, com uma irmã 

recém chegada e outras com problemas de saúde, final de ano letivo, encaminhamentos para o 

novo ano a fazer. Por isso estava feliz em retornar para a missão. 

No dia 5 de janeiro de 2016, levamos a Irmã Maria Bernardete e Irmã Maria Imelda Hübner 

para Porto Alegre, para iniciarem sua viagem. Chegaram dia 6 em Beira; de lá a Irmã 

Bernardete foi de carro até Chimoio, onde pernoitou. No dia 7 de janeiro, Irmã Maria Emilia 

Welter com o motorista foram buscá-la. Já perto de casa, estourou o pneu da frente do carro e 

causou o acidente. Ir. M. Emilia e Ir. M. Bernardete ficaram muito machucadas e foram ao 

Hospital Provincial de Chimoio. Ficaram sob cuidados médicos e eram bem cuidadas. A Irmã 

previa ter alta no dia 18 de janeiro. 

Porém, no dia 18, sofreu uma tromboflebite na perna que não fora machucada no acidente. 

Com outras complicações, os médicos a transferiam para a sala de cuidados intensivos. Todos 

fizeram esforços para sua recuperação, mas seu estado era grave. No dia 20 de janeiro, pelas 

16 horas, teve uma trombo embolia pulmonar que a levou à morte. Todos ficaram 

surpreendidos com a notícia que causou consternação tanto em Moçambique, quanto no Brasil 

e na Congregação, pois a Superiora Geral divulgou a notícia em carta. Deus lhe conceda a Paz 

e a recompensa no seu Reino Eterno, onde certamente intercederá por todos. Guardaremos a 

memória de uma religiosa alegre e feliz na sua vocação.  RIP 


