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Victória Brandina ROSA  
 
 
Província Nossa Senhora Aparecida Canoas, RS – Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 06 de agosto de 1929 Ivorá – Mun. de Júlio de Castilhos, RS 
Data e lugar da profissão: 30 de janeiro de1952 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 24 de agosto de 2016 Hosp. Univ. - ULBRA, Canoas, RS 
Data e lugar do sepultamento: 25 de agosto de 2016 Cemitério Conventual, Canoas, RS 
 

“O Senhor está perto de todos os que o invocam com sinceridade”. (Sl.145,18) 

Irmã Maria do Rosário, no batismo Victoria Brandina Rosa, foi chamada à presença do 
Senhor na Eternidade aos 87 anos. Nasceu na festa da Transfiguração do Senhor, 6 de 
agosto de 1929. Seus pais Angelo Rosa e Rosa Angela Ferigolo tiveram 10 filhos. Na 
constelação familiar Victória é a terceira entre os 5 irmãos e 4 irmãs. No seio da família Rosa, 
que retirava o sustento cultivando agricultura entre os morros de Ivorá, nasceram três 
vocações religiosas:  Atílio que se tornou sacerdote diocesano, Irmã Maria Lídia e Irmã Maria 
do Rosário que ingressaram na Congregação das Irmãs de Nossa Senhora. A família Rosa 
vivia em profundidade a sua fé cristã e fez a oferta generosa de três filhos ao serviço do 
Reino de Deus. 

Irmã Maria do Rosário cursou o primário na Escola Menino Jesus, em Passo Fundo. 
Nos primeiros anos da Vida Religiosa Consagrada dedicou suas forças às lidas domésticas. 
Do ano de 1957 até 1977 trabalhou em secretarias e farmácias de hospitais e depois em 
tesourarias de Escolas. Apesar da pouca formação acadêmica confiando “Naquele que está 
perto de todos que o invocam com sinceridade”, exercia sua função tanto nos hospitais como 
em tesourarias de Escolas, com muita competência e exatidão. A partir do ano 2000 já com a 
saúde fragilizada dedicou-se a outros trabalhos menos exigentes.  

O cultivo de folhagens e flores tornou-se seu hobby e as utilizava para ornamentar a 
casa e a capela. 

A Irmã Maria do Rosário, era silenciosa, porém de personalidade forte, exigente e 
exata.  

Seu apurado espírito crítico a tornava extremamente exigente consigo mesma e com os 
outros. Ao mesmo tempo era social, sabia lidar com situações problemas na sua missão e 
também sabia brincar com as pessoas quando convinha.  

Na vivência de sua consagração era zelosa, cultivava a vida de oração, e se destacava 
na devoção mariana. Como ministra da Eucaristia levava o conforto espiritual e a amizade a 
pessoas idosas e doentes.  

Em outubro de 2010 veio ao Recanto Aparecida para tratamento de saúde, onde 
permaneceu até o final de sua vida. Dedicava-se a pequenos serviços, pastoral da oração e 
da presença. Nos últimos anos a senilidade lhe roubou parcialmente a memória, exigindo 
assim cuidados especiais que lhe eram dispensados pelas Irmãs e cuidadoras, técnicas de 
enfermagem e enfermeiras.  

Ao longo dos seus 64 anos de vida religiosa Irmã Maria do Rosário internalizou o 
carisma das Irmãs de Nossa Senhora, manteve um apreço especial pela vocação e amor à 
Igreja. Seu exemplo nos deixa o legado de vivermos fielmente a Vida Religiosa Consagrada.  

 Gratidão à Irmã Maria do Rosário por sua vida doada à missão na Congregação das 
Irmãs de Nossa Senhora. O Bom Deus a recompense e a acolha no repouso eterno. 


