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SUSTER MARIA ANA GLÓ RIA  ND 4154 

 
Ana Glória FULCO DO NASCIMENTO 
 
 
Provinsi Maria Aparesida, Canoas, RS, Brazil 
 
Tanggal dan Tempat Lahir: 26 Oktober, 1922 Caçapava do Sul, RS 
Tanggal dan Tempat Profesi: 20 Februari, 1945 Passo Fundo, RS 
Tanggal dan Tempat Kematian: 20 Desember, 2016 Recanto Aparecida, Canoas, RS 
Tanggal dan Tempat Pemakaman: 21 Desember, 2016 Makam Biara, Canoas, RS 
 

“"Bangunlah manisku, jelitaku, marilah!”  
Kidung Agung 2:10b 

 

“Datanglah, Tuhan Yesus” adalah doa Gereja di sepanjang Adven. Bagi Suster Maria 
Ana Glória kedatangan-Nya terjadi pada pukul 20.45 pada tgl. 20 Desember, 2016. Hari 
sebelumnya, sadar akan kondisi fisiknya, suster menerima Sakramen Orang Sakit.   

Ana Glória, dilahirkan di Caçapava do Sul, dari pasangan Coriolano Luiz do Nascimento 
dan Notaride Fulco do Nascimento. Ia anak ke empat dari lima bersaudara. Dua dari mereka 
dipanggil untuk menghayati hidup bakti: Roberto, sebagai imam Pallotti dan Ana Gloria 
sebagai SND yang menerima busana biara tanggal 23 Februari, 1943. Di tahun 1945, lima 
belas hari setelah mengucapkan kaul pertama, ibunya meninggal dunia. Ayahnya menikah lagi 
dan mengadopsi seorang anak perempuan dan ia menjadi saudari tiri Suster Maria Ana Gloria.  

Ia memelihara hidup rohaninya dan mengungkapkan charisma Kongregasi melalui 
kebaikan hatinya, iman kepercayaannya kepada Allah, kesederhanaan, kepekaan akan 
kebutuhan masyarakat dan keselarasan dalam menghayati hidup berkomunitas. Suster 
mempunyai devosi yang besar kepada Bunda Maria dan Santa Therese Lisieux.  

 Sudah di usia muda, ia mulai bekerja di Instalasi Farmasi. Di tahun 1947 ia telah 
menerima Sertifikat Praktisi Farmasi. Ia berkarya dalam bidang ini dari 1944 sampai 2007. 
Suster M. Ana Glória telah menerima penghargaan tinggi karena kompetensinya.  Bertahun-
tahun ia berkarya di Santa Casa de Misericordia, São Lourenço do Sul. Dia peka terhadap 
kebutuhan masyarakat dan membantu mereka yang miskin dengan memberikan sampel obat-
obatan gratis yang diterima dari pabrik farmasi. Pensiun dari pelayanan ini, ia melanjutkan 
sebagai koster di Santa Casa hingga awal Oktober tahun ini, ketika ia pindah ke Recanto 
Aparecida untuk perawatan kesehatannya sendiri.   

Di usia ke 55 Suster M. Gloria menyelesaikan studi sebagai Praktisi Akuntansi. 
Kemudian ia menjadi terampil menggunakan komputer dan menerapkan pengetahuannya 
sampai usia 94. Kemudian karena kekuatan fisiknya menurun, ia menjadi bendahari 
komunitas, memperhatikan analen dan obat-obatan para suster. Dia juga memelihara ikatan 
keluarga yang kuat dan memupuk persahabatan yang mendalam. Dia suka bermain kartu 
dengan para suster dan mereka yang menemaninya. Iapun penggemar sepak bola dan 
senang jika timnya menang.  

Allah, dalam kebaikan dan belaskasih-Nya yang tak terbatas menganugerahkan umur 
panjang kepada Suster Maria Ana Glória. Ayat Kidung Agung yang digunakan dalam liturgy 
pemakamannya sangat tepat baginya: “Bangunlah manisku, jelitaku, marilah bersamaku”. 
Semoga Sr. Maria Glória mengalami sukacita dan kedamaian dalam pelukan Sang Kasih 
Abadi.   


