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Província Nossa Senhora Aparecida, Canoas, RS – Brasil 
 
Data e lugar de nascimento: 26 de outubro de 1922 Caçapava do Sul, RS 
Data e lugar da profissão: 20 de fevereiro de 1945 Passo Fundo, RS 
Data e lugar da morte: 20 de dezembro de 2016 Recanto Aparecida, Canoas, RS 
Data e lugar do sepultamento: 21 de dezembro de 2016 Cemitério Conventual 
 

 “Levanta-te minha amada, formosa minha e vem.” Ct 2,10b 

Vinde Senhor Jesus, é a prece da Igreja ao longo do Advento. Esta vinda realizou-
se para a Irmã Maria Ana Glória às 20h45min na noite do dia 20 de dezembro de 2016. 
Ciente de sua eminente partida acolheu consciente a unção dos Enfermos no dia anterior. 

Ana Glória, natural de Caçapava do Sul, é a quarta dos cinco filhos do casal 
Coriolano Luiz do Nascimento e de Notaride Fulco do Nascimento. Dois filhos do casal 
foram chamados à Vida Religiosa Consagrada, Roberto, Sacerdote Palotino e Ana Glória, 
ingressou no noviciado das Irmãs de Nossa Senhora em 23 de fevereiro de 1943. Em 
1945, após quinze dias da Profissão Religiosa, Ana Gloria perdeu a mãe. O pai contraiu 
segundas núpcias e adotou uma filha que a Irmã Maria Ana Gloria acolheu como sua irmã 
de criação. 

Cultivou a vida espiritual. Expressou o carisma da congregação pela vivência da 
bondade, confiança em Deus, simplicidade, sensibilidade às necessidades das pessoas, e 
harmoniosa convivência comunitária. Estava sempre atenta às festas litúrgicas, tinha 
grande devoção à Nossa Senhora e à Santa Terezinha.  

 Desde jovem dedicou-se ao serviço de Farmácia. Em 1947 recebeu o Certificado 
de Prático de Farmácia. Exerceu este apostolado até 2007. Era considerada e respeitada 
na missão que desempenhou com competência e responsabilidade de 1944 até 2007, dos 
quais longos anos na Santa Casa de Misericórdia em São Lourenço do Sul. Era sensível 
às necessidades das pessoas, procurava ajudar os pobres provendo-lhes amostras grátis 
de remédios recebidos de Laboratórios. Deixando a Farmácia, continuou o seu 
apostolado na Santa Casa no cuidado da Capela e da liturgia até início de outubro, do 
corrente ano, quando foi ao Recanto Aparecida, Canoas para tratamento de saúde.  

Em 1977 com   experiência de vida e esforço pessoal, conclui o cursou Técnico em 
Contabilidade. Aprendeu a lidar com o computador, recurso da informática que utilizou no 
serviço até os 94 anos de idade.   Na idade avançada e com as forças já diminuídas 
cuidava do caixa e dos anais da comunidade, bem como dos remédios das Irmãs da 
comunidade. Manteve fortes laços familiares e cultivou profundas amizades. Gostava de 
jogar cartas com as coirmãs e amigas que lhe faziam companhia. Acompanhava o futebol 
e alegrava-se com as vitórias do seu time. Deus em sua infinita bondade e misericórdia 
agraciou a Irmã Maria Ana Glória com longos anos de vida. Na liturgia do dia 21 de 
dezembro, dia do seu sepultamento, lemos no Cântico dos Cânticos: “Levanta-te minha 
amada, formosa minha e vem”.  Que   Irmã Maria Ana Glória possa gozar da alegria e da 
paz, no abraço amoroso d Áquele a quem tanto amou durante a sua vida.  


