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Data e local do falecimento: 5 de novembro, 2017 Hospital St. John, Bangalore 
Data e local do funeral: 7 de novembro, 2017 Casa Provincial SND, Bangalore 
Data e local do sepultamento: 7 de novembro, 2017 St. Patrick´s Cemetery, Bangalore 
 
Rosa era a sexta dos 7 filhos nascidos de Mathai e Mariam Ezhaparampil e foi batizada no dia 14 de 
julho na Igreja Paroquial. Na autobiografia, que escreveu aos 18 anos de idade, Rosa fala do nascimento 
da sua irmã mais nova e menciona que, depois do mesmo, ela não gostava mais de ir à escola, porque 
queria ficar olhando para a pequena o tempo todo. Esta irmãzinha é a Irmã Elsa, SCN, que também 
seguiu os passos de suas duas irmãs mais velhas que já haviam ingressado na vida religiosa. Em suas 
próprias palavras, Rosa dizia ter sido uma criança livre e cuidadosa, amada e valorizada por sua família 
e pela escola. 

Na escola, Rosa participava de várias Pias Associações, tornando-se líder da liga missionária Sodality, 
KCSL e da liga de serviço social. Este envolvimento inspirou-a e estimulou-a a servir os pobres e 
necessitados já desde muito jovem. Não é de admirar que ela tenha escolhido o campo missionário mais 
difícil, o estado de Bihar! Seu desejo de servir a Deus nos pobres era tão forte que, para sua mãe 
relutante em deixá-la ir para tão longe, Rosa disse: “Talvez esta seja a melhor maneira de me tornar 
santa”!  

Sua vida missionária começou quando, em 1963, aos 18 anos de idade, ingressou na Congregação das 
Irmãs de Notre Dame. Fez os primeiros votos em 1967, simbolicamente, assumindo um novo nome, 
Irmã Mary Sarika. Sua fidelidade ao chamado de Deus se manifestava na firme obediência e na 
dedicação convicta a qualquer apostolado que lhe fosse solicitado, sempre mantendo “os pobres” no 
centro de tudo o que fazia, tanto ao norte quanto ao sul da Índia. Ela foi pioneira, educadora, tesoureira, 
superiora local, administradora de escola... Em tudo isso, a Irmã Mary Sarika demonstrava uma incrível 
e duradoura coragem que a ajudava a superar os tempos difíceis. Ela encontrava maneiras de florescer 
onde era plantada. Pela sua simplicidade de criança e pela sua disponibilidade conquistou o coração de 
sua família, das irmãs, dos amigos, das pessoas com as quais trabalhou, tanto pobres quanto ricos. 

Para nós SNDs, a Irmã Mary Sarika era uma pessoa orante, generosa, ousada, atenciosa, 
misericordiosa, dedicada, despretensiosa e muito simpática. Ela era capaz de transformar uma casa em 
um lar, um escritório de escola em um espaço acolhedor e uma aldeia em uma família! 

A Irmã Mary Sarika desfrutou de boa saúde durante sua vida até, lamentavelmente, sofrer uma queda 
em 9 de agosto de 2017. Embora houvesse tido uma rápida recuperação da queda, uma febre viral com 
infecção pulmonar acarretou uma parada cardíaca no início de setembro. Foi tratada no hospital St. 
John's Medical College até dia 5 de novembro, quando faleceu.  

A Irmã Mary Sarika, fielmente, serviu ao bom Deus em seu povo durante 50 anos de consagração e 
tocou a vida de milhares! Embora ela e nós, ansiosamente, esperávamos celebrar seu Jubileu de Ouro, 
o Noivo a chamou para a celebração no reino celestial. Que a sua alma desfrute da paz eterna! 


