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“Vem, bendita do meu Pai!” (Mt 25,34) 

 

Ir. M. Irga respondeu o seu último SIM ao Senhor, aos 84 anos e 10 dias de vida, depois 

de longos meses acamada e necessitando de cuidados há mais tempo. 

Seus pais, João Arnhold e Veronica Stoffel Arnhold, tiveram 10 filhos dos quais um se 

tornou Irmão Lassalista e Irga, Irmã de Notre Dame. Ela fez a Primeira Eucaristia em 

Chapada, para onde a família havia se mudado em busca de sustentabilidade e melhores 

condições de vida.  

Em 1959, ingressou no postulantado das Irmãs de Notre Dame, em Passo Fundo, onde 

também fez seu noviciado e Primeira Profissão religiosa. Como irmã, exerceu seu apostolado 

por quase 58 anos nos serviços da cozinha, lavanderia, horta, limpeza, passanderia, costura 

e no cuidado do refeitório. Destes 58 anos, trabalhou em hospitais por 19 anos; na Obra Social 

Santa Júlia por 11 anos, na Casa Provincial por 4 anos e os anos restantes em outras 

comunidades. Nos últimos 13 anos fazia parte da comunidade da Casa Betânia, para melhor 

cuidar da sua saúde e, ao mesmo tempo, para ajudar a cuidar das demais irmãs, quando 

ainda lhe era possível.  

“Irmãos, quem semeia pouco, colherá pouco e quem semeia com largueza colherá 

também com largueza. Dê cada um conforme tiver decidido em seu coração, sem pesar nem 

constrangimento; pois Deus ama a quem dá com alegria”. 2Cor 9, 6-7 

Cada um de nós recebeu diferentes dons, mas todos para o bem comum. O bom Deus 

recompense tudo o que Ir. M. Irga fez em benefício das suas irmãs e irmãos durante o tempo 

de sua vida.  Seja qual for nossa missão, aos olhos de Deus ela é grande e é da medida do 

nosso coração. Somos gratas a Deus pela vida e missão de Irmã M. Irga Arnhold.  

Rezamos para o seu descanso eterno. Pedimos que interceda por nós junto a Deus e 

a Maria. Seja nossa intercessora em favor de mais vocações sacerdotais e religiosas.  

Descanse na paz do Senhor da Vida. 


